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1. BEVEZETÉS 

 

1.1. Az intézmény neve, címe 

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi Asbóth Sándor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4. 

Telefon:  iskola: 83/311-596, 510-607 

  kollégium: 83/312-026 

E-mail:  suli@asboth.sulinet.hu  

Internet:  www.asbothkeszthely.hu  

 

1.2. A intézmény további  telephelyei: 

 Faipari tanműhely 

 8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 7. 

 

 Kishajóépítő és építőipari tanműhely 

8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 6. 

 

Alaptevékenysége: 

a) Nappali rendszerű technikumi és szakképző iskolai oktatás (kimenő rendszerben szakgimnáziumi és 

szakközépiskolai oktatás) 

b) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti és gyakorlati oktatás a szakképzési 

évfolyamokon 

c) Felnőttoktatás nappali és esti tagozaton (kimenő rendszerben) 

d) Iskola rendszerű felnőttképzés 

e) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatása, akik 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek 

(dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) 

f) Kollégiumi szálláshelynyújtás 

 

 

 

 

 

mailto:suli@asboth.sulinet.hu
http://www.asbothkeszthely.hu/
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Évfolyamok száma:  Technikum 9-13. évfolyam (felmenő rendszerben) 

 Szakgimnázium 9-12. évfolyam  + szakképző évfolyam  (kimenő 

rendszerben) 

 Érettségi utáni szakképzés 13-14. évfolyam 

 Szakképző iskola 9-11. évfolyam nappali + érettségire felkészítő esti 

tagozat 12-13.  (felmenő rendszerben) 

 Szakközépiskola 9-11. évfolyam + érettségire felkészítő nappali és esti 

tagozat 12-13.  (kimenő rendszerben) 

 

 

 

 

Az intézménybe 

felvehető maximális  

gyermek-, tanulólétszám: 

Technikum: 

Szakképző iskola: 

A nappali tagozatos képzésre  

felvehető maximális létszám: 

 

– Iskolai szakmai gyakorlat: 

 

– Esti tagozat: 

 

– Kollégium 

600 fő 

600 fő 

 

1200 fő 

 

 550 fő 

300 fő 

46 fő 

 

 

A szakgimnáziumi ágazatok, az érettségivel megszerezhető szakképesítések és a választható szakirányú 

érettségire épülő szakképesítések (kimenő rendszerben): 

szakmacsoport ágazat kimenet/érettségivel érettségi után 

1. Egészségügy I. Egészségügy 

52 720 01 

Általános ápolási és egészségügyi 

asszisztens 

54 725 03 

Fizioterápiás asszisztens 

54 726 04  

Gyógymasszőr 

2. 
Szociális 

szolgáltatások 
III. Szociális 

34 762 01 

Szociális gondozó és ápoló 

54 762 03 

Szociális szakgondozó 

6. 
Elektrotechnika-

elektronika 
XI. 

Villamosipar 

és elektronika 

51 523 01 

PLC programozó 

54 522 01  

Erősáramú elektrotechnikus 

7. Informatika XIII. Informatika 
52 481 02  

Irodai informatikus 

54 213 05  

Szoftverfejlesztő 

54 481 06  

Informatikai 

rendszerüzemeltető 

19

. 

Egyéb 

szolgáltatások 
XXX. Szépészet 

52 815 03 

Férfi fodrász-borbély 

54 815 01 

Fodrász 

52 815 04 

Szépségtanácsadó 

54 815 02 

Kozmetikus 

22

. 

Rendészet, 

honvédelem és 

közszolgálat 

XXXVII

I. 

Rendészet és 

közszolgálat 

52 345 04 

Közszolgálati ügykezelő 

54 345 01  

Közszolgálati ügyintéző 
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Képezhető szakmák OKJ száma, megnevezése 

150/2012.(VII.6.) Kormányrendelettel kiadott OKJ szerint (kimenő rendszerben) 

34 543 02 Asztalos 

34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó 

34 521 06 Hegesztő 

34 525 06 Karosszérialakatos 

34 543 05 Kishajóépítő, -karbantartó 

34 582 14 Kőműves 

34 525 07 Motorkerékpár-szerelő 

34 542 06 Női szabó 

34 522 04 Villanyszerelő 

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus 

54 725 03 Fizioterápiás asszisztens 

54 815 01 Fodrász 

54 726 04 Gyógymasszőr 

54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető  

54 815 02 Kozmetikus  

54 345 01 Közszolgálati ügyintéző 

 

2020 szeptembertől felmenő rendszerben 

12/2020. (II.7.) Kormányrendelet alapján , Szakmajegyzéknek megfelelően 

4 0722 08 01 Asztalos 

4 0732 06 03 Burkoló 

4 0713 04 07 Villanyszerelő 

4 0723 016 03 Divatszabó (női szabó) 

4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó 

4 0732 06 08 Kőműves 

4 0716 19 11 Karosszérialakatos 

4 0715 10 08 Hegesztő 

4 0722 15 03 Kishajóépítő,-karbantartó 

5 0923 03 09 Rehabilitációs terapeuta (fizioterápiás 

asszisztens) 

5 0923 03 09 Rehabilitációs terapeuta 

(gyógymasszőr) 

5 1012 21 01 Fodrász 

5 1012 21 03 Kozmetikus technikus 

5 0713 04 04 Erősáramú elektritechnikus 

5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és 

alkalmazásüzemeltető technikus 
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Lehetséges további képzések: 

4 0732 06 01 Ács 

4 0732 06 02 Bádogos 

4 0732 06 11 Szárazépítő 

4 0732 06 13 Szigetelő 

4 0732 06 14 Tetőfedő 

 

A munkaerő-piaci igényenknek megfelelően a fenntartó az iskola rendszerű felnőttképzés keretében  a fenti 

felsorálástól eltérő egyéb szakmák oktatását is elrendelheti az intézményben. 

 

Az nevelés-oktatás személyi feltételei: 

Az  iskola összes dolgozója:     99 fő 

Ebből:  oktató    71 fő 

 egyéb dolgozó (gazdasági, technikai)    28 fő 

A nevelés-oktatás tárgyi feltételei: 

Rendelkezésre álló tantermek száma: 

 Normál méretű tanterem: 17 db 

 Csoportbontásra alkalmas tanterem: 20 db 

Ebből kollégiumban lévő tanterem: 14 db 

A sporttevékenységek színterei: 

350 m
2
 tornaterem 

kondicionáló terem 

edzőterem önvédelmi és küzdő sportok számára 

800 m
2 

műfüves pálya  

800 m
2
 kézilabda pálya  

300 m
2
 streetball pálya 

Könyvtár: több mint 27 ezer kötetes  (Harminc tanuló fér el itt, így könyvtári órákat is tarthatunk.) 

Szaktantermek: 

Számítástechnikai: 5 db számítógépes terem rendszerbe kötve, kivetítővel és Internet vonallal ellátva, összesen 

96 db számítógéppel.  

Inteligens terem együttes (3 tanterem) KNX rendszerrel: A villanyszerelő és erősáramú elektrotechnikus 

tanulók mérési feladatainak elvégzéséhez (3x12 tanuló egyidejű foglalkoztatását teszi lehetővé). 

Mechanikai mérőterem: A fémipari szakmák mérési feladataihoz (16 férőhelyes). 

Kozmetikai szaktanterem: 30 férőhelyes 

Fodrász szaktanterem: 30 férőhelyes 

Egészségügyi demonstrációs terem: 16 fő számára 
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Gyógymasszőr szaktanterem: 26 fő számára 

 

 Iskolai tanműhelyek: 

– Villamosipari: 12 férőhellyel. 

– Fémipari: 12 munkahellyel. 

– 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) 
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1.1. Az intézmény rövid bemutatása 

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. 1924-ben 

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. 

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 

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. A tanév kezdetével  

intézményünk tagja lett az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központnak (TISZK) is.  

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. A 2007/08-as tanévtől sportiskolai osztály indult a tagintézményben.  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. 

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. 

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. 

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 utca 103 alatti 

épületben működött.  A szerkezet állagának jelentős mértékű romlása miatt a feladat ellátására alkalmatlanná vált.  
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Ekkor készült el a Gagarin utca 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. 

Az elmúlt évek során az 50 éve tágasnak és korszerűnek számító 6 tantermes épület a 80-as évekre már szűkössé vált, 

bővíteni kellett.  

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. 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. A kollégium első emeleti 

szobáit is tantermekké alakítottuk át. A hálótermek csökkenése miatt a kollégium napjainkban 46 leány tanulónak ad 

otthont. 

Nem csak az iskola épülete és a képzési forma változott, hanem az iskola neve is. 

 1968-1991  308. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet 

 1991-2001  Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet 

 2001-2005 Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

2005-2012 Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium  

2012-2015 Keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző Iskola és Kollégium  

2015-2016 Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Asbóth Sándor Szakképző Iskolája és  

Kollégiuma 

 2016 - 2020 Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi Asbóth Sándor Szakgimnáziuma,  

Szakközépiskolája és Kollégiuma 

2020 -   Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi Asbóth Sándor Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium 

 

Az elmúlt fél évszázadban a szakmapolitikai döntések következtében az intézmény fenntartásáért felelős szervezetek: 

1995. december 31-ig    Keszthely Város Önkormányzata  

1996. január 1-től 2011. december 31-ig   Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés  

2012. január 1-től 2013. március 31-ig   Zala Megyei Intézményfenntartó Központ  

2013. április 1-től 2015. június 30-ig   Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

2015. július 1-től     Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 

 

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. 
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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. 

 

1.2. 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 oktatók 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. 

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 oktatók 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 oktatói testület, a jól felszerelt iskola 

és tanműhely, valamint az oktatás területén működő támogató partnereink. 

1.3. 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. 
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A jövőben integrálni kívánjuk az iskolarendszerű felnőttképzési 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. 

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 oktató, hogy a természetnek nyers 

 gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristállyá" 

(Németh László) 

 

 

2. NEVELÉSI PROGRAM 

2.1. A szakmai oktatás pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai (14 § aa)) 

 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 oktatói testület 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 kimenő rendszerben 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. A 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben a programtantervek 

és a képzési és kimeneteli követelmények alapján összeállított helyi program szerint oktatunk. 

- A GINOP-6.2.3-17-VEKOP-15-2016-00001 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című 

projekt keretében a 2018/19 tanévtől kiemelt figyelem fordul a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felé. 

A cselekvési terv a mellékletben. 

 

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.  
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 Korszerű tevékenységközpontú módszertan és tanulásszervezés alkalmazása: A módszertan és a 

tanulásszervezés eszköz, amely a tanulói csoport képességeihez és igényeihez igazodva támogatja a tanulási-

tanítási folyamatot. Az IKT és a tevékenységközpontú módszertan alkalmazása az oktatásban a mai korszerű 

oktatás alapkövetelménye.  

 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 szakképző iskolai képzések és az érettségi utáni szakmaszerzés területén is. 

 Integrálni kívánjuk kimenő rendszerben a felnőttoktatási, felmenő rendszerben az iskola rendszerű felnőttképzési 

formákat az iskola képzésstruktúrájába. 
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 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. 

 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. 

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

 A technikum (szakközépiskola) és a szakképző iskola (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 
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 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. 

 A gyakorlati oktatás kapcsolódjon az elméleti képzéshez, a cél a gyakorlati alkalmazhatóság, a munkaerő-piaci 

környezet elvárásainak megfelelő, hasznosítható tudás biztosítása. 

2.1.5. A szakmai oktatás feladatai, eszközei és eljárásai: 

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  

 Felkészítés az érettségi és szakmai vizsgákra. 

 A tanulók továbbtanulásának támogatása, segítése. 

 Vizsgafelkészítők tartása. 

 Próbavizsgákon vizsgatapasztalat megszerzése. 

 Továbbtanulási tájékoztatók a szülőknek és a 

diákoknak. 

 Továbbtanulási operatív segítség a jelentkezés teljes 

időszakában. 

 Szabályozott folyamat a továbbtanulás intézményi 

támogatására. 

 Átjárhatóság biztosítása szakgimnázium és a 

szakközépiskola között. 

 

 Támogató rendszer a tanulási utak biztosítására. 

 Pályairányítási, munkavállalási ismeretek beépítése 

az oktatási folyamatba. 

