
  

1 

 

 

 

 

" Elszórtan, mint a gyom  

  nem élhetsz !" 

 

  Szepesi József 

 

 

 

 

KALYI JAG 

ROMA NEMZETISÉGI 

GIMNÁZIUM, 

SZAKGIMNÁZIUMSZAKKÖZÉPISKOLA, 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA  

ÉS 

FELNŐTTOKTATÁSI INTÉZMÉNY 
 

 

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 
módosításokkal egybeszerkesztett 

 

 

 

 

 

 

Vargáné Kamondi Ágnes 

Elmer Istvánné 

Komáromyné Várady Ágnes 

Varga Gusztáv 

 

 

 

Utolsó módosítás: 2016. május 15. 

Hatályos: 2016. szeptember 1-től visszavonásig 

 

 

 
Minden jog fenntartva.© 



  

2 

 

 

 

 

 

SUNEN ATHE, ROMALE, 

NA NUMA  ANDE LINDRI, 

NA NUMA  ANDE LINDRI, DE GINGYINEN! 

USTYE OPRE, ROMALE 

USTYE OPRE, SAVALE 

GINGYINEN PE SAVORE, DE ROMALE! 

 

TRAJO ABA NAJ AMEN, 

BALVAL PHURDE-EL AMEN 

BALVAL PHURDE-EL AMEN, DE ROMALE! 

USTYE OPRE, ROMALE 

USTYE OPRE, SAVALE 

KERAS KADE, MISHTO T ’AVEL AMENGE! 

 

ZSUTIN P AMEN, DEÖLALE, 

ZSUTIN ABA P AMENDE, 

TE RAKHASZ O SUKAR DROM, DE DEVLALE! 

MISTO T AVEL AMENGE, 

SAVORENGE, ROMNYENGE, 

LE INTREGONE ROMENGE, DE DEVLALE! 

 

 

BALOGH JÓZSEF 

 

Kalyi Jag Együttes tagja



 

3. 

A) Az iskola bemutatása 

1. Az iskola arculata 

1.1 Az iskola rövid története 

Az iskolát Varga Gusztáv, alapította és a Kalyi Jag Roma Művészeti Egyesület 1992. 

szeptember 20-i határozatával, felvállalta az iskola működtetését, s céljaként a roma kultúra 

hagyományainak ápolása mellett az alapvető értékeket képviselő középműveltségű értelmiség 

képzését integrációját jelölte meg. 

 

Az iskola működési rendjét a nevelőtestület által kialakított program határozta meg, melyet a 

Kalyi Jag Roma Művészeti Egyesület és az egyesület által választott iskola elnök, Varga 

Gusztáv elsőként 1992. november 17-én hagyott jóvá. (A program engedélyszáma: 

44843/93.IX.) 

 

Az iskola működését 1993 szeptemberében kezdte meg a Művelődési és Közoktatási 

Minisztérium, a Soros Alapítvány, A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 

Alapítvány, a Budapest Bank, Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány, az Autonómia 

Alapítvány, valamint a Kalyi Jag Együttes támogatásával. 

1.2 Az iskola jogi helyzete 

 

Az iskola neve: 

KALYI JAG  

ROMA NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM, , 

SZAKKÖZÉPISKOLA, 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

 

Az iskola rövidített neve: Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Középiskola 

 

Az iskola székhelye: 1062 Budapest, Bajza u. 53. 

Telephelyei: 6300 Kalocsa, Hársfa u. 6-8. 

 3525 Miskolc, Sajószigeti u. 9/A. 

 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos u. 2. 

 

OM azonosító száma: 102334 (nyilvántartási száma: 340.) 
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Fenntartója:  

 

Kalyi Jag 

Roma Művészeti Inter-Európai Integrációs, Foglalkoztatási és Oktatásfejlesztési 

Közhasznú Egyesület 

 

Címe: 1073 Budapest, Barcsay u. 11. 

 

 

Az iskola állami köznevelési-közoktatási feladatokat lát el, melynek működését a többször 

módosított 1993. évi LXXIX. Közoktatási Törvény, valamint az alábbi törvények és 

rendelkezések szabályozzák: 

1993. évi LXXVI. törvény A szakképzésről  

32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti és etnikai kisebbség oktatási irányelve. 

28/2000. (IX. 21.) OM rendelet és mellékletei. 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet Az érettségi vizsga részletes követelményeiről  

2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

2011.évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

110/2012. (VI.4) Kormányrendelet NAT-ról 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, 

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

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, 

23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet a kerettantervi rendelet módosításáról 

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

16/2014. (XII.19.) IM rendelet 

2015. évi LXV törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. módosításáról 

2015. évi LXVI.törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tv., a felnőttképzésről 

szóló LXXVII. tv és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról. 

1.3 Az iskolánk feladata a közoktatás-köznevelés rendszerében: 

Az iskola létrehozásának szükségessége és célja: 

 

A mai Magyarországon a felmérések szerint félmilliónyi nemzetiségi lakos és félmilliónyi 

cigány él. Az oktatási rendszer hat olyan nemzetiséget tart számon, amelynek, nyelvét 

"nemzetiségi nyelvként" oktatja: német, román, szerb-horvát, szlovák, szlovén, görög. A 

cigányság 1995-ig nem részesült az állami elismerésnek ebben a formájában. 

Az egyes etnikai csoportok az eddiginél jobban akarják érvényesíteni az oktatáshoz fűződő 

jogaikat, s így az oktatásügynek szembe kellett néznie azzal a kihívással is, amelyet az elmúlt 

években láthatóan öntudatra ébredő cigányság jelentett. 
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A humánum és az észszerűség egyformán amellett szól, hogy mindent megtegyünk az ország 

cigány népességének felemelkedéséért. Sokan vallják azt a nézetet, hogy a 

legeredményesebben maguk a cigányok segíthetnek egymáson, ha kialakul saját értelmiségük, 

melyben ez az iskola is részt kíván venni. 