 Partneri kapcsolatok működtetése a gazdaság 

szereplőivel, a munkaerőpiac igényeinek mérése. 

 A korszerű ismeretek beépítése az oktatásba. 

 Gyakorlat-centrikus módszertan alkalmazása a 

szakképzésben. 

 Partneri igény- és elégedettségmérések végzése a 

munkaerő-piaci szereplők körében. 

 A munkaerőpiac igényeinek beépítése a helyi 

tantervekbe, szakmai programokba. 

 Felnőttoktatási tevékenység bővítése. 

 Felnőttoktatási kínálat megjelenítése a szakképzési 

piacon. 

 Iskola rendszerű felnőttképzési és kimenő 

rendszerben felnőttoktatási programok fejlesztése, 

felnőttképzési marketing a munkaerő-piaci partnerek 

körében. 

 A munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése. 

 Társas, személyes és módszertani kompetenciák 

fejlesztése. 

 A NAT fejlesztési területének megfelelő önállóságra, 

felelősségérzetre, kezdeményezőképességre, felelős 

munkavállalásra való nevelés. 

 Kommunikációs készségek kialakítása, folyamatos 

fejlesztése. 

 Korszerű, gyakorlat-centrikus, tevékenységközpontú 

módszertan alkalmazása az elméleti és gyakorlati 

képzésben. 

 A jogi, pénzügyi, munkaügyi ismeretek beépítése a 

szakmai tárgyakba. 

 Kommunikatív nyelvoktatási módszerek 

alkalmazása. 

 A szóbeli feleletek megfelelő arányának biztosítása a 

számonkérésben. 
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Feladatok Eszközök, eljárások 

 A helyi tartalmak beépítése a helyi tantervbe és a 

szakmai programba. 

 A munkába állás támogatása, a szükséges 

kompetenciák fejlesztése, kapcsolatok építése a 

munkaerő-piaci szereplőkkel. 

 

 Partneri kapcsolatok működtetése a régió gazdálkodó 

szervezeteivel, az érdekképviseleti intézményekkel. 

 A munkába állást segítő-támogató rendszer 

működtetése: álláskeresési technikák, jogi, 

munkajogi ismeretek. 

 A tanulás tanítása minden tantárgy képzési tervébe 

beépítve. 

 Az önálló ismeretszerzés kifejlesztése, az önállóság, 

az önértékelés fejlesztése a szakmai képzésben. 

 Önálló tanulás módszertani alkalmazása az 

oktatásban. 

 Az önálló tanulási feladatok alkalmazása, önálló 

projektfeladatok beépítése az oktatásba. 

 Önálló feladatok, projektek megoldása. 

 Kreatív, gyakorlati, egyéni és csoportos feladatok 

megoldása. 

 Iskolai projektnapok szervezése. 

 A gyakorlati oktatás feladatainak projektekké 

szervezése. 

 Részvétel tanórán kívüli projektekben. 

 A motiváció alkalmazása, az ismeretek gyakorlati 

alkalmazásának bemutatása. 

 A szemléltetés, a gyakorlati alkalmazások az elméleti 

és gyakorlati képzésben. 

 Önálló tanulás módszereinek alkalmazása. 

 Projektfeladatok, egyéni kutatómunka 

alkalmazása. 

 Önálló szakmai portfóliók készítése. 

 Az egészséges életmódra nevelés, a káros 

szenvedélyek negatív hatásainak megismertetése. 

 

 Egészségnevelési hetek szervezése. 

 A sportolás, a testmozgás igényének felkeltése, 

sportolási lehetőségek biztosítása a testnevelési 

órákon és más szabadidős programok keretében. 

 A tanuló személyiségének megismerése. 

 Egyéni fejlesztési tervek készítése. 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató programok 

szervezése. 

 Önismereti órák tartása, művészeti és kulturális 

csoportok működtetése, kiállítások rendezése. 

 A tanórai anyagokban a közösség által teremtett 

értékek bemutatása, megismerése. 

 Ünnepi megemlékezések. 

 A természet megismerése, osztálykirándulások, 

táborok szervezése. 

 Iskolai projektnapok témáinak kiválasztása. 

 A közösen elfogadott szabályok betartása. 

 A tanuló önértékelésének fejlesztése. 

 Következetes, nyilvános szempontok szerinti 

értékelés. 

 Jutalmazás, büntetés szabályok szerinti alkalmazása. 

 A tanulók önértékelésének alkalmazása az 

intézményi értékelési rendszerben. 

 Az iskolai közösségek oktatói támogatása, az 

osztályfőnöki, gyakorlatvezetői feladatok pontos 

meghatározása. 

 Osztályfőnöki munka kiemelt támogatása, a tutori 

szerep működtetése. 

 Iskolai közösségi rendezvények szervezése. 
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Feladatok Eszközök, eljárások 

 A módszertani megvalósítás során a társas 

kapcsolatok fejlesztése. 

 A csoportban végzett munka alkalmazása az 

oktatásban és a gyakorlati képzésben. 

 A társas érintkezés szabályainak példamutatás útján 

történő fejlesztése a oktatók egymással való 

viszonyán, a oktató és a tanulók, valamint a szülők 

kapcsolatán keresztül. 

 A tanulók kapjanak önálló, kreatív feladatot, minden 

szakmai tevékenységükben találkozzanak az alkotás 

örömével. 

 Az értékteremtés, az alkotás öröme jelenjen meg a 

szakmai munkában. 

 Ismerkedjenek meg a közvetlen és a tágabb 

környezetük kulturális értékeivel. 

 Az oktatás-nevelés módszertani alkalmazásával 

sajátítsák el a társakkal való kapcsolattartás 

szabályait. 

 Csoportmunka, kooperatív tanulásszervezési 

eljárások alkalmazása. 

 Vita, mint módszer alkalmazása. 

 A tanulók számára egyértelmű és következetes 

értékelési rendszer alkalmazása. 

 Rendszeres értékelés. 

 A fejlesztő értékelés alkalmazása. 

 Önismereti foglalkozások a szakmai és az 

osztályfőnöki órákon. 

 A csoportos tevékenység szabályrendszerének 

megismerése, a team-munka szabályainak 

elsajátítása, a csoportszerepek jelentőségének 

ismerete. 

 Csoportos feladatok megoldása. 

 A szakmai képzésben a team-munka 

követelményeinek szükségessége, gyakorlati 

eredményessége. 

 A csoportszerepek gyakorlatban történő 

megismerése. 

 Az önértékelés fejlesztése. 

 Egyéni és csoportos feladatok megoldása egyértelmű 

értékelési követelményekkel. 

 Kritikai szemlélet kialakítása. 

 Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

 Konzekvens értékelési kritériumok szerinti értékelési 

rendszer alkalmazása. 

 A problémamegoldás algoritmusának alkalmazása. 

 

  

2.2. 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 Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról) 

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.  
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2.2.1. 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.  

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.  
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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. 

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. 

2.2.2. Az erkölcsi nevelés 

Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag 

elfogadott viselkedésformák) elsősorban az etikai alapú megközelítésmód paradigmája. 

2.2.3. 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. 

2.2.4. 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. 

2.2.5. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), melynek szerves része az egészséges 

nemzeti öntudatra szocializálás. 
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2.2.6. 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.  

2.2.7. 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. 

2.2.8. 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. 

2.2.9. 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. 

2.2.10. 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. 

2.2.11. 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. 
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 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. 

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 és programban leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint az ezekre épülő 

differenciálás. 

A helyi tantervet és programot 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. 

2.2.12. Közösségi szolgálat 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (hatályos: 2015. I. 1-től) 

 6. § (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének 

feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve 
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a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és 

b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az 

igazgató határozatban mentesített. 

20/2012. EMMI rendelet: 133. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló 

választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetnél, 

illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján 

magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának 

teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal 

megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával 

nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet. 

(2) A közösségi szolgálat keretei között 

a) az egészségügyi, 

b) a szociális és jótékonysági, 

c) az oktatási, 

d) a kulturális és közösségi, 

e) a környezet- és természetvédelemi, 

f) a katasztrófavédelmi, 

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és 

szabadidős, 

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

területen folytatható tevékenység. 

(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat. 

(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti. 

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden 

esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. 

(4) A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy 

annak teljesítésére időkeretet biztosít. 

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül - szükség szerint a 

mentorral közösen - legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. 

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a 

helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. 

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb 

háromórás időkeretben végezhető. 

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben 

és milyen tevékenységet folytatott. 
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(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként 

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való 

jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát, 

b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését, 

c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két 

példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad, 

d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti, 

e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről 

megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein 

túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét. 

Záradék: 

46. Igazolom, hogy a tanuló a ......../........ tanévben ........ óra közösségi szolgálatot teljesített.  

 

Mellékletként megtalálhatók az alábbi dokumentum minták: 

 Jelentkezési lap - iskolai közösségi szolgálatra 

 Együttműködési megállapodás az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról 

2.3. 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 oktató testület 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 
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 A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata 

 A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata 

 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 tv-

függés) 

 A média egészséget meghatározó szerepe 

 Fogyasztóvédelem 

 Iskola-egészségügy igénybevétele 

Egészségnevelési elvek 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a szakképző intézményben eltöltött időben minden tanuló részesüljön a 

teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a szakképző 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. 
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A programba beépül a folyamatkövetés és az eredményvizsgálat. Ehhez idő kell, fontos a többszintűség, a célok, 

feladatok követhetősége.  

Alapelve, célja:  

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

feladatait: 

 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. 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). 
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Tanórán kívüli foglalkozások:  

 délutáni szabadidős foglalkozások, 

 sportprogramok,  

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

 sportrendezvények, kulturális programok,  

 kirándulások, erdei iskolák, túrák, sportprogramok,  

 együttműködés sportegyesületekkel. 

Mindennapi testedzés megvalósítása: 

 testnevelés órákon, 

 szabadidőben, rendszeres sportfoglalkozások keretében, 

 diáksport egyesület működtetésével, 

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

 sportversenyek lebonyolítása, 

 a diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe.  

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

Belső (iskolai) résztvevők: 

 az igazgató vagy megbízottja, 

 az iskolaorvos, védőnő, 

 a testnevelő, szaktanárok, 

 a diákönkormányzatot segítő oktató, 

 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 foglalkozó (projektnap/témanap) 

eseményt szervezünk a tanulók számára. 

A teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításáért az iskola minden oktatóa, dolgozója felelős. 
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A program megvalósulásának ellenőrzése, értékelése 

Életvitelszerűen megvalósuló tevékenységek: 

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, programtantervet 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. 

2.4. A közösségfejlesztéssel, a szakképző intézmény 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 oktatói segítséggel vagy önállóan, 

közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az 

elvégzett munkát értékelni tudják. 

 A közösségi nevelés területei iskolánkban: tanórák (szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák), gyakorlati 

foglalkozások, egyéb foglalkozások (szakkörök, kirándulások, sportkörök), diák-önkormányzati munka. 
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 A tanulóközösségek fejlesztésében a tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele. 

 A tanulói közösségek irányításánál oktatóaink alkalmazkodnak az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a 

serdülő és ifjúkori problémákhoz. 

A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése 

 A tanulói közösségeket irányító oktatók legfontosabb feladata a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és 

folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha 

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

közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. Olyan 

oktató 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 fejlesztése (empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, 

alkalmazkodóképesség). 

 

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. 

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

2.5.1. Az oktatók munkakörében ellátandó feladatainak elvei 

1.  Az oktató felelősséggel és önállóan, a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját. A oktatói munka során 

módszereinek szabad megválasztásával tevékenykedik a NAT és kerettanterv és a Programtanterv követelményei 

alapján. 

2.  Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit az oktatási és nevelési tervek, a feladatellátási terv, pedagógiai és 

szaktárgyi útmutatók, a munkaközösség, a oktatói testület határozatai, a működési szabályzat és az igazgató 

útmutatásai alkotják. 

3.  Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. Felfigyel az iskolai élet problémáira, segíti a 

helyes kezdeményezések kibontakozását, a hibák megszüntetését. Érdemben és aktívan részt vesz a oktatói testület 

közösségi feladatainak megoldásában. 