A képzés célja 

· alapfokú ismeretek közvetítése az általános iskola 7.-8. osztályát be nem fejezett 

(felzárkóztató képzés) ill. a 8. osztályt befejezett 14 - 25 éves fiatalok számára, 

akik állami középfokú oktatásban nem vesznek részt, illetve szakképzetlenek, 

· az identitástudat megőrzése, a hovatartozás az őshaza, India kultúrája, a 

táncművészet, a cigány nyelv, a cigány néprajzi ismeretek- tudatos vállalása 

mellett a tanulókat megismertesse a XX. sz. végi Európa s így Magyarország 

értékeivel, az egyetemes történelem, a magyar nyelv- és irodalom, a 

természettudományos ismeretek, idegen nyelvek tanítása során, 

· az iskola célja egyben az is, hogy a diákok gondolkodásmódját kinyissa a 

korszerű ismeretek, mint például a számítógépes ismeretek, a gazdasági és 

vállalkozási ismeretek ill. a szociális szolgáltatások irányába is. 

Az iskola profilja 

Az intézmény típusa: gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola és alapfokú 

művészetoktatási intézmény. 

Mindegyik iskolatípusban folyik általános műveltséget megalapozó oktatás és nemzeti etnikai 

kisebbségi nevelés és oktatás. 

A gimnáziumi képzés során a lovári nyelv oktatása kiemelt szerepet kap, célunk, hogy az 

érettségi mellett nyelvvizsgát is szerezhessenek diákjaink. 

A képzés a szakgimnáziumban és a szakközépiskolában szakmai képzéssel egészül ki, 

melynek eredményeként szakmai vizsgával és érettségivel is rendelkezhetnek végzős 

diákjaink. 

Az általános iskolát befejezés nélkül elhagyó diákok számára biztosítjuk a felzárkózás 

lehetőségét. 

Iskolánk országos beiskolázású, és a nyitottság és tolerancia erősítése érdekében 

természetesen lehet diákunk más nemzetiségű, esetleg más állampolgárságú vagy bevándorló 

fiatal is. 

Sajátos nevelési igényű részképesség zavarokkal küszködő, hátrányos helyzetű (elsősorban 

roma) fiatalok részére a munkanélküliség csökkentése és a szociális hátrányok enyhítése 

érdekében általános műveltséget megalapozó nevelést, oktatást, felzárkóztató képzést és 

szakképesítés megszerzésére való képzést biztosít az iskola, mindezt a cigány felzárkóztató, a 

kisebbségi nyelvi és az interkulturális oktatás kereteiben. 

Az alapfokú művészetoktatás a művészi kifejező készségeket alapozza meg, illetve segít a 
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hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti 

nyitottság kialakításában. Ezáltal komoly személyiségfejlesztő hatást érhet el, önbizalmat 

erősíthet, ami a diákjainkra váró társadalmi kihívásoknak való megfelelést segíti elő.  

2. Iskolánk képzési rendszere 

2.1  Szakközépiskolaiképzés 

2.1.1 szakközépiskolai tanterv célrendszere 

 

A három  évfolyamos szakmai képzési  helyi tanterv -mely a kerettantervre épül- célja az 

oktatás hatékonyságának javítása, a lemorzsolódás csökkentése, a tanulók felkészítése a 

szakmai vizsgára, és az érettségivel záruló további két éves képzésre. Tekintettel arra, hogy a 

szakközépiskolábalépők motivációja, felkészültsége, képezhetősége nagyon különböző, a 

kerettantervnek egyaránt lehetővé kell tennie a leszakadó tanulók motiválását, 

felzárkóztatását, alapkészségeinek fejlesztését. A helyi tanterv ennek megfelelően rugalmas 

feltételeket kíván teremteni a különböző felkészültségű tanulók fejlesztésére. 

A  szakképzésben folyó  közismereti oktatás elsődleges célja a közoktatási intézményekben az 

általános műveltség megszilárdítása. Ez a feladat   magában foglalja az alapismeretek 

hiánypótlását és a szakképzés megalapozásához szükséges ismeretek, készségek fejlesztését 

is. 

A pedagógiai célok négy területre bonthatók: 

·a személyiség fejlesztése, 

·az általános műveltség megszilárdítását szolgáló képzés folytatása, 

·a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, 

·az élethosszig tartó tanulás megalapozása. 

A helyi tanterv a hangsúlyt a felzárkóztatásra, az alapvető képességek-készségek fejlesztésére 

helyezi. Ugyanakkor figyelembe veszi  a társadalmi környezet által megfogalmazott, a 

jogszabályokban megerősített követelményeket is. A szakközépiskolatanulója a közoktatási 

törvény rendelkezései szerint tanulmányait másikszakközépiskola, középiskola megfelelő 

évfolyamán is folytathatja. Iskolánk biztosítja, hogy akik elvégezték a 9.-11. szakközépiskolai 

osztályt, szakmai vizsgát tettek,beiratkozhassanak az érettségit adó két éves képzésbe. 

 

A személyiség fejlesztése, az általános műveltség megszilárdítását szolgáló képzés folytatása, 

a szakmatanulás elkezdéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése, az élethosszig tartó 

tanulás megalapozása nem választhatók el egymástól. Az ismeretközpontú általános iskolában 

elszenvedett kudarcok következtében a szakiskolába lépő tanulók személyisége gyakran sérül. 