4.  Hivatásából eredően lelkiismeretesen, az általános humanista és erkölcsi normák alapján végzi pedagógiai munkáját, 

fejleszti szaktárgyi és általános műveltségét. Ennek érdekében felhasználja az önképzés és szervezett továbbképzés 

alkalmait. Tanártársaival, a szülőkkel és a tanulókkal való kapcsolattartása során a kulturált, oktatói hivatást tükröző 

érintkezési szabályok érvényesülnek. Tanulóra nem erőltet semmiféle kötelező világnézetet, politikai eszméket. 

2.5.2. Az oktatók munkaköri feladatai 

1. A oktató hivatásából fakadó indíttatás alapján munkaköri kötelezettségként: 

1.  tevékenysége egészével elősegíti a nevelés-oktatás általános és helyi tantervi követelményeinek teljesítését, 

2.  szaktárgyától, szakképzettségétől függetlenül kötelessége a hivatástudatra, egészséges életmódra, higiéniára, 

alapvető közösségi normákra, a helyes magyar beszédre és írásra nevelés, 

3.  kötelessége, hogy iskolán kívül az oktatásügyről, az iskoláról csak olyan véleménynek adjon hangot, amellyel 

ezek fejlődését elősegítheti, valamint munkatársaival kapcsolatban pozitív álláspontot képviseljen, 

4.  tiszteletben tartja a tanulók és a kollégák emberi méltóságát, személyiségét, 

5.  megköveteli önmagától, munkatársaitól, tanulóitól a fegyelmezett munkát és magatartást, 

6.  a tanulók kérdéseire, felvetéseire legjobb tudása, pedagógiai elhivatottsága alapján tárgyszerű, eligazító, lehetőség 

szerint optimizmust sugárzó választ ad, 

7.  részt vesz – lehetőség szerint – minél több városi, területi szervezésű fórumon, illetve azok látogatására a tanulókat 

is mozgósítja, 

8.  betartja, és tanítványaival betartatja az intézmény munka- és tűzvédelmi előírásait, előrelátóan megtesz mindent a 

tanulóbalesetek elkerülése érdekében, 

9.  ha munkahelyet változtat vagy nyugdíjba megy, rendezi mindenféle tartozását az iskola felé (pl. könyvtári 

könyvek, informatikai eszközök, szertári anyagok), 

10. betartja a Nemzeti köznevelési törvényben előírt titoktartási kötelezettséget, 

11. a tanulók munkáját magáncélra nem veheti igénybe, 
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12. a tanulóktól, hozzátartozóiktól (a szokásos figyelmesség kivételével) ajándékot, kölcsönt, jogtalan előnyt nem 

fogadhat el, 

13. saját tanulójának nem adhat magánórákat. 

2.5.3. Az oktató fő feladatát a vonatkozó jogszabályok alapján: 

 a kötelező óraszám figyelembe-vételével és a tantárgyfelosztásban, a feladatellátási tervben meghatározott 

területeken az alábbiak szerint látja el: 

 Egész tanévi munkáját a szakmai programban, tanmenetben tervezi meg, amelyet a munkaközösség-vezetőnek, 

ennek hiányában a szakmai csoportvezetőnek jóváhagyásra bemutat. A szakmai tantárgyakat tanító oktatók és 

az adott szakmában érdekelt szakoktatók tanmeneteiket kölcsönösen egyeztetik. 

A tanmeneteit szeptember 15-ig elkészíti, kiegészíti. 

Az oktató 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, ágazati alapvizsgák előkészítése, lebonyolítása, szemléltető-, kísérleti- és munkaeszközök 

tanításra való előkészítése. A fenti tevékenységeket a feladatellátási tervben meghatározott időkeretben 

végezze. 

  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 e-naplóba, 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. 

2.5.4. Az oktató munkaköri kötelezettség alapján végzi a fő feladatához tartozó alábbi tevékenységeket: 

 1.  A munkaközösség-vezető egyetértésével végzi szaktárgya eszközkészleteinek tervezett fejlesztését javítását, a 

beszerzési tervek összeállítását. 

 2.  Ellátja az oktatói 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. 

 3.  Folyamatosan végzi a tehetséggondozó, felzárkóztató és korrepetálási feladatokat. 

 4.  Részt vesz szaktárgyának, szakmájának megfelelő munkaközösség(ek) és a oktatói testület munkájában, 

valamint e közösségek munkáját egyéni feladatok megoldásával segíti. 
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 5.  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.  

 6.  Szakmai fejlődése és az iskolai célok egységes végrehajtása érdekében a munkaközösségi munkaterveknek 

megfelelően látogatja kollégái óráit, a gyakorlati foglalkozásokat. 

 7.  Az alap-, az érettségi és szakmai vizsgatárgyakat tanító oktató 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. 

2.5.5. Az oktatói-munkakörben ellátandó egyéb feladatai: 

1.  Iskolai munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetve a gyakorlati foglalkozási 

helyen. Ha munkáját váratlan akadályoztatás miatt a meghatározott időben nem tudja megkezdeni, legkésőbb a 

munka megkezdése előtt 15 perccel jelenti a közvetlen felettesének vagy az igazgatónak. Minden egyéb, 

jogszabályban meghatározott esetben legalább 1 nappal korábban engedélyt kér az igazgatótól a távolmaradásra. 

Óracserére az általános igazgatóhelyettestől kér engedélyt. 

2.  Köteles megjelenni az iskolai ünnepélyeken és az eseménynaptárban rögzített, iskolát érintő rendezvényeken. 

Azokon az alkalomhoz illő öltözetet viseljen, példamutatóan viselkedjen, segítsen a tanulók közötti rend 

fenntartásában.  

3.  Az ügyeleti rend szerint köteles (a beosztásának megfelelően) az ügyeletet ellátni. A rendbontás, szabálytalanságok 

felszámolása ügyeleti szolgálattól függetlenül minden oktatónak folyamatos feladata.  

4.  Az oktatói estület megbízása alapján köteles ellátni az oktató-nevelő munkával összefüggő egyéb feladatait, az 

igazgató megbízása alapján az iskolai munkával összefüggő feladatokat. 

5.  Munkája során köteles ügyelni szűkebb környezete (folyosó, tanterem, tanműhely, szertár) rendjére, tisztaságára, a 

társadalmi tulajdon védelmére. A gondjaira bízott anyagok, eszközök megóvásáért anyagi felelősséggel tartozik. 

Szándékos károkozás esetén intézkedik a kártérítésről. 

6. Óvja tanítványai testi épségét, tevékenyen segíti az egészséges életmódra nevelést. Ellátja a munkavédelmi 

szabályzatban előírt kötelességeit. 

7.. Az oktató köteles felvenni a kapcsolatot az ifjúságvédelmi felelőssel, illetve az iskolavezetéssel, ha tőle valamely 

szerv (rendőrség, gyermekjóléti szolgálat) véleményt kér a tanuló magatartásáról, jelleméről. Köteles írásban 

jelenteni az igazgatónak, ha a tanulóval ifjúságvédelmi probléma adódik, amihez az ifjúságvédelmi felelős 

segítségét kéri. 

8. Másik munkahelyen vállalt munkavégzését köteles az igazgatónak bejelenteni. Ha munkavállalási ideje ütközik 

iskolai tevékenységével, engedélyt kell kérnie. 

2.5.6. Szakoktatók sajátos feladatai 

1.  Megismerteti a tanulókkal a munkavédelmi szabályokat a Munkavédelmi Szabályzat előírásai szerint, a 

munkahelyek berendezéseit, a munkavégzéssel kapcsolatos gépeket, eszközöket, szerszámokat, felszereléseket és 

azok kezelését, helyes használatát. 

2.  Ismernie kell a kapcsolódó elméleti (szakmai és közismereti) tantárgyak nevelési-oktatási anyagát. Folyamatosan és 

legalább havonta egyezteti tapasztalatait tanulócsoportja osztályfőnökével és a szakmai tárgyakat tanító tanárokkal. 
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3.  Tanmenetét egyezteti a szakmai elméleti tárgyakat tanító oktatótársaival, az oktatás során kölcsönösen ügyelnek a 

gyakorlat és elmélet összhangjára.  

4.  A gyakorlati oktatást koordináló-, és stratégiai és versenyeztetési igazgatóhelyettes utasítására részt vesz a 

gyakorlati oktatással kapcsolatos egyéb feladatok megoldásában. Részt vesz a tanulókkal az iskola által szervezett 

termékbemutatókon, új technológiák szakmai bemutatóin. 

5.  Munkajogi szabályok és a képzésben érdekelt üzemek előírásai szerint anyagilag felelős az általa használt vagy 

gondozására bízott eszközök, gépek, szerszámok, felszerelési tárgyak használhatóságáért, megóvásáért. 

6.  Munkavégzés megkezdése előtt ismerteti és bemutatja a biztonságos munkavégzést, és azt a tanulókkal betartatja. 

Gondoskodik a szükséges védőberendezésekről. 

7.  A hozzá beosztott tanulók munkanaplóit rendszeresen ellenőrzi. Kijavítja, naponta értékeli és osztályozza a tanulók 

munkáját, szorgalmát és magatartását. Az osztálynaplóba havonta beírja a gyakorlati, magatartás és szorgalmi 

jegyeket. 

8.  A gyakorlat megkezdése előtt kellő időben gondoskodik a napi gyakorlati oktatáshoz szükséges anyagokról, 

eszközökről, szerszámokról stb., és azokat szakszerűen előkészíti. 

9.  A gyakorlati foglalkozások alatt, a szünetekben és befejezéskor felügyel a tanulókra. 

10.  A gyakorlati oktatást úgy szervezi, hogy a szakmai programban előírt feladatokat teljesítse. 

11.  Iskolán kívüli gyakorlóhelyen köteles a vonatkozó munkarendet, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani, és a 

tanulókkal betartatni. 

12.  Ügyel a gyakorlati munkahely, az öltöző és közvetlen környezete rendjére. 

13.  A gyakorlati foglalkozási hely megváltozását időben jelzi a gyakorlati oktatást koordináló igazgatóhelyettesnek. 

14.  Rendszeresen ellenőrzi a gyakorlaton megjelent tanulók felszerelését, külső megjelenését, a munkaruha megfelelő 

viselését. 

15.  A tanműhelyt nyitja és zárja, felügyelete nélkül ott tanuló nem tartózkodhat. 

16.  Kiiratkozó tanuló esetében a tanuló elszámoló lapján aláírásával igazolja, hogy a tanuló tartozását rendezte. 

17.  Részt vesz az iskola által szervezett termékbemutatókon, új technológiák szakmai bemutatóin. 

 

2.5.7. Az osztályfőnök feladatai 

Az osztályfőnököt az osztályban tanító oktatók közül az igazgató bízza meg.  

Az osztályfőnöki megbízás keretében elvégzendő sajátos feladatok: 

1.  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. 

2.  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.  

3.  Az osztály közösségi életének kialakításában és fejlesztésében együttműködik a diákönkormányzattal.  

4.  Folyamatosan tartja a kapcsolatot a gyakorlati munkahelyekkel, szoros kapcsolatot tart az osztályban tanító 

oktatóokkal és az illetékes kollégiumi nevelőkkel. 

5.  Év elején beíratja a tanulók ellenőrzőjébe az osztályban tanító oktatók fogadóóráját. 
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6.  Ha tanulója gyakorlati munkájával gond van, írásban haladéktalanul jelzi azt az igazgatónak, aki megbízza a 

gyakorlati oktatást koordináló igazgatóhelyetttest a feladat megoldásával.  

7.  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.  

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

idő előtt a tanulóviszonya. 

9.  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. 

10.  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. 

11.  Kellő mennyiségű és minőségű információt gyűjt ahhoz, hogy szükséges esetekben alapos értékelést tudjon 

készíteni a tanulóról. (Pl. katonai pályára irányítás, információ a rendőrségnek stb.) 

12.  A félévi és év végi magatartás és szorgalom osztályzatok megállapításához kikéri az osztályban tanító oktatók és az 

illetékes kollégiumi nevelők véleményét, és ezek alapján javaslatot tesz az értékelésre. 

13.  Segíti az osztály szülői munkaközösségének munkáját. Szülői értekezleteken az osztály neveltségi és tanulmányi 

helyzetéről megfelelő diszkréció mellett használható pedagógiai tanácsokat ad, törekedve az iskola és a család 

nevelőmunkájának összehangolására. 