Jellemző tünet az önbizalom hiánya, a visszahúzódás, a társadalom, az iskola értékeinek 

elvetése, a viselkedési és magatartási zavarok. A személyiség fejlesztésének meghatározó 

eszköze olyan pedagógiai környezet megteremtése, amely a tanuló tevékenységére épít, és 

lehetőséget teremt a sikerre. A tevékenységre építő pedagógia fogalomrendszere a 2012-
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benelfogadott NAT-ra hivatkozva, a korábbi követelmény-kategóriákat a „fejlesztési 

feladatok” váltják fel. A jelenlegi szakiskolai gyakorlatban a tanuló, aki korábban az általános 

iskolában gyakran akkor is továbbléphetett, ha csendben maradt a hátsó padban, új 

követelményekkel találkozik, és nem tud ezeknek megfelelni.. Az iskola értékel és büntet. E 

tanterv koncepciója abban tér el a korábbi gyakorlattól, hogy nemcsak a követelmények 

teljesülését méri, hanem arra törekszik, hogy a belépő tanuló igényeinek és lehetőségeinek 

megfelelő fejlesztő programot kínáljon. Alapvetően módosul a pedagógiai cél: a 

követelmények teljesítése mellett a nyitott fejlesztési környezet megteremtése és a tanuló 

motiválása, aktivizálása, tevékenykedtetése a cél. Ennek érdekében törekszünk arra, hogy a 

tanulókkal hatékony a további tanulmányaik és munkavégzésük során egyaránt alkalmazható 

tanulási módszereket, technikákat sajátíttassunk el. 

A szakmatanulás elkezdéséhez szükséges kompetenciák körébe: a személyiséghez kapcsolódó 

kompetenciák, (motiváció, önértékelés, felelősség stb.) a csoportban végzett munkához 

szükséges szociális kompetenciák, (kommunikációs, együttműködési és konfliktuskezelő 

kompetenciák) a tanuláshoz és a munkavégzéshez szükséges problémamegoldó képesség, 

tanulásra való képesség, rendszerező képesség, az életvezetéshez szükséges kompetenciák, 

interkulturális kompetenciák és az informatikai eszközök használatához szükséges 

kompetenciák sorolhatók. 

A tanulás és a munkavégzés feltétele ezen kívül az alapvető írás-olvasási, matematikai 

alapkompetenciák köre, a különböző ismeretterületekhez (pl. természettudományokhoz) 

kapcsolódó kompetenciák köre és a szakmai kompetenciák. 

A szakmatanulás elkezdésének feltétele a megalapozott pályaválasztási döntés, reális önkép és 

életpályamodell kialakítása, amihez a középiskolai képzés átalakítása miatt sajnos az iskolánk 

már nem tud segítséget adni, mivel az erre felkészítő kétéves szakiskolai képzés 

megszüntetésre került. Így a pálaválasztás esetleges módosítása jobb esetben megolgható az 

iskolán belül , rosszabb esetben iskolaváltást igényel. A szakmatanulás elkezdéséhez 

szükséges kompetenciák között kiemelt jelentőséggel bír a szakmai kompetenciák elsajátítása 

azokban a szakképző rendszerekben, amelyekben a tanulószerződés intézménye széles körben 

elterjedt. A munkaadók ugyanis elsősorban azokkal a fiatalokkal kötnek tanulószerződést, 

akik ismerik a kiválasztott szakma munkahelyi feladatait, egyszerűbb technológiáit, akikről 

feltételezhető, hogy hatékonyan tudnak beilleszkedni az értéktermelő tevékenységbe. 

Különösen fontos a szakmai kompetenciák megerősítése a hátrányos helyzetű és kisebbséghez 

tartozó fiatalok szakmatanulásra felkészítésében és tanulószerződéshez segítésében. A 

szakközépiskolaiprogram a személyiség fejlesztése és a szakmatanulás elkezdéséhez 

szükséges kompetenciák erősítése mellett tovább folytatja az általános művelést. Ez egyaránt 

feltétele a versenyképes szakképesítések elsajátításának, az élethosszig tartó tanulás 

képességének, az önművelés képességének a kialakításában. Az általános műveltség 

megszilárdítását szolgáló képzés folytatása feltétele az iskolaváltásnak – átlépés más 

középiskolába vagy szakképző intézménybe –vagy az érettségi megszerzésének is. A tanulók 

alapismereteinek hiánypótlása éppen úgy fontos feladata a programnak (és ezen keresztül a 

tantervi fejlesztésnek is), mint az átjárhatóság és beszámíthatóság elvének érvényesítése. 
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2.1.2. Szakképzés megvalósulása 

 

A szakképző évfolyamokon  elsődleges célunk , hogy a tanulmányaik befejeztével a fiatalok 

eredményes szakmai vizsgát tegyenek a választott szakmában és piacképes tudásukkal helyt 

álljanak az elsődleges munkaerő-piacon. 

A változó munkaerő iránti igényekhez igazodva iskolánk igyekszik választ adni a képzési 

kihívásokra, ezért a 2008. évtől kezdődően kiemelten foglalkozunk a felnőttképzéssel, amely 

lehetőséget biztosít a korábban szakmát szerzett fiataljainknak is a további képesítés 

megszerzésére, illetve továbbképzésre. Ez utóbbi képzés erőteljesen kötődik a közoktatási 

szakmai képzés megnövekedett szerepéhez, jobban, szélesebben alkalmazkodik a munkaerő-

piaci igényekhez. A 2015. évi LXVI. tv tanulóinknak lehetőséget biztosít a második szakma 

államilag finanszírozott formában történő megszerzésére. 