14.  Határidőre elvégzi az osztályával kapcsolatos osztályfőnöki adminisztrációs teendőket. Hónap végén a hiányzásokat 

összesíti. Külön figyelmet fordít a hiányzásokkal összefüggő, jogszabályokban meghatározott értesítési 

kötelezettségére. 

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

iskolán kívüli elfoglaltságát. 

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

igazolását. 

17.  Évente tanévkezdéskor megismerteti tanulóival a házirendet, a működési szabályzat vonatkozó előírásait, az iskolai 

élettel kapcsolatos baleset- és munkavédelmi szabályokat. 

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

vizsgálatairól. 

19.  A pedagógia elveinek betartásával a jogszabályokban és a működési szabályzatban meghatározott módon 

jutalmazza, illetve bünteti tanulóit. 

20.  Osztályára, tanulóira vonatkozó intézkedést csak véleményének meghallgatásával lehet tenni. 

21.  Az igazgató jóváhagyásával osztálya lényeges problémáinak megbeszélésére jogosult összehívni az osztályában 

tanító oktatók értekezletét. 

22.  Az osztályát érintő tanulmányi és egyéb kirándulások ütemezését – az iskolai szintű egyeztetés érdekében – minden 

tanév október 15-ig jelezze az általános igazgatóhelyettesnek. 

23.  Osztálya tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, motiválja a tanulókat ezek megoldására, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
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24.  Felelős osztálya tantermének (az éves munkatervnek megfelelően) állagmegóvásáért, díszítéséért. Tanulói 

rongálások esetén a kártérítést elrendelheti. Irányítja és ellenőrzi a hetesek munkáját. 

25.  Részt vesz az oktatói és osztályfőnöki munkaközösség munkájában. Javaslataival, észrevételeivel, a kijelölt 

feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. 

26.  Koordinálja az osztályába tartozó tanulók tantárgyi, különbözeti vagy osztályvizsgáit. A vizsgajegyzőkönyveket a 

vizsga napján leadja az igazgatóhelyettesnek. 

27.  Figyelemmel kíséri a tanulók tanórán kívüli kötelezettségeinek teljesítését: részvétel emelt szintű érettségi előkészítő 

foglalkozásokon, korrepetáláson, tehetséggondozó és egyéni foglalkozáson, szakkörökön. 

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

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

30.  Adminmisztrálja és segíti a tanuló iskolai közösségi szolgálatának teljesítését. 

 

2.6. 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. 

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. 

A GINOP-6.2.3-17-VEKOP-15-2016-00001 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című projekt 

keretében a 2018/19 tanévtől kiemelt figyelem fordul a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felé.   

 

2.6.1. 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 oktatóával, 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.  
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 Ingyenes tankönyv biztosítása a jogszabályi kereteknek megfelelően.  

 Felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások a szakértői vélemények alapján készült igazgatói 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.  

2.6.2. 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 gyógyoktatókkal, 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,  

 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). 
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2.6.3. 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. 

2.6.4. 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. 

Minden oktató, 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 oktatók 

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, 
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 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.  

 

 

2.7. A tanulóknak a szakképző intézményi döntési folyamataiban való részvételi joga  gyakorlásának 

rendje 

Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti 

felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak létre, amelyek 

létrejöttét a oktatói testület segíti. Jogosultak küldöttel képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. A 

diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és oktató szakképzettségű személy segíti, akit a 

diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg. A diákönkormányzat munkáját segítő oktató az általános 

igazgatóhelyettessel tartja a kapcsolatot a szervezeti ágrajz szerint.  

 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 szakképző 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. 

 

2.8. A tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, az oktató és a szakképző intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái 

Az iskolai nevelés-oktatás, a tanuló személyisége harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülők és a 

oktatóközösség 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. 
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A diákok és a oktatók 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 oktatói testülettel vagy az képzési tanácskel. 

 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 oktatók 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  

 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 
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 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. 

2.9. A tanulmányokhoz kapcsolódó vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, a szóbeli felvételi 

vizsga követelményei 

2.9.1. Tanulmányokhoz kapcsolódó vizsgák 

Tanulmányokhoz kapcsolódó vizsgákat az alábbi esetekben szervez az iskola: egyéni munkarend, előrehozott 

érettségizők, igazgatói határozat, oktatói testületi 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 szakképző 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. 

Gyakorlati vizsgát kell tenni szóbeli vizsgával együtt a készségtárgyakból: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés és 

sport, informatika. 

Ha a tanuló a vizsga letételére az oktatói testülettől 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 

és programtantervek alapján készült a Szakmai Program részét képező helyi tanterv és programtanterv, adott tantárgyra 

és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. Az intézmény három időszakot biztosít a lebonyolításra: augusztus, január 

és április a végzős tanulók esetében, május az egyéb tanulóknak.  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, 

 előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból, 

 a hiányzás törvényben előírt mértéket meghaladja, és ezért nem osztályozható, 

 amennyiben az oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. 
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 ha felnőttoktatásban vagy iskolarendszerű felnőttképzésben vesz részt. 

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, az oktatói testület 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. 

 

Javítóvizsga 

Ha a tanuló a tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, az oktatói testület 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. A GINOP-6.2.3-17-VEKOP-15-2016-00001 „A szakképzési intézményrendszer 

átfogó fejlesztése” című projekt keretében a 2018/19 tanévtől augusztusban két alkalommal lehetőség nyílik 

konzultációra is. 

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. 
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2.9.2. Alkalmassági vizsga 

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 illetve a mellékletben. 

2.9.3. A szóbeli felvételi vizsga követelményei 

Iskolánkban 9. évfolyamra felvételi vizsgát nem tartunk. 

2.10. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

A szakképzési intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés alapján történik.  

Felvétel 

Iskolánk a felvételi kérelmekről az alábbiak szerint dönt:  

 Technikum és szakképző iskola 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,  

 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: 

Technikum és szakképző iskola esetében egyaránt a felvételinél figyelembevett tantárgyak : magyar nyelv és irodalom, 

történelem, matematika, idegen nyelv. A pontokat 5.,6.,7. osztály évvégi és a 8. osztály félévi osztályzataiból képzett 

összeg adja. Elérhető maximális pontszám 100 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 
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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, illetve a helyi 

programtantervben meghatározott tantárgyakból különbözeti vizsgát ír elő a jelentkezőnek. 

Az átvétel feltétele a sikeres különbözeti vizsga.  

A vizsga időpontját 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. 

 

 

 

2.11. 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.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának érdekében  

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

Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével, 
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 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe, 

 támogatjuk a oktatók 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.  

 Szakmai elmélet: elsősegélynyújtás 

Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti megjelenését a pedagógiai 

program mellékletét képező tantervek tartalmazzák.  
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 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

A nevelési program hatályba lépése, felülvizsgálata 

Iskolánk oktatói testülete a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján módosította. A módosítások 

bevezetése 2020. ……………... napjától történik felmenő rendszerben.  

 

A nevelési program nyilvánosságra hozatala 

A dokumentumot a fenntartó székhelyén, az iskola könyvtárában, az igazgatói irodában lehet elolvasni, valamint 

megtekinthető az iskola honlapján. 

 

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

A nevelési programot/módosítását az intézmény diákönkormányzata 2020………………. napján tartott ülésén 

véleményezte, amelyet aláírásommal tanúsítok. 

 

Kelt: Keszthely, 2020. ………………..hónap …….. nap 

 

............................................. 

diákönkormányzat képviselője 

 

A nevelési programot/módosítását a szülői szervezet (közösség) 2020. …………….. napján tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet (közösség) véleményezési jogát jelen oktatási program felülvizsgálata 

során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

Kelt: Keszthely, 2020. ………………..hónap …….. nap 

 

 

............................................. 

szülői szervezet (közösség) képviselője 
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A nevelési programot/módosítását az képzési tanács 2020. …………………… napján tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy az képzési tanács véleményezési jogát jelen nevelési program felülvizsgálata során, a 

jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

Kelt: Keszthely, 2020. ………………..hónap …….. nap 

 

............................................. 

képzési tanács képviselője                                      

 

A nevelési program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék 

A nevelési programot/módosítását az intézmény oktatói testülete 2020. ………………… napján tartott értekezletén 

elfogadta. 

 

Kelt: Keszthely, 2020. ………………..hónap …….. nap 

 

 

.............................................                                                  ..................................... ........   

  hitelesítő oktatói testületi tag   P.H.     hitelesítő oktatói testületi tag 

 

 

Az nevelési programot jóváhagyom. 

 

Kelt: Keszthely, 2020. ………………..hónap …….. nap 

 

 

 

………………………………. 

igazgató 

 

P. H. 
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Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat 

Jelen nevelési programot a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről értelmében az alábbi, a fenntartóra 

többletkötelezettséget telepítő rendelkezések  

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………... 

……………………………………... 

(fejezet és címmegjelölések) 

 

vonatkozásában a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult szerve/vezetője a nevelési program fenti rendelkezéseivel 

egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

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

 

 

............................................. 

fenntartó képviselője 
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MELLÉKLETEK 

1.sz. melléklet 

Jelentkezési lap - iskolai közösségi szolgálatra 

 

Alulírott ………………………………………………………………… tanuló  (intézménynév)………………………………………….. 

osztályos tanulója a 2020/2021. tanévtől az iskolai éveim során az alábbi területeken kívánok eleget tenni az összesen 

50 óra közösségi szolgálatnak: 

        

1. az egészségügyi területen  

2. a szociális és jótékonysági területen  

3. az oktatási területen  

4. a kulturális és közösségi területen  

5. a katasztrófavédelmi területen  

6. a környezet- és természetvédelemi  

7. az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- 

és szabadidős tevékenység 

 

8. bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység  

(x-szel jelölendő) 

 

………………………………………………………………………………  

          tanuló aláírása 

 

Szülő, gondviselő nyilatkozata: 

a tanuló egészségügyi állapotáról a nevelés-oktatási, illetve más, külső fogadó intézményben az iskolai közösségi szolgálat 

teljesítéséhez 

 

A gyermek neve: ……………………………………………………………………………… 

A gyermek születési dátuma: ………………………………………………………………… 

A gyermek anyjának neve: …………………………………………………………………… 

A gyermek TAJ száma: ………………………………………………………………………. 
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További, a gyermekre vonatkozó fontos információ (pl.: allergia, méh, darázs, vagy más rovarcsípés, ételérzékenység, 

vélt, valós félelmek, pókiszony, esetleg „alvajáró”, stb.): 

…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………… 

Nyilatkozom, hogy gyermekemen nem észlelhetőek az alábbi tünetek: Láz, torokfájás, hányás, bőrkiütés, sárgaság, 

egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés, váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás. A gyermek tetű- 

és rühmentes. 

Törvényes képviselő neve: …………………………………………………………………… 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………… 

Telefonos elérhetősége: ………………………………………………………………………. 

 

Alulírott …………………………………………………  a fent nevezett tanuló szülője/gondviselője az iskolai közösségi szolgálat 

teljesítését a jelzett területeken támogatom és tudomásul veszem. 

 

 

       …………………………………………………… 

      szülő/gondviselő/törvényes képviselő aláírása 

Dátum: 2020. szeptember 30. 
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2.sz. melléklet 

Iktatószám: 

Iktatószám (Centrum): 

Együttműködési megállapodás  

az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról 

 

amelyet egyrészről 

költségvetési szerv: Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál u. 74.;  

adóigazgatási száma: 15832245-2-20;  

képviseletében eljár: Vizlendvai László, főigazgató 

a továbbiakban: Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 

 

másrészről 

intézmény neve: Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Asbóth Sándor Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

 székhelye: 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4.  

 intézményvezető: Csótár András 

 OM-azonosító:   203067 

a továbbiakban: Intézmény 

 

harmadrészről 

 szervezet neve:   

 székhelye:   

 képviselő (neve, beosztása):  

adóigazgatási száma:    

a továbbiakban: Szervezet 

 

 a továbbiakban együtt: Felek 

 

kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A megállapodás előzményei, körülményei, célja: 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 97.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

az intézményi közösségi szolgálat megszervezésében a Felek az e megállapodásban rögzítettek alapján 

együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni tudják az 

ötven órás kötelezettségüket. 
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2. Az Intézmény kötelezettségei, vállalásai: 

 Tájékoztatja az intézmény tanulóit a Szervezet által biztosított lehetőségekről. 