Az átalakuló modern gazdaság egyre inkább kitágítja az egyes szakmák határait, illetve a 

gazdasági átalakulás elmossa a szakmák közti határvonalat. Alapvető iskolafejlesztési és 

oktatástervezési koncepciónk, hogy az iskola szakképzési rendszere a következő képességek 

és tudástípusok mentén szerveződjön, korszerűsödjön:  

·Az egész életen át tartó tanulás képességének kialakítása 

·Megalapozott pályaválasztás képességének kialakítása 

·Az eredeti szakmai tudás folyamatos karbantartása, fejlesztése  

·A kiegészítő informatikai tudás elsajátítása és fejlesztése 

·A nyelvtudás, főképpen a szakmai idegen nyelv elsajátítása   

·Az együttműködési és kommunikációs készség kialakítása, fejlesztése 

Jelenlegi szakképzési rendszerünkben az új OKJ szerinti komplex szakmai vizsgára készítjük 

fel tanulóinkat. 

 

A szakmai képzés minden esetben elméleti és gyakorlati oktatásra épül, amelynek arányát az 

egyes szakmák jóváhagyott központi programjai alapján elkészített helyi tantervek 

tartalmazzák. A gyakorlati képzés szinterei a belső tanműhelyek, és a külső gyakorlóhelyek. 

Az eredményes vizsgát követően diákjaink két tanév alatt érettségi vizsgát tehetnekm 

melynek helyi tanterve a kiadott ketettantervre épül. Célja az ismeretek elmélyítése, piaci 

helyzetük erősítése, nyelvtanulás, és az esetleges továbbtanulás. 



 

9. 

 

 

2. 2 Felzárkóztató képzés 

 

Az osztály indításával célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk az alapfokú iskolai végzettség 

megszerzéséhez, a középfokú oktatásba való bekapcsolódáshoz A felzárkóztatás, s ezen belül 

a szakképzést előkészítő évfolyam célja a tanulókban a társadalmilag hasznos 

magatartásformák kialakítása, a tanuláshoz szükséges motiváció megteremtése, a 

munkavégzésre való szocializálás, a pályaválasztási döntés megalapozása, a szakmai vizsgára 

történő felkészülés előkészítése a szakmatanuláshoz szükséges bemeneti kompetenciák 

elsajátítása által, a tanulók élettervezésének elősegítése, sikerélményhez juttatása a tanulásban 

és a munkában.  

A képzés során igyekszünk megtanítani tanulni a diákjainkat, egyénre szabott tanulási 

programmal segítjük a tanulókat a felzárkózásban. A felzárkóztató képzés során is fokozott 

figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

esélyegyenlőségének biztosítására. 

A program végrehajtásához általános iskolai-, gyógypedagógiai végzettségű tanárokra és 

gyermekvédelmi szakemberek együttes munkájára van szükség. 

 

A felzárkóztatás célja a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és 

gyakorlati tudáselemek (általános és szakmai kompetenciák) megszerzése, majd ezt követően 

a tanuló a szakképzési évfolyamokon a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott 

elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetenciák) meglétéhez kötött szakképesítés 

megszerzésére készülhet fel. (Kt. szerint) 

A szakképzést előkészítő évfolyamon történő oktatás lehetővé teszi a gyakorlatorientált 

felkészítéssel, hogy a tanulók a pályaorientációs szakasz keretében megismert legalább két 

szakmacsoport közül egyet a szakmai alapozás során a bemeneti 

kompetenciakövetelményeknek megfelelő szinten elsajátítsanak, s ezzel egy adott 

szakképesítés megszerzésére képessé váljanak, általános és szakmai kompetenciáik fejlesztése 

által. A felzárkóztató oktatás befejezéséről kiállított iskolai bizonyítvány aszakközépiskola 

első szakképzési évfolyamába lépésre jogosít. 
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2.2.1.  A képzés szakmai jellemzői 

Kompetencia alapú képzés 

 

Kulcskompetenciák 
 
Anyanyelvi kommunikáció 

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

vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott 

szövegértés, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és 

kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és 

a szabadidős tevékenységekben. 

Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye. Feltétele a megfelelő 

szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. 

Az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, 

szóban és írásban kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek 

megfelelően alakítja. Képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket, 

megkeresni, összegyűjteni és feldolgozni információkat, képes különböző segédeszközöket 

használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően 

megfogalmazni és kifejezni. 

 

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. 

Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, 

valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Fontos a 

társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és 

változatosságának az ismerete is. 

 

Matematikai kompetencia 

 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak a megoldására is. 

A matematikai kompetencia birtokában az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy 

alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a 

problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. Követni és értékelni 

tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az eredményeket, megérti a 
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matematikai bizonyítást, a matematika nyelvén kommunikál, valamint alkalmazza a 

megfelelő segédeszközöket. 

A matematika terén a pozitív attitűd az igazság tiszteletén és azon a törekvésen alapszik, hogy 

a dolgok logikus okát és érvényességét keressük. 

 

Természettudományos 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. 

A természettudományos kompetencia birtokában az egyén képes mozgósítani 

természettudományos és műszaki műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben 

felmerülő problémák során. Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új technológiák, 

berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása 

során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, valamint a 

természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában. Képes és 

akar cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan, és 

globális vonatkozásokban egyaránt 

 

 

 

 

Digitális kompetencia 

 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information 

Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a 

kommunikáció és a szabadidő terén. 

Magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat – szövegszerkesztés, adattáblázatok, 

adatbázisok, információtárolás-kezelés, az Internet által kínált lehetőségek és az elektronikus 

média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) – a szabadidő, az 

információmegosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén. 

Az IST használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az 

interaktív média felelősségteljes használata érdekében. A kompetencia fejlődését segítheti 

továbbá a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és 

hálózatokban való részvétel. 
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Hatékony, önálló tanulás 

 

A hatékony, önálló 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 is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. 

Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások 

keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy 

előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában 

használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. 

A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, 

olvasás, számolás, valamint az IST eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek 

elsajátítása, feldolgozása és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját 

tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, 

valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, 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. 

A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék saját fizikai és 

mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel, megértse az egészséges életvitelnek ebben 

játszott meghatározó szerepét. A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében 

elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok 

megértése. 

 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 

A kezdeményezőképesség ás vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – 

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. 



 

13. 

Olyan készségek és képességek tartoznak ide, mint tervezés,, szervezés, irányítás, vezetés, 

delegálás, az elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és 

vállalás, egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés. 

Esztétikai –művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív 

kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a 

média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, 

a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejező- 

eszközöket, a fotót s a mozgóképet. 

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. 

 

 

A felzárkóztató, és egyben szakképzést előkészítő évfolyam a tanulási utak sajátos, 

komplex támogatását tűzi ki feladatként, s ezzel túllép az oktatás-nevelés képzés 

hagyományos rendszerén. 

Kiindulópontja, hogy a szakképzést előkészítő évfolyam tanulóinak az egyes 

szakmacsoportokra kidolgozott bemeneti kompetenciák elsajátításával fel lehet készülniük a 

szakképzés sikeres megkezdésére. 

Abból a kompetencia-meghatározásból indulunk ki, amely szerint a kompetencia: „Azon 

elvárható ismeretek, képességek, magatartási és viselkedési jegyek összessége, mely által a 

személy képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére.” A képzés során a tanuló 

tájékoztatást kap az összes megszerzendő kompetenciát (kompetenciaprofil) és előre 

ismertetik vele a kompetencia elsajátítását mérő-értékelő módszereket is. Akkor fejezi be a 

képzést, mikor a képzésben előírt valamennyi kompetenciamérésen megfelelt. Képzésünk 

gyakorlatorientált képzés, a kompetencia alapú tanítás- és tanulásfelfogás a teljesítmények 

értékelésében az iskolázás során elsajátított tudás alkalmazásának ad prioritást. Az ismeretek 

alkalmazását állítja az oktatás középpontjába a gyakorlatorientált projektoktatással. A 

kompetencia alapú tananyagtartalom és a projektoktatás gyakorlatorientált helyi 

programfejlesztést tesz lehetővé. A projektoktatás olyan oktatásszervezési eljárás, mely az 

oktatást/képzést gyakorlati problémák megoldása köré csoportosítja. A tanulók aktivitására, 

érdeklődésére, kreativitására épül. 

A projekt komplex feladatot tartalmaz, melyet a tanulók és a tanárok közös tervező, 

kivitelező és értékelő tevékenység során oldanak meg. A projektmunka központjában 

gyakorlati feladat megoldása áll, ami egyben a projekt célja, és amihez kapcsolódnak a 

megoldáshoz szükséges ismeretek. 

A rendszerelvű képzés moduláris oktatásszervezéssel is megvalósulhat, kiegészítve a 

hagyományos tantárgyakra/műveltségi területekre építő oktatásszervezés helyett. A tananyag 

moduláris felépítése rugalmas program kiépítésére ösztönzi a szakiskolákat, képzési 

profiljaiknak megfelelően. A rugalmas program azt jelenti, hogy a tanuló a képzés során 
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bármikor bekapcsolódhat, mert biztosított az egyéni haladás, és kiléphet akkor, ha nem 

kívánja folytatni, vagy teljesítette a moduláris  képzési követelményeket. 

Moduláris képzés: a teljes képzési program tananyaga, önállóan kezelhető nagyobb, 

meghatározott időtartammal is behatárolható egységekből, azaz modulokból áll. Egy modul 

azonos témaköröket tartalmaz, szakítva a hagyományos tantárgyrendszerrel. 

Előnye, hogy egy-egy modul több szakmacsoport szakképzést előkészítő évfolyamának 

oktatási programjában is felhasználható. Megkönnyíti az átjárhatóságot a tanulók számára a 

szakmacsoportok között a pályaorientáció során. A modulok a műveltségi területek, 

tantárgyak ismeretrendszere helyett az összes szükséges kompetencia megszerzését teszik 

lehetővé. Az egyes szakmacsoportok moduljai egységes alapokat tartalmaznak, mert 

koherensek a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciákkal. 

A moduláris  tananyagtartalmak lényege a szakképzést előkészítő évfolyamon: 

· választhatóság és a beszámíthatóság bármely szakmacsoportban az általános (alap/kulcs) 

· kompetenciákat (A) érintő modul projektjei közül; 

· választhatóság az adott szakmacsoportra jellemző speciális (szakmai) kompetenciák (S) 

· moduljai projektjeiből; 

· a szakmacsoportra jellemző kompetenciatáblázat alapján az OKJ szerinti szakképzés 

bemeneti kompetenciáinak megszerzése; 

· az egyéni haladási ütem biztosítása a tanulók számára. 
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23 Szakgimnáziumi képzés 

A 2016/2017-es tanévtől kezdve kifutó rendszerben folyik iskolánkban ez a képzési forma, 

mivel a törvényi változások olyan feltételeket teremtettek, amelyek ne biztosítják az iskolánk 

számára felmenő rendszerbena szakgimnáziumi képzés lehetőségét. 