 Gondoskodik az intézményben a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban a teljesítés 

nyilvántartásáról (törzslapon, a bizonyítványban és a naplóban). 

 Kijelöli a program megvalósulásáért felelős pedagógust, aki szervezi és koordinálja a tanulók 

jelentkezését a Szervezetnél történő közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatban. 

 A Szervezet rendelkezésére bocsátja a tanuló által kitöltött Jelentkezési lapot, amely tartalmazza a 

közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a 

szülő/gondviselő egyetértő nyilatkozatát. 

 A Szervezet által kijelölt szakmai mentor által igazolt teljesítést igazoló aláírását tartalmazó - a 

tanulók által vezetett közösségi naplóban lévő - bejegyzése alapján az iskolai koordinátor havonta 

összesíti, hogy mely tanuló hány órát teljesített. 

 A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a Szervezet 

által közvetített mentorral közösen – felkészítő és záró foglalkozást tart (összesen maximum: 2 x 5 

óra). 

 

3. A Szervezet kötelezettségei, vállalásai: 

 Biztosítja az általa meghatározott területen folytatott tevékenységi kör tekintetében a közösségi 

szolgálat végrehajtását. 

 A közösségi szolgálattal kapcsolatos tájékoztatási és kapcsolattartási feladatokra koordináló 

személyt (mentort) jelöl ki, legalább az adott tevékenységi körhöz kapcsolódó közösségi 

szolgálat megkezdése előtt 5 nappal. 

 Amennyiben változás történik a mentor személyében, arról haladéktalanul tájékoztatja az 

Intézményt.  

 A közösségi szolgálat során a tanulóval munkavégzésre irányuló szerződést nem köthet, továbbá 

a közösségi szolgálat teljesítéséért juttatást, bérezést, térítést nem biztosít. 

 Tájékoztatja az Intézményt a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos problémá(k)ról, 

illetve igazolja a tanuló által vezetett közösségi szolgálati naplóban a teljesített órákat. 

  

Továbbá: 

(1) A fogadó szervezet köteles biztosítani: 

a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket,  

b) ha szükséges, pihenőidőt, munka és balesetvédelmi oktatást, 

c) a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az 

ismeretek megszerzését, 

d) a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység 

folyamatos, szakszerű felügyeletét. 

(2) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, a tanuló köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni. 

A tanuló nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem felhívási kötelezettségének eleget tett. 
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(3) A tanuló által a közösségi szolgálat során végzett tevékenységgel összefüggésben harmadik 

személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt a tanulónak felróható 

magatartás okozta, − a jelen szerződésben eltérő rendelkezés hiányában – a fogadó szervezet a 

tanulótól követelheti kárának megtérítését. 

(4) Amennyiben a tanuló bizonyítja, hogy: 

a)  a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára,  

b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közösségi szolgálattal összefüggésben végzett 

tevékenység ellátásához szükséges dologban a közösségi szolgálati tevékenység végzésének helyén 

keletkező kára a Szervezettől kapott utasítással összefüggésben következett be, a fogadó szervezet 

akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan 

ok vagy kizárólag a tanuló elháríthatatlan magatartása okozta. A fogadó Szervezetnek nem kell 

megtérítenie a kárnak azt a részét, amely a tanulónak felróható magatartásából származott. 

 

4. A Felek együttes kötelezettségei, vállalásai: 

 A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő, 
melybe a helyszínre utazás és a helyszínről történő hazautazás ideje nem számítható be. 

 A közösségi szolgálat teljesítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben 
végezhető. 

- A közösségi szolgálat teljesítése a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 

törvénynek megfelelően - a Szervezet és az Intézmény által egyeztetett időpontokban - az alábbi 

szempontok figyelembe vételével szerveződik: 

- A tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló kizárólag olyan önkéntes tevékenységet folytathat, 

amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint 

amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítésében nem 

akadályozza. 

- A tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem 

végezhet.  

- A tizenhatodik életévét be nem töltött tanuló által az önkéntes tevékenységre fordítható idő nem 

haladhatja meg:  

- tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,  

- tanítási időben a heti hat órát és  

- tanítási napon a napi két órát, 

- tanítási napon kívül a napi három órát.  

- A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló által az önkéntes 

tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.  

- A tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló részére az önkéntes tevékenység befejezése és 

másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani. 
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5. Az Intézmény részéről a program felelőse és kapcsolattartója 

Név:  Losoncziné Pölöskei Orsolya 

Elérhetősége: 83/311-596 

E-mail címe:  poloskei.orsolya@gmail.com 

 

6. A Szervezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója 

Név:   

Elérhetősége:   

E-mail címe:   

 

6.1. A mentor neve, feladatköre és elérhetőségei 

Név:   

Elérhetősége:  

E-mail címe:   

 

7. A program ütemezése 

7.1. A programismertető/felhívás* elkészítése  

Határidő: Minden tanévben szeptember 20-ig  

Felkészítő foglalkozások időpontja (tevékenységi körönként): órarend függvényében 

tanórák után, osztályfőnökkel előre egyeztetett időpontban 

Felelős: iskolai koordinátor, osztályfőnök 

* a Szervezettel egyeztetett tevékenységi lehetőségekre épülve 

 

7.2. A programismertető/felhívás közzététele * 

Határidő: Minden tanévben szeptember 25.-ig 

Felelős: intézményvezető, iskolai koordinátor, osztályfőnök 

Módja: szülői értekezleten 

* a tanulók/szülők tájékoztatása a Szervezetnél végezhető tevékenységi lehetőségekről 

 

7.3. A tanulók részére a „Jelentkezési lap” benyújtására szolgáló határidő: 

Minden tanévben szeptember 30. 

 

             7.4.A program lezárása a tanulókkal 

Határidő: Minden tanévben augusztus 31-ig. 
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Záró foglalkozások időpontja (tevékenységi körönként): órarend függvényében tanórák 

után, osztályfőnökkel előre egyeztetett időpontban 

Felelős: iskolai koordinátor, osztályfőnök 

 

8. A program megvalósulása során felmerülő módosítási kérelmek bírálatának menete 

 

Felek a jelen megállapodásban megfogalmazottak módosítására irányuló jelzést követően – 

indokolt esetben – a módosítás tervezetét elkészítik. A szerződésmódosítást a Felek aláírásukkal 

hagyják jóvá. 

 

9. A Felek elállási, felmondási joga 

 

9.1.  A Felek a jelen megállapodástól való elállásra vagy a megállapodás azonnali hatályú 

felmondására jogosultak, ha: 

- a jelen megállapodásban a megállapodásban a megvalósításra meghatározott kezdő 

időponttól számított három héten belül a tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Felek 

a nekik felróható okból nem kezdeményezik, és a késedelem okáról ezen idő alatt 

írásban sem mentik ki, vagy  

- olyan körülmény merült fel, vagy jut a Felek tudomására, amely alapján a program 

teljesülése kétségessé válik, vagy más irányt vett, vagy 

- a jelen megállapodásban meghatározott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós 

akadályba ütközik, vagy a jelen megállapodásban foglalt ütemezéshez képest jelentős 

késedelmet szenved, vagy 

- a Felek valamelyike a neki felróható okból megszegi a jelen megállapodásból, illetve az 

azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 

kötelezettségének, és ennek következtében a jelen megállapodásban meghatározott 

feladat szabályszerű megvalósítását nem lehet nyomon követni. 

 

9.2.  A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen megállapodással összefüggő adatok nem minősülnek 

üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok 

megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát közérdekből elrendelik. 

 

9.3.  A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton 

kötelesek rendezni. 

 

9.4.  A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 

tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári törvénykönyv – az irányadók. 
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Felek a jelen, öt oldalból álló megállapodást elolvasták, megismerték, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

A jelen megállapodás 4 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 

amelyből egy darab a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumnál, kettő darab az Intézménynél, egy darab a 

Szervezetnél marad. 

 

Keszthely, 2020. …………… 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részéről 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

az Intézmény részéről 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

a Szervezet részéről 
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3.sz. melléklet Cselekvési terv 

Asbóth 

A probléma meghatározása, 
rövid kifejtése 

Beavatkozási 
célterület 

meghatározása, cél 

Elvégzendő feladatok, 
intézkedések 

A feladatok, 
intézkedések 

végrehajtásához 
kapcsolódó módszerek, 
eszközök kiválasztása 

Szükséges humán 
erőforrás 

Szükséges 
infrastruktúrális 

fejlesztés 
Felelős 

Időtartam, 
határidő 

Alátámasztó 
dokumentum 

Ellenőrzés, 
monitoring 

                    

Helyzetértékelés, 
Helyzetfelmérés 

végrehajtása: Nincs 
helyzetfelmérési értékelés 

Helyzetfelmérési 
kérdőívek kitöltése 

A mérések elvégzése 
Mérés-értékelés, 

kérdőívezés 
3 fő  laptop 

megvalósító, team 
tag 

6 alkalom 
2018. április, 

október 
2019. február, 

október 
2020. február, 

június 

Intézményi szintű 
cselekvési terv 

(EXCEL), készítők 
által aláírt 

kinyomtatott 
cselekvési terv 

Tagintézményvezető 

                    

Tanulói készségek és 
képességek fejlesztése, a 

képzés hatékonyságát 
növelő támogatások 

nyújtása, Mérési, fejlesztési 
és nyomonkövető 

munkacsoport:Nincs 
megfelelő mérőlap, internetes 

felület, nincs elegendő 
egységes információ 

Egységes mérőlap, 
módszer kidolgozása 

Mérőlapok elkészítése 
kompetenciánként 

Kompetenciaterületenként 
team-munkában, 

tesztlapok segítségével 

15 pedagógus: 3 fő 
magyar, 3 fő 

matematika, 3 fő 
informatika, 3 fő 

természettudomány, 
3 fő idegen nyelv 

szakos pedagógus 

laptop, papír 

megvalósító, team 
tag 

2018. augusztus, 
2018. 

szeptember 
2019. május 

2019.szeptember 
2020. május, 

2018. október,  
2019. június, 
2020. június, 
2019 október, 

2018. november   
2019. november 

bemeneti-kimeneti 
tesztlapok, 

javítókulcsok, 
jelenléti ívek, fotók, 

beavatkozási 
tervek 

Tagintézményvezető 

Tanulói készségek és 
képességek fejlesztése, a 

képzés hatékonyságát 
növelő támogatások 

nyújtása, Mérési, fejlesztési 
és nyomonkövető 

munkacsoport: A felmérések 
elvégzését tanórákon kívüli 

időben kell szervezni 

Megfelelő időpont 
kiválasztása a mérésre 

Felmérések 
megszervezése, 

elvégzése, felügyelet 
biztosítása 

Megfelelő infrastrukturális 
körülmények biztosítása a 
felmérés lebonyolításához 

15 pedagógus: 3 fő 
magyar, 3 fő 

matematika, 3 fő 
informatika, 3 fő 

természettudomány, 
3 fő idegen nyelv 

szakos pedagógus 

tantermek, 
tesztlapok 

Tanulói készségek és 
képességek fejlesztése, a 

képzés hatékonyságát 
növelő támogatások 

nyújtása, Mérési, fejlesztési 
és nyomonkövető 

munkacsoport: Nincs 

egységes javítókulcs  

Egységes javítókulcs 
készítése 

Kiértékelések, 
összegzések 
elkészítése 

Javítókulcs elkészítése 
team munkában; 

Egységes javítókulcs 
alapján történő javítás; 
szakmai megbeszélés 

15 pedagógus: 3 fő 
magyar, 3 fő 

matematika, 3 fő 
informatika, 3 fő 

természettudomány, 
3 fő idegen nyelv 

szakos pedagógus 

laptop, papír 



 

 