2.31 A szakközépiskolai tanterv célrendszere 

A szakgimnáziumbanfolyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános 

iskolai tantárgyi követelményeket. A szakgimnáziumbanaz általános és a szakmai műveltséget 

megalapozó, azt kiterjesztő, megerősítő és a további műveltség megszerzését elősegítő 

nevelő-oktató tevékenység folyik. A szakgimnáziumbantantervekben meghatározott fejlesztési 

követelmények, tevékenységek és tartalmak biztosítják az általános műveltség továbbépítését, 

valamint a szakmai képzés megalapozását, az érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra 

vagy a munkába állásra való felkészülést. 

A szakgimnáziumban általános célja, hogy érvényesítse a humán értékeket, közvetítse az 

egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testileg és lelkileg egészséges, az emberi 

kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, 

akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez 

alkalmazkodó cselekvésre. 

A folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves 

egységet alkot. Az adott korosztályok egyre növekvő hányadát befogadó 

szakgimnáziumnevelési és oktatási rendszere akkor képes a kulturálisan és szociálisan 

heterogén diákság hatékony képzésére, ha követelményeiben igazodik a tanulók 

adottságaihoz, fejlettségéhez. A szakgimnáziumnevelés és oktatás rendszerébe beépülnek 

azok a fejlesztő célú problémakezelési módok és képzési tartalmak, amelyek a magyar 

társadalom demokratikus létformájából, Magyarország európai integrációs folyamatából, a 

közép- és felsőfokú iskolázás kiterjedéséből, az egész életen át tartó tanulás igényéből 

adódnak. Nevelő munkájában számolnia kell a kultúraváltás jelenségeiből, a globalizációból, 

az egyenlőtlenségek világméretű növekedéséből, az értékrend zavaraiból fakadó 

feszültségekkel. 

A helyi pedagógiai programunkban a kerettanterven belüli tananyagtartalmak ütemezését, a 

tanítási-tanulási folyamat tagolását, eszközeit, módszereit úgy határozzuk meg, hogy az eltérő 

adottságú és motivációjú tanulók számára adott legyen az ismeretek bővülésének, a 

képességek és készségek fejlődésének a lehetősége. Az iskolarendszer átjárhatóságát is 

figyelembe véve meghatározzuk aszakgimnázium egyes szakaszaihoz, tantárgyaihoz tartozó, 

a tanulók többsége számára ösztönző, egyénhez igazodó, differenciált módszerek alkalmazása 

és a megfelelő tanulói aktivitás mellett teljesíthető követelményeket. Ez csökkenti a tanulási 

kudarcok mértékét és elvezet az iskola eredményes befejezéséhez. 

A tanulókban az iskolai tevékenységeik során kialakul az egészség, az emberi környezet és a 

természet megóvására irányuló felelősségérzet, fejlődik az igény a társakkal való 

együttműködő, egyenrangú és szolidáris viszony kialakítására, a közösségi és az egyéni 
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érdekek egyensúlyának megteremtésére. Sajátjuknak tekintik a nemzeti és az egyetemes 

emberi értékeket és követendő magatartásmintákat, nyitottá válnak a különböző kultúrák 

iránt. 

A szakgimnáziumbanfolyó nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók alkalmassá váljanak az 

önálló, felelős döntéseken alapuló, elsősorban a szakmai területeken folyamatosan fejlődő, 

megújuló alkotómunkára, a termelési, szolgáltatási és más társadalmi értékteremtési 

folyamatok alakítására, a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére, valamint felsőfokú 

tanulmányok megkezdésére. 

A szakgimnáziumitanítási-tanulási folyamat során kialakul a tanulókban az igény és a 

képesség az ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére, 

értelmezésére, hasznosítására. Fejlődik fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldó 

képességük, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs, valamint informatikai tudásuk. A 

tanulókban kifejlődik a tanulásuk, munkájuk eredményessége, minősége iránti igényesség, 

kialakul a tevékenységeikkel kapcsolatos felelősségérzet. 

Az általános műveltséggel összefüggésben a szakgimnáziuminevelés és oktatás a tanulókat 

logikus összefüggésekben, rendszerben való gondolkodásra neveli, képessé teszi őket arra, 

hogy a különböző információk között eligazodjanak, a gyakorlati életben felmerülő 

kérdésekre is találjanak válaszokat, és a különböző élethelyzetekben törekedjenek a tudásra 

épülő önálló vélemény kialakítására, majd az ezen alapuló felelős döntésekre. 

A személyiségfejlesztésben kiemelt szerepet kap az önismeret fejlesztése, a kezdeményező és 

vállalkozó készségek, illetve a felelős társadalmi magatartás kialakítása, egy koherens 

értékrendszerre épülő világkép formálása, valamint az állampolgári szerepre történő 

felkészítés. Ez utóbbi nevelési feladat magában foglalja a demokrácia gyakorlásához 

szükséges képességek fejlesztését, a jogok és a kötelességek tudatosítását. A 

személyiségfejlesztés minden vonatkozásában meghatározó az iskola arculata, hagyományai, 

belső környezete és légköre. 

A helyi tantervek alapján megvalósuló pedagógiai folyamat köti össze a tanulók 

teljesítményében tükröződő általános iskolai nevelést és oktatást, illetve az érettségi és 

felvételi követelményekben, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 

igényeket. A kerettanterv rendszerbe foglalja mindazon készségek, képességek fejlesztését 

biztosító további tantárgyi lehetőségeket, amelyek megalapozzák a szakképzésben, illetve a 

felsőoktatásban való eredményes részvétel mellett a későbbi munkába állást és a munkában 

való tartós megfelelés komplex követelményeinek teljesítését. 

Iskolánk célja, hogy valamennyi olyan tanulónak, aki ezt igényli, és alkalmas rá biztosítsa a 

szakgimnáziumii oktatást.  

2.3.2  A szakgimnáziumiprogram részei, szerkezete 

Általánosan művelő tantárgyak 

A kötelező érettségi tantárgyak tartalma és követelményei lényegében azonosak a 

gimnáziumban meghatározottakkal. 



 

17. 

A közoktatás szerkezetének átalakítása során a szakgimnáziumbana közismereti tantárgyak, 

különösen a természettudományos tantárgyak óraszáma lecsökken, a szakmai tantárgyak 

óraszámai pedig növekednek. Iskolánkban kereskedelmi szakiránynak megfelelő érettségi 

vizsgát lehet tenni, egyik érettségi tárgyunk a kereskedelemés marketing tantárgy.Az 

érettségivel együtt az eladó szakmát is megszerzik a végzős diákok. 

 

2.4. Gimnáziumi képzés 

 
2.4.1. A gimnáziumi képzés célja 

 

A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás folyik. A gimnázium 

alapfeladata, hogy felkészítse tanulóit az érettségi vizsgára, a munkába állásra illetve a 

felsőfokú tanulmányok megkezdésére. 

A gimnáziumban a tanulók tevékenységek során elsajátítják a tantárgyi és tantárgyközi 

ismereteket és továbbfejlesztik – mindenekelőtt kommunikációs és tanulási - képességeiket. A 

gimnázium feladata, hogy a tanulók képessé váljanak a világos, szabatos szóbeli és írásbeli 

kommunikációra, az anyanyelv árnyalt, igényes használatára, kulturált nyelvi magatartásra, 

valamint az idegen nyelven (nyelveken) történő kommunikációra. A gimnáziumi nevelés-

oktatás egyik legfontosabb célja, hogy a tanulókat a logikus gondolkodásra, valamint az 

elméleti ismeretek és a gyakorlati alkalmazások összekapcsolására nevelje. El kell érni, hogy 

a tanulók eligazodjanak a különböző információforrásokban, és azok tartalmát célirányosan 

tudják felhasználni. Fontos az is, hogy nyitottak legyenek a kérdések, problémák, 

problémahelyzetek iránt, felismerjék a megoldások alternatíváit, képesek legyenek a 

mérlegelésére, és kellő tudással és társadalmi érzékenységgel törekedjenek a megoldásokra. A 

nevelés arra is irányul, hogy a tanulók képesek legyenek a tudásra épülő, önálló vélemény, 

álláspontot kialakítására, képviseletére, érvelő megvédésére, a mérlegelő ítéletalkotásra. A 

személyiségfejlesztésben fontos a felelős társadalmi magatartás, az együttműködésre és a 

kooperációra való készség, a konfliktusok kezeléséhez szükséges személyiségjegyek és az 

élethosszig tartó tanulás igényének és készségének kialakítása. A személyiség formálásában 

nélkülözhetetlen szerepet tölt be az esztétikai, és az egészséges életmódra való nevelés. Az 

iskolának biztosítani kell a tanulók intellektuális, érzelmi és testi nevelését, figyelembe véve 

folyamatos fejlődésüket. 

 

2.4.2.  A gimnáziumi képzés szerkezete 

 

Iskolánk a a közoktatás szerkezetének jelentős változása miatt vállalta új oktatási forma 

indítását. Úgy itélte meg a nevelőtestület, hogy nem hagyhatjuk elkallódni azokat a fiatalokat, 

akik hozzánk akarnak jönni tanulni, de szakmai kvóta hiánya miatt el kellett volna őket 

utasítani. Tapasztalataink szerint megfelelő motivációval, az egyéni igényeket, tudásszintet 

figyelembe vevő oktatással eljuttathatók tanulóink az érettségi vizsga megszerzééig. 
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- Nyelvi előkészítős, őt évfolyamos képzés keretében kiemelt feladatunk a lovári nyelv 

oktatása, a nyelvvizsga megszerzése lehetőségének a biztosítása. Ez a képzési forma 

különösen illeszkedik az iskola nemzetiségi irányultságához. A szabad órakeretet a 

hiányosságok csökkentése érdekében a magyar-kommunikáció, matematika, informatika 

tantárgyak oktatásához, az érettségire felkészítő fakultációhoz, illetve az iskola 

irányultságának megfelelően cigány kisebbségi népismeret tantárgy oktatásához használjuk 

fel 

 

- Négy évfolyamos, hagyományos képés keretében az első nyelv a lovári nyelv, a  szabad 

órakeretet a hiányosságok csökkentése érdekében a magyar-kommunikáció, matematika, 

informatika tantárgyak oktatásához, az érettségire felkészítő fakultációhoz, illetve az iskola 

irányultságának megfelelően cigány kisebbségi népismeret tantárgy oktatásához használjuk. 

. 

3. Iskolánk diákjai 

 

Eddig az általános iskola 8. osztályát elvégző vagy a középiskola első ill. második osztályából 

tanulmányi, vagy családi okok miatt kimaradt, 14-20 év közötti fiúk és lányok, roma és nem 

roma származású fiatalok kérték felvételüket. Tanulóink közül sokan érkeznek más 

középiskolákból, családi költözések illetve esetenként iskolai konfliktusok, befogadási 

problémák miatt. 

Intézményünk országos beiskolázású, a nem fővárosi lakosú diákok elhelyezésére kollégiumi 

férőhelyet biztosítunk. Szerződésben állunk a Budapesti Egyestett Kollégiummal (Bp., XIV. 

ker. Tábornok u. 22-24. szám alatti), fiú ill. leány kollégiumokkal, melyek igény szerint 

fogadják diákjainkat.  

Telephelyeinken a közoktatás rendszeréből kimaradt fiatalok felzárkóztató képzése folyik. 

 

4. Iskolai hagyományok 

 

Iskolánk története mindössze 23 évre nyúlik vissza, ezidő alatt kialakultak olyan 

hagyományok, melyek összetartó és megtartó erőt jelentenek, emlékezetes pillanatokkal 

színesítik a munkás hétköznapokat. 

Ilyen hagyomány a Mikulás, a karácsony, a szeretet ünnepének közös megrendezése, amelyre 

tanulóink a betlehemes játék, vagy kisebb színpadi művek megtanulásával, előadásával 

készülnek. 

A farsang hónapjában rendszeresen tartunk szalagavató bált, amelyet a diákönkormányzat 

szervez és bonyolít le. A zenés-táncos rendezvényre a diákok a szüleiken és a családtagjaikon 

kívül a szűk baráti körüket is meghívhatják. 
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Az iskolai rendezvényeken, ünnepélyeken rendszeresen fellépnek az alapfokú 

művészetoktatási intézmény tanulói, zenészek és táncosok, akik a művészeti tanárok 

segítségével a hagyományos és a városi folklórt ötvöző, komoly művészi értékű, önálló 

produkciókat hoznak létre. 

Tanulóink nemcsak intézményünk, de a Kalyi Jag Roma Művészeti Egyesület rendezvényein 

is fellépnek, mely kitűnő lehetőséget biztosít a tehetségesebbek kibontakozására és 

ösztönzőleg hat a diáktársakra. 

Az iskolában roma művészek alkotásaiból álló állandó képzőművészeti kiállítás tekinthető 

meg a fenntartó tulajdonában álló roma képzőművészek által készített alkotásokból, és a 

tanulók  műveiből. 

Anyák napja, Gyermeknapon és a Költészet napján diákjaink cigány költők, írók műveivel 

lépnek fel. 

A nyári szünetben hagyományőrző tábort szervezünk, melyre meghívjuk leendő első osztályos 

tanulóinkat is. A táborok programjain neves roma művészek, népművészek, együttesek 

vesznek részt. A művészek jelenlétükkel személyes példát mutatnak diákjainknak, és együtt 

eltöltött idő alatt igyekeznek tudásukból minél többet átadni. 

 

5. Az iskola kapcsolatrendszere 

5.1 Külső kapcsolataink 

Fővárosi Önkormányzat illetékes ügyosztályának munkatársaival és az Oktatási Bizottság 

tagjaival, az illetékes minisztériumokkal jó a munkakapcsolatunk. Iskolánk tevékenységét 

folyamatosan figyelemmel kísérik, intézményünket többször személyesen is meglátogatják.  

A képzésben partnereink: 

* Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 

* Oktatási Minisztérium 

* Terézvárosi Önkormányzat 

* Terézvárosi Roma Kisebbségi Önkormányzat 

* Országos Cigány Információs és Művelődési Központ 

Tájékoztatnak bennünket a pályázati lehetőségekről. Rendszeresen látogatják műsoros 

rendezvényeinket. 

Az oktatási folyamatban résztvevő egyéb oktatási intézményekkel is egyre bővülő és mélyülő 

kapcsolatrendszert alakítottunk ki. 

Rendszeres kapcsolatot ápolunk több általános iskolával, elsősorban azokkal, ahonnan több 

tanuló érkezik iskolánkba. Az érdeklődő továbbtanulókat rendszeresen vendégül látjuk nyílt 

napok keretében. A pedagógusokat meghívjuk bemutató óráinkra, az iskolánkban rendezett 

műhelymunkákra és esetenként kulturális rendezvényeinkre. 

A felsőoktatási intézményekkel való kapcsolatunk többrétű, gyakran érkeznek hozzánk 

tanárjelöltek gyakorló tanításra, vagy csak az intézmény pedagógiai munkájának 

megismerését célzó látogatásra. A Wekerle Sándor Üzleti Főiskolával együttműködési 
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szerződést kötöttünk, amelynek keretében segítik tanulóink közgazdasági pályán történő 

továbbtanulását. 

1994-től szoros kapcsolatot alakítottunk ki a VI. kerületi Polgármesteri Hivatal 

polgármesterével, alpolgármestereivel, a kulturális és sport osztályával, valamint a kisebbségi 

referenssel. 

Iskolánk kiemelt figyelemben részesül Sólyom László köztársasági elnök részéről, aki egy 

alkalommal fel is kereste az intézményt. 

Kapcsolatot tartunk fenn az Országos Roma Önkormányzattal, és számos helyi cigány 

kisebbségi önkormányzattal, közülük kiemelten a Terézvárosi Roma Kisebbségi 

Önkormányzattal, akik iskolánkat szellemileg és anyagilag támogatják, szívesen vesznek részt 

programjainkban. Intézményünk viszont helyet biztosít a Terézvárosi Roma Kisebbségi 

Önkormányzat által szervezett műsoros rendezvényeknek és kiállításoknak. 

A nemzetközi kapcsolatok keretében rendkívül bensőséges kapcsolat alakult ki az Indiai 

Nagykövetség nagykövet asszonyával. A nagykövetasszony és a kulturális attasé több ízben 

meglátogatta intézményünket, rendezvényeinket. Az indiai nagykövetség munkatársain kívül 

évente több alkalommal európai és tengeren túli szakemberek, újságírók látogatják meg 

intézményünket. Így például érkeztek hozzánk látogatók Japánból, az Egyesült Államokból, 

Franciaországból, Németországból, Skandináviából, Svájcból és Romániából. Az Európai 

Bizottság Magyarországi Képviselete is támogatta az iskola Európai Uniót bemutató 

projektjének megvalósítását. 

5.2 