58 / 68 

Tanulói készségek és 
képességek fejlesztése, a 

képzés hatékonyságát 
növelő támogatások 

nyújtása, Mérési, fejlesztési 
és nyomonkövető 

munkacsoport: A bemeneti 
és kimeneti tesztek 

eredményei önmagukban nem 
alkalmasak a lemorzsolódás 

arányának csökkentésére 

A bemeneti-kimeneti 
tesztek eredményei 

alapján a 
lemorzsolódás 

arányának csökkentése 

A bemeneti-kimeneti 
tesztek eredményei 

alapján beavatkozási 
terv készítése 

Rövid- és hosszútávú 
beavatkozási tervek 

készítése 
kompetenciaterületenként 

15 pedagógus: 3 fő 
magyar, 3 fő 

matematika, 3 fő 
informatika, 3 fő 

természettudomány, 
3 fő idegen nyelv 

szakos pedagógus 

laptop 

Tanulói készségek és 
képességek fejlesztése, a 

képzés hatékonyságát 
növelő támogatások 

nyújtása, 
Alapkészségfejlesztés 
céljából kiscsoportok 

létrehozása I. : A 
középiskolába érkező tanulók 

alapkészségei hiányosak, 
szövegértésük, logikai 

gondolkodásuk, ikt 
használatuk nem haladja meg 

az elvárt szintet; közülük 
többen a fenti készségek 

hiánya miatt lemorzsolódással 
veszélyeztetettek 

A tanulócsoport 1. félévi 
eredményéhez képest a 
következő tanév év végi 
tanulmányi eredménye 
számottevően javuljon, 
ami 0,5 tizedes, átlagos 

érdemjegyjavulást 
eredményez; az érintett 

kompetenciák 
fejlesztése,Számolási, 

informatikai, idegen 
nyelvi és szövegértési 
képességek fejlesztése 

maximum 6 -12 fős 
csoportokban. 

kiscsoportos fejlesztő 
foglalkozást felkínálni a 

szövegértés, 
szövegalkotás, írásbeli 
és szóbeli anyanyelvi 

kommunikáció 
fejlesztése érdekében 

kiscsoportos (6-12 fős) 
kooperatív, fejlesztő 

foglalkozás 

1 fő magyar szakos 
pedagógus 

terem, eszköz, 
feladatlapok, 

tanulói tabletek 

megvalósító, team 
tag 

2018.szept.1-
2020. június 15. 

Jelenléti ív, 
tanmenet, 
tematika, 

csoportnapló, 1-2 
fotó, feladatlapok 

tagintézményvezető 

matematika fejlesztő 
foglalkozásokat 

felkínálni, 
tantárgyfelosztásba 

beépíteni 

1 fő matematika 
szakos pedagógus 

megvalósító, team 
tag 

2018.szept.1-
2020. június 15. 

Jelenléti ív, 
tanmenet, 
tematika, 

csoportnapló, 1-2 
fotó, feladatlapok 

IKT fejlesztő 
foglalkozásokat 

felkínálni, 
tantárgyfelosztásba 

beépíteni 

1 fő informatika 
szakos pedagógus 

megvalósító, team 
tag 

2018.szept.1-
2020. június 15. 

Jelenléti ív, 
tanmenet, 
tematika, 

csoportnapló, 1-2 
fotó, feladatlapok 

angol nyelvi fejlesztő 
foglalkozásokat 

felkínálni, 
tantárgyfelosztásba 

beépíteni 

1 fő idegen nyelv 
szakos pedagógus 

megvalósító, team 
tag 

2018.szept.1-
2020. június 15. 

Jelenléti ív, 
tanmenet, 
tematika, 

csoportnapló, 1-2 
fotó, feladatlapok 

Tanulói készségek és 
képességek fejlesztése, a 

képzés hatékonyságát 
növelő támogatások 

nyújtása, Projekt munka I.: 
Az 1/9. évfolyamos tanulók 

egy része úgy érkezik a 
középiskolába, hogy nem 

elkötelezettje a szakmájának. 
A hároméves képzés során 
nehéz kialakítani bennük a 
szakma iránti szeretetet. 

Az integrált nevelés 
elveihez kapcsolódóan, 

az esélyegyenlőség 
kibontakoztatásával 

megszerettetni a 
tanulóval azt a szakmát, 

amire jelentkezett. 
Felhívni a figyelmet 

annak sokszínűségére, 
használhatóságára 

segítségül hívva az IKT 
eszközöket 

Projektelőkészítés: 
tanulók felkészítése a 

projektmunkára, a 
nyersanyagok 
bemutatása 

kiscsoportos 
megbeszélés 

3 fő női szabó 
szakoktató, 2 fő 

asztalos szakoktató, 
1 fő 

oktatástechnikus, 1 
fő rendszergazda, 1 

fő gyakorlati 
oktatásvezető, 1 fő 
műszaki vezető, 1 

fő pénzügyi 
asszsiztens 

150.000 Ft 
értékben 

anyagbeszerzés: 
100.000 Ft 

faanyag, 50.000 
Ft méteráru 

megvalósító, team 
tag 

1. alkalom: 2018. 
október ; 2. 

alkalom: 2019. 
április; 3. alkalom 
2019. november; 
4. alkalom: 2020. 

március 

jelenléti ív, fotó 

tagintézményvezető Tanműhelyi munka: a 
női szabó (5 fő) és az 

asztalos tanulók (10 fő) 
a kapott 

nyersanyagokból 
produktumot készítenek 

a szakoktatóik 
segítségével. 

9. évfolyamon a tanulói 
munka megfigyelésen 
alapul, 10. évfolyamon 
tanulói munkavégzés 

folyik 

csoportnapló, fotó, 
tanmenet 
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Interjúk készítése: a 
bevont tanulócsoport 
kérdéseket tesz fel 
felsőbb évfolyamos 

tanulótársainak, 
valamint egy fő neves 

szakembernek a 
szakmai elhivatottságról 

interjú papír 
tanulói 

feljegyzések, fotók 

Filmanyag vagy ppt 
készítése: a bevont 

tanulók az elkészített 
produktumot és az 

interjúk anyagát 
felhasználva rövid 

összefoglalót 
készítenek. 

team munka 
kamera, laptop, 

tanulói tablet 
filmanyag, ppt 

Filmanyag vagy ppt 
bemutatása: a bevont 
tanulók az elkészült 

digitális anyagot 
bemutatják társaiknak 

és tanáraiknak 

kiselőadás laptop, projektor jelenléti ív, fotó 

árajánlatok bekérése, 
anyagbeszerzés 

team munka 
gazdasági 

ügyintéző, team tag 
laptop 

gazdasági 
ügyintéző, team 

tag 

Beszerzés komplett 
dokumentációja 
(árajánlat kérés, 

árajánlat, 
megrendelés, 
megrendelés 

visszaigazolása,  
számla, teljesítés 

igazolása) 

tagintézményvezető 

Tanulói készségek és 
képességek fejlesztése, a 

képzés hatékonyságát 
növelő támogatások 
nyújtása,  Szakmai 

tanulmányút I.: Iskolánk 
népszerű ágazatai nehezen 
jutnak el tapasztalatszerzés 

céljából szakmai programokra, 
kiállításokra anyagi forrás 

hiánya miatt.  

A szépészet ágazat és 
az elektronika ágazat 

tanulóit egy-egy 
szakmai tanulmányútra 

tanévenként elvinni, 
felkeltve 

érdeklődésüket, 
elmélyítve szakmai 

tudásukat, szabadidős 
programot felkínálva 

Egy szépészeti szakmai 
kiállítás - Beauty Forum 
- és a Paksi Atomerőmű 

meglátogatásának 
megszervezése, 

melynek során 15 
fodrász és 15 

kozmetikus tanuló, 
valamint 10 

villanyszerelő és 10 
PLC programozó tanuló 

részesülhetne a 
tanulmányútban 

tanévenként. 

A tanulók kiválasztása 
figyelembe véve a 
lemorzsolódással 

veszélyeztettek arányát a 
szakmacsoportban 

3 osztályfőnök   
megvalósító, team 

tag 

2018 ősze, 2019 
tavasza, 2019 

ősze, 2019 
tavasza 

árajánlat 
buszköltségről, 

számla 
buszköltségről, 
jelenléti ívek, 
fényképek, úti 

beszámolók diákok 
részéről, úti 
beszámolók 

tanárok részéről 

tagintézményvezető 

A tanulmányút 
megszervezése: 

kapcsolatfelvétel a 

cégekkel + autóbusz 
foglalása 

2 szaktanár, 2 
szakoktató 

  
megvalósító, team 

tag 
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Tanulói készségek és 
képességek fejlesztése, a 

képzés hatékonyságát 
növelő támogatások 

nyújtása,  Szakmai nap I. : 

Iskolánkban újonnan átadott 
intelligens szaktantermet nem 

ismerik tanulóink. A 
szaktanterem-együttes az 

elektronika ágazatot szolgálja 
ki, de újdonságait és 

lehetőségeit nem ismerik a 
többi ágazat tanulói. 

Egy olyan szakmai nap 
szervezése, ahol 

nyitottan a szakmák felé 
bemutatkozhat a 

szaktanterem-együttes 
felelőse, kivitelezője, 

egyik megvalósítója, és 
ennek kapcsán 

bemutatná a 
szaktantermet annak 
minden jövőbe mutató 

lehetőségével. 

Kapcsolatfelvétel a 
szakértővel, 

időpontegyeztetés, 
témakörök 

meghatározása; 
célcsoportok 

kiválasztása, a 
szükséges 

anyaszükséglet 
felmérése, a szakmai 
nap megvalósítása, a 

szakmai nap 
kiértékelée 

e-mail, telefon 

gyakorlati 
oktatásvezető, 2 

team-tag, 1 fő 
szakértő 

laptop 

megvalósító, team 
tag 

2018 ősze, 2019 
tavasza, 2019 

ősze, 2019 
tavasza 

e-mail 

tagintézményvezető 

osztályfőnöki javaslat 
alapján történő szűrés 

osztályfőnökök   
tanulócsoport 

listája 

anyaglista összeállítása 

gyakorlati 
oktatásvezető, 2 

team-tag, 1 fő 
szakértő 

laptop árajánlat(ok) 

kiscsoportos foglalkozás 

gyakorlati 
oktatásvezető, 2 

team-tag, 1 fő 
szakértő 

laptop, projektor, 
a 

megvalósításhoz 
szükséges 
eszközök 

jelenléti ív, fotók 

elégedettségi kérdőívek 
szerkesztése 

gyakorlati 
oktatásvezető, 2 

team-tag 

laptop elégedettségi 
kérdőív 

szakértői munka 
elvégzése 

szakértő laptop, projektor szakértő, team tag 

  

árajánlatok kérése, 
anyagbeszerzés 

gazdasági 
ügyintéző  

laptop 
gazdasági 

ügyintéző , team 
tag 

Beszerzés komplett 
dokumentációja 
(árajánlat kérés, 

árajánlat, 
megrendelés, 
megrendelés 

visszaigazolása,  
számla, teljesítés 

igazolása) 

                  
  

Intézményfejlesztési 
tevékenység, Az intézményi 
szabályozó dokumentumok 
átdolgozása: A GINOP 6.2.3 
pályázat tevékenységei nem 
szerepelnek hiánytalanul az 
alapdokumentumokban. 

A GINOP 6.2.3 pályázat 
célkitűzéseit, 
tevékenységeit 
beépíteni az 
alapdokumentumokba: 
elsősorban a 
Pedagógiai Programba, 
az iskola 
Munkatervébe. 

Feltárni azokat a 
területeket, amelyek 
nem találhatóak meg az 
alapdokumentumpkban, 
és a megfelelő helyre 
beilleszteni azokat. A 
benne szereplőket 
ellátni a GINOP 6.2.3 
pályázat 
specifikumaival. 

kiscsoportos team-munka 
igazgató, team-

tagok, 
igazgatóhelyettes 

laptop 
megvalósító, team 

tag 
2019. november 

jelenléti ív, 
alapdokumentumok 

tagintézményvezető 

Intézményfejlesztési 
tevékenység, Alapkészség- 
fejlesztés Intézkedési terv 
készítése: Az iskola nem 
rendelkezik olyan intézkedési 
tervvel, amit az alapkészség-
fejlesztésre alkalmazhatna 

Egy olyan átfogó 
intézkedési terv 
készítése, amely a 
2018/19-es és a 
2019/20-as tanévre 
vonatkozóan segíti az 
alapkészség-
fejlesztésének 
hatékonyságát, és 
átörökíthető a későbbi 
tanévekre is. 

Ötletbörze meghirdetése a 
pedagógusoknak, az ötletek 
összegyűjtése, 
szintetizálása, szelektálása, 
majd az ötletekből az 
intézkedési terv 
megalkotása az eddig is 
működő iskolai intézkedési 
terv sablon alapján 

páros munka team-tagok laptop 
megvalósító, team 

tag 
2018. augusztus 

jelenléti ív, 
emlékeztető, 
intézkedési terv 
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Intézményfejlesztési 
tevékenység, 
Mentálhigiénés szakember 
igénybevétele: A tanulmányi 
eredmény romlásának okait 
szakember nélkül nehéz 
diagnosztizálni 

Olyan órák bevezetése, 
ahol mentálhigiénés 
szakember kutatja az 
okokat, egyéni 
foglalkozásokat, 
interjúkat, megsegítést 
folytat. 

Egyéni megsegítés, 
egyéni interjúk 
lefolytatása, 
segítségnyújtás, annak 
dokumentálása, egyéni 
fejlesztési tervek 
készítése 

egyéni foglalkozás, 
kiscsoportos foglalkozás 

mentálhigiénés 
szakember 

laptop, fejlesztő 
szoba, papír, 
egyedi felmérő 
eszközök 

megvalósító, team 
tag 

2018. 
szeptembertől 
2019. júniusig, 

2019 
szeptembertől 
2020 júniusig 

jelenléti ív, egyéni 
fejlesztési tervek 

Tanulói életpálya-építést 
szolgáló intézkedések, 
továbbá az intézményi 

szintű pályaorientációs, 
Pályaorientációs "team" 

általi rendszer kidolgozás, 
szakértő segítése a rendszer 
kidolgozásához, személyes 

pályaorientációs 
foglalkozások: A tanulók 

nincsenek tisztában a 
továbbtanulás lehetőségeivel, 

nem ismerik az egyes 
ágazatok szakmáit 

Pályaválasztás, 
életpályatervezés 

segítése 

Kiscsoportos, 
csoportos, személyes 

foglalkozások, 
tanácsadások 

anyagának 
kidolgozása, 
foglalkozások 
megtartása 

Csoportos foglalkozások, 
egyéni, személyre szabott 

szaktanácsadás, 
kiscsoportos 
foglalkozások 

3 fő Csoportszoba 
megvalósító, team 

tag 
2018. 

szeptember 
kidolgozott 

dokumentumok 

1 fő szakértő Csoportszoba 
megvalósító, team 

tag 

2018. 

,szeptember 

A szakértő által 
átadott módszerek 

leírása 

6 fő osztályfőnök Csoportszoba 
megvalósító, team 

tag 
2018. október, 
2019. október 

Jelenléti ív, 
feljegyzés a 

foglalkozásokról 

Tanulói életpálya-építést 
szolgáló intézkedések, 
továbbá az intézményi 
szintű pályaorientáció, 

Pályaorientációs kiadvány 
elkészítése: Nincs a 

pályaválasztást segítő 
kiadvány 

 Pályaorientációs 
kiadvány elkészítése 

Szórólap kinyomtatása Kiadványszerkesztés 1 fő LAPTOP 
megvalósító, team 

tag 

2018. 
szeptember 

2019. 
szeptember 

Kiadvány 

Tanulói életpálya-építést 
szolgáló intézkedések, 
továbbá az intézményi 
szintű pályaorientáció, 
Pályaválasztást segítő 

szórólap elkészítése: Minden 
tanévben változik az iskola 
képzési kínálata, melyet a 

kiadványon szerepeltetni kell. 

Aktuális szóróanyag 
megjelenésének 

előkészítése, 
összeállítása, törekedve 

a legpontosabb 
információk közlésére 
az általános iskolás 
tanulók és szüleik 

számára. 

A képzési kínálat 
feltárása, egyeztetése 
az iskolavezetéssel. Az 

iskola sajátos 
arculatának 

megjelenítése. Coral 
rajzprogrammal a 

szóróanyag 
megszerkesztése. 

projektmunka rendszergazda laptop 
megvalósító, team 

tag 
2018. április, 
2019. április 

szórólap vázlata, 
nyersanyaga 

Tanulói életpálya-építést 
szolgáló intézkedések, 
továbbá az intézményi 
szintű pályaorientáció,  

Kihelyezett szülői értekezlet: 
Az általános iskolák nem 

ismerik a középiskolai 
kínálatot. Kevés lehetőség 

kínálkozik az 
információáramlásra. 

Az általános iskolás 
tanulók szüleinek 

tájékoztatása a képzési 
kínálatról. 

Az igazgató felkeresi az 
általános iskolákat, és 

tájékoztatást ad a 
szülőknek. 

kiselőadás igazgató laptop 
megvalósító, team 

tag 
2018. október, 
2019. október 

jelenléti ív, fotók tagintézményvezető 
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A szakmai tevékenységet 
támogató egyéb 
tevékenységek, 
Beavatkozási terv készítése 
és végrehajtása: Az e-napló 
bevezetése előtt nem volt 
lehetőség a teljes körű 
áttekinthetőségre az egyes 
szaktanárnak, csak az 
osztályfőnöknek. 

Az elektronikus napló 
segítségével 
folyamatosan 
monitorozzuk a tanulók 
eredményeit. 
Amennyiben valakinél a 
lemorzsolódás 
veszélyét látjuk, 
azonnal értesítjük az 
osztályfőnökön 
keresztül a szülőt, a 
gyermeket pedig egyéni 
vagy kiscsoportos 
fejlesztéssel próbáljuk 
erősíteni. 

Az e-napló bevezetése 
után két fő kijelölése. A 
két főnek listát adni 
azon tanulókról, akik 
lemorzsolódással 
veszélyeztettek 
lehetnek az elsődleges 
felmérések és a 
szintfelmérők alapján. A 
két fő folyamatosan 
monitorozza az érintett 
tanulókat. Amint 
eltérést lát, értesíti az 
osztályfőnököt, a 
fejlesztéssel foglalkozó 
pedagógust.Érintett 
évfolyamok: 1/9. 
(szakközépiskola) és 9. 
szakgimnázium 

egyéni munka, páros 
munka 

1 fő pedagógus, 1 
fő könyvtáros 

laptop, e-napló 
hozzáférés, 
internet 

megvalósító, team 
tag 

2018. 
szeptembertől 
2019. júniusig, 
2019 
szeptembertől 
2020 júniusig 

tanulói lista, 
eredmények 
kimutatására 
szolgáló grafikon 

tagintézményvezető 

A szakmai tevékenységet 
támogató egyéb 
tevékenységek, Külföldi 
partnerkapcsolatok: A 
lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulóknak 
nincs lehetőségük - 
elsősorban anyagi gondok 
miatt - külföldre eljutni, más 
kultúrával megismerkedni 

Külföldi 
cserekapcsolatban 
részesíteni a 
lemorzsolódással 
veszélyeztetett 
tanulókat, tanáraikkal 
együtt 

Megszervezni egy 
ötnapos utazást 
Székelyudvarhelyre, a 
Bányai János 
Szakközépiskolába. 
Élményekhez juttatni a 
tanulókat. Szakmai 
tapasztalatokat átadni, 
átvenni a 
testvériskolától. Együtt 
megünnepelni a 
március 15-i 
forradalmat. 

szervező, koordináló 
munka 

30 pedagógus, 20 
diák 

laptop, internet 
megvalósító, team 

tag 
2019. március, 
2020 március 

utaslista, jelenléti 
ív, fotók 

tagintézményvezető 

A szakmai tevékenységet 
támogató egyéb 
tevékenységek, Felkészítő 
korrepetálás: Iskolánkban 
átlagosan 70-80 fő tesz nyáron 
javítóvizsgát a sikeres 
továbblépés érdekében. A 
javítóvizsgán kb. 20%-uk nem 
tud teljesíteni, így vagy évet 
ismétel, vagy kimarad. 

Elsősorban őket 
megcélozva, a 
javítóvizsgát megelőző 
héten korrepetálást 
tartanánk nekik 5 
pedagógus 
segítségével, kiemelten 
a legkritikusabb 
tantárgyakból: magyar, 
matematika, idegen 
nyelv, 
természetismeret, 
szakmai tantárgy. 

A tanév lezárásakor 
bukási statisztika 
készítése; a javító 
vizsgára kötelezettek 
névsorának 
összeállítása; 
kiértesítésük egy 
lehetőségről; a 
korrepetáló órák 
megtartása a javító 
vizsga előtti héten 

kiscsoportos munka, 
csoportmunka 

1-1 fő magyar, 
matematika, idegen 
nyelv, 
természetismeret, 
szakmai tantárgy 
szakos pedagógus, 
összesen 5 fő 

laptop, 
feladatlapok, 
papír 

megvalósító, team 
tag 

2018 augusztus, 
2019 augusztus 

jelenléti ív, tanulói 
lista tagintézményvezető 
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A szakmai tevékenységet 
támogató egyéb 
tevékenységek, szakkörök: 
Az alapkészségeikben 
sikertelen tanulóknak kevés 
lehetőségük nyílik a 
kibontakozásra. 

Iskolánkban a 
lemorzsolódás 
csökkentésének egyik 
lehetséges eszköze a 
tehetséggondozás. 
Szakköri formában 
tudjuk megvalósítani 
négy területen: 
színjátszás, énekkar, 
rajz, tánc. Mind a négy 
terület segíti a tanulót 
abban, hogy 
inspirációja, 

motivációja, kedve 
legyen a középiskolát 
elvégezni, valamint egy 
speciális területet 
kipróbálni, elsajátítani, 
esetleg abban az 
irányban továbblépni. 

Heti rendszerességgel 
szakkörök formájában 
foglalkoztatni azon 
tanulókat, akik 
lemorzsolódással 
veszélyeztetettek, de 
tehetségük mutatkozik 
az alábbi négy terület 
valamelyikében: 
színjátszás, rajz, tánc, 
énekkar.  

kiscsoportos foglalkozás 

    
   
   
  4 fő pedagógus 

laptop, 
szakkörspecifikus 
eszközök 

megvalósító, team 
tag 

2018. 
szeptembertől 
2019. júniusig, 
2019 
szeptembertől 
2020 júniusig 

jelenléti ív, 
tanmenetek 

tagintézményvezető 

A szakmai tevékenységet 
támogató egyéb 
tevékenységek, szakmai 
tanulmányi verseny: Iskolánk 
évek óta képviselteti magát a 
Euroskills és Worldskills 
Szakmák világversenyén. 
Szépségápoló szakmában 
minden évben van 
világversenyre kikerülő 
tanulónk, sőt tavaly 
bronzéremmel érkezett haza 
Göteborgból. A szépségápoló 
szakmán kívül a villanyszerelő 
szakmában is egy hajszálon 
múlott tanulónk kijutása az idei 
világversenyre, Abu Dhabiba.  

2018-ban a Euroskills 
verseny színhelye 
Budapest lesz, így 
szeretnénk 
pedagógusainkat és 
tanulóinkat elvinni egy 
kétnapos szakmai 
program keretében a 
Hungexpo területére. 
Célunk az lenne, hogy 
mind a szakoktatóink, 
mind a 
lemorzsolódással 
veszélyeztetett 
tanulóink inspirációt és 
motiváló erőt kapjanak, 
hogy elinduljanak egy 
ilyen megmérettetésen. 
Ez a pályázati 
tevékenység az 
integrált nevelés egyik 
zászlóshajója. 

A két nap nagy részét 
az Expo területén 
töltenék, ahol a 16 
szakma standjain 
végigkísérhetnék e 
szakmai verseny 
folyamatát. Mind a 
tanulóknak, mind a 
szakoktatóknak nagy 
lehetőséget jelentene a 
szakmai fejlődésükben. 
32 fő pedagógus és 12 
fő tanuló venne részt a 
versenyen.  

utazás, csoportos 
foglalkozás 

1 fő gyakorlati 
oktatás-vezető, 1 fő 
szervezést segítő 
pedagógus 

  

megvalósító, team 
tag 

2018. 
szeptember 27-
28. 

jelenléti ív tagintézményvezető 
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A szakmai tevékenységet 
támogató egyéb 
tevékenységek, példakép, 
jövőkép foglalkozások: 
Legnagyobb probléma, hogy 
nincs példaképük, nincs 
jövőképük a lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulóinknak.  

Segíteni a tanulókat 
abban, hogy 
kialakítsanak egy 
egészséges jövőképet 
maguknak: el tudják 
képzelni, milyen családi 
életük lesz, mivel 
fognak pénzt keresni. 

Önismereti tréning – 
iskolapszichológusunk 
heti rendszerességgel 
önismereti tréninget tart 
heti egy órában a 
lemorzsolódással 
veszélyeztetett 
tanulóknak. Karrier 
tanácsadás – a 
továbbtanulásért felelős 
pedagógus heti egy 
órában egyéni 
tanácsadásokat tart a 

továbbtanulás és a 
munka világának 
lehetőségeiről. Családi 
életre nevelés – egy 
(magyar nyelv és 
irodalom szakos) 
pedagógusunk heti 
rendszerességgel 
kiscsoportos 
foglalkozást tart a 
családi élet 
fontosságáról, a 
gyermekvállalásról, a 

középiskolai végzettség 
és a családi életre 
nevelés viszonyáról 

egyéni foglalkozás, 
kiscsoportos foglalkozás 

1 fő 
iskolapszichológus, 
1 fő 

továbbtanulásért 
felelős pedagógus, 
1 fő családi éltre 
neveléssel 
foglalkozó 
pedagógus 

laptop, papír, 
írodaszer 

1 fő 
iskolapszichológus, 
1 fő 
továbbtanulásért 
felelős pedagógus, 
1 fő családi éltre 
neveléssel 
foglalkozó 
pedagógus, team 
tag 

2018. 
szeptembertől 
2019. júniusig, 
2019 
szeptembertől 
2020 júniusig 

jelenléti ív, 
szaktanári 
feljegyzések, 
csoportnapló 

tagintézményvezető 

                    

Pedagógustovábbképzés,  
Humánerőforrási terv és 
képzési terv készítése: A 

tevékenységek 
megvalósításához nincs 

megfelelően képzett szakértő 

Az érintett 
tevékenységek 

megvalósításához 
szükséges tudás 

megszerzése 

Pedagógus 
továbbképzések 
szervezése és 
megvalósítása 

Tanfolyami tevékenység 1 fő nincs 
Részvevő, team 

tag 
2018. 09 - 
2019.09 

Oktatási 
tanúsítványok 

Tagintézményvezető 

Pedagógus továbbképzés, 
személyiségfejlesztés 

továbbképzésen történő 
részvétel: Tanulásmódszertan 
képesség fejlesztésére nincs 

megfelelően képzett 
szakember 

Az érintett 
tevékenységek 

megvalósításához 
szükséges tudás 

megszerzése 

Pedagógus 
továbbképzések 
szervezése és 
megvalósítása 

Tanfolyami tevékenység 2 fő nincs 
Résztvevők, team 

tag 
2018. 09 - 
2019.09 

Oktatási 
tanúsítványok 

Tagintézményvezető 

Pedagógus továbbképzés, 
készségfejlesztés 

továbbképzésen való 
részvétel: A tevékenységek 

megvalósításához nincs 
megfelelően képzett szakértő 

Az érintett 
tevékenységek 

megvalósításához 
szükséges tudás 

megszerzése 

Pedagógus 
továbbképzések 
szervezése és 
megvalósítása 

Tanfolyami tevékenység 2 fő nincs 
Résztvevők, team 

tag 
2018. 09 - 
2019.09 

Oktatási 
tanúsítványok 

Tagintézményvezető 
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Pedagógus továbbképzés, 
tehetséggondozás 

továbbképzésen történő 
részvétel: A tevékenységek 

megvalósításához nincs 
megfelelően képzett szakértő 

Az érintett 
tevékenységek 

megvalósításához 
szükséges tudás 

megszerzése 

Pedagógus 
továbbképzések 
szervezése és 
megvalósítása 

Tanfolyami tevékenység 2 fő nincs 
Résztvevők, team 

tag 
2018. 09 - 
2019.09 

Oktatási 
tanúsítványok 

Tagintézményvezető 

Pedagógus továbbképzés, 
Digitális oktatási és tanulási 

környezet kialakítását 
támogató 

készségfejlesztések 
továbbképzésen történő 

részvétel: A tevékenységek 

megvalósításához nincs 
megfelelően képzett szakértő 

Az érintett 
tevékenységek 

megvalósításához 
szükséges tudás 

megszerzése 

Pedagógus 
továbbképzések 
szervezése és 
megvalósítása 

Tanfolyami tevékenység 2 fő nincs 
Résztvevők, team 

tag 
2018. 09 - 
2019.09 

Oktatási 
tanúsítványok 

Tagintézményvezető 

Pedagógus továbbképzés,  
Hatékony tanulás-

módszertani eljárások a 
hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű 
gyermekeket/tanulókat 

nevelő intézmények 
eredményessége érdekében 
EÖTVÖS: A tevékenységek 

megvalósításához nincs 
megfelelően képzett szakértő 

Az érintett 
tevékenységek 

megvalósításához 
szükséges tudás 

megszerzése 

Pedagógus 
továbbképzések 
szervezése és 
megvalósítása 

Tanfolyami tevékenység 4 fő nincs 
Résztvevők, team 

tag 
2018. 09 - 
2019.09 

Oktatási 
tanúsítványok 

Tagintézményvezető 

Pedagógus továbbképzés, 
Pályaorientációs célú 

tevékenységek biztosítására 
felkészítő pedagógus 

továbbképzés: A 
tevékenységek 

megvalósításához nincs 
megfelelően képzett szakértő 

Az érintett 
tevékenységek 

megvalósításához 
szükséges tudás 

megszerzése 

Pedagógus 
továbbképzések 
szervezése és 
megvalósítása 

Tanfolyami tevékenység 2 fő  nincs 
Résztvevők, team 

tag 
2018. 09 - 
2019.09 

Oktatási 
tanúsítványok 

Tagintézményvezető 
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4.sz. melléklet  

A rendészet és közszolgálat ágazat erőnléti-ügyességi alkalmassági vizsgálata: 

-  A jelentkezőnek iskolaorvostól, házi gyermekorvostól vagy sportorvostól igazolást kell hoznia 

arról, hogy nem szenved krónikus keringési és légzőszervi betegségben és szervezete bírja a 

fokozott fizikai megterhelést. 

 Az ágazatra jelentkező tanulóknak alkalmassági vizsgán kell megfelelni (állóképesség, erő, 

gyorsaság, ügyesség felmérése), az alábbi feladatok és feltételek szerint (max. pontszám 60 pont). 

 Az alkalmassági vizsgán megfelel az a jelentkező, aki eléri a 30 pontot. Annak a tanulónak az 

ágazatba való jelentkezése, aki a 30 pontot nem éri el elutasításra kerül. Az alkalmassági vizsgán 

megszerzett pontszámok a tanulók közötti sorrendet nem befolyásolják, az kizárólag a hozott 

jegyekből kerül megállapításra. 
 

 A fizikai (kondicionális) felmérés gyakorlatai: 

1. 4 ütemű fekvőtámasz 60 mp alatt 

2. Felülés 1 perc alatt 

3. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 40 másodperc alatt 

4. 4×10 m-es ingafutás 

5. Szlalom labdavezetés kosárlabdával 

6. Talajelemek bemutatása folyamatosan 

 

A gyakorlatok végrehajtásának leírása: 

1. 4 ütemű fekvőtámasz: kiindulási helyzet: terpeszállás, oldalsó középtartás 

I. ütem: ugrás guggoló támaszba 

II. ütem: ugrás mellső fekvőtámaszba 

III. ütem: mint az 1. ütem 

IV. ütem: ugrás terpeszállásba, taps a fej fölött 

a feladat: 1 percen keresztül folyamatos végrehajtás értékelés: csak az előírt 4 ütem szabályos 

végrehajtásával érvényes 

2. Hanyattfekvésből felülés, hajlított lábakkal 

kiindulási helyzet: hanyattfekvés, lábfej rögzítve  

segédeszközzel, láb behajlítva, tarkóra tartás 

I. ütem: felülés, egy könyök érinti a térdet 

II. ütem: ereszkedés kiinduló helyzetbe, hát érinti a talajt 

a feladat: 1 percen keresztül folyamatos végrehajtás 

értékelés: csak az előírt testhelyzetben végrehajtott gyakorlatok száma érvényes 

eszközfelhasználás: bordásfal és laticeles szőnyeg vagy ülőpad 
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3. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 

kiindulási helyzet: mellső fekvőtámasz a talajon (karok vállszélességben, nyújtottan, előrenéző ujjakkal 

vagy ökölben a talajon, törzs egyenes, térd nyújtott, lábak összezárva, fej mérsékelten 

emelt)  

I. ütem: mindkét kar hajlítása úgy, hogy a mellkas a talaj közelébe érjen (a könyököket kissé kifelé vigyük, 

ne szorítsuk a törzshöz, a láb és a törzs egyvonalban, csípőnket ne engedjük le, de ne is 

emeljük, fejünkkel előre nézzünk) 

II. ütem: mindkét kar nyújtása mint a kiinduló helyzetnél 

a feladat: 40 másodpercen keresztül folyamatos végrehajtás 

értékelés: csak az előírt testhelyzetben végrehajtott gyakorlatok száma érvényes 

 

4. 4×10 m-es ingafutás 

kiindulási helyzet: a rajtvonal mögött álló rajthelyzet  

a feladat: időre való megtétele a 4×10 m-es távnak úgy, hogy a két vonal közt futnak, 

fordulónként lábbal érinteni kell az elől lévő vonalat 

értékelés: a 4. 10 m-nél a rajt-cél vonalon való másodszori áthaladás zárja az időmérést 

eszközfelhasználás: jelzett és kimért sík pálya, egymástól 10 m távolságban meghúzott 

vonalak 

A feladatok elvégzése előtt a bemelegítést biztosítani kell a baleset megelőzése és a nagyobb 

teljesítményszint elérése érdekében. 

 

5. Szlalom labdavezetés kosárlabdával 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Talajelemek bemutatása folyamatosan 

Futólagos kézállás, gurulás guggolásba  guruló átfordulás hátra guggolásba  fejállás gurulás 

guggolásba 

3 m 
15 

m 

2 m 

3 m 

in
d

u
ló

 v
o

n
a

l
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1-2 pont 3-4 pont 5-6 pont 7-8 pont 9-10 pont 

Gyakorlat végrehajtása 

nehézkes, elem hiányzik 

 

 

 

(T1) 

Segítségadással 

végrehajtott 

gyakorlat 

 

 

(T2) 

Nem 

folyamatos 

végrehajtás, 

tartáshibákkal 

 

 

(T3) 

Tartáshibákkal 

végrehajtott 

folyamatos 

gyakorlat 

 

 

 

(T4) 

Gyakorlatelemek 

pontos 

végrehajtása, 

folyamatosan, 

segítségadás 

nélkül, tornászos 

testtartással 

 

(T5) 

 

 

Az alkalmassági vizsga ponttáblázata 

Pont-

szám 

60 mp 4 ütemű 

fekvőtámasz 
60 mp felülés 

40 mp  

fekvőtámasz 

4×10 m 

ingafutás 

(másodperc) 

Szlalom 

labdavezetés 

kosárlabdával 

(másodperc) 

Talaj-

elemek 

bemu- 

tatása 

 
Fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány 

fiú-

lány 

10. 37 27 50 40 30 25 9,5 10,5 16 18 

T5 

9. 35-36 25-26 49 39 28-29 23-24 9,8 10,8 16,5 18,5 

8. 33-34 23-24 47-48 37-38 26-27 21-22 10,1 11,1 17 19 

T4 

7. 31-32 21-22 45-46 35-36 24-25 19-20 10,4 11,4 17,5 19,5 

6. 29-30 19-20 43-44 33-34 21-23 16-18 10,7 11,7 18 20 

T3 

5. 27-28 17-18 41-42 31-32 18-20 13-15 11,0 12,0 18,5 20,5 

4. 25-26 15-16 39-40 29-30 15-17 10-12 11,3 12,3 19 21 

T2 

3. 23-24 13-14 36-38 26-28 12-14 7-9 11,6 12,6 19,5 21,5 

2. 21-22 11-12 32-35 22-25 9-11 4-6 11,9 12,9 20 22 

T1 

1. 18-20 7-10 29-30 19-21 6-8 1-3 12,2 13,2 21 23 

Elérhető összpontszám: 60 pont. 

 


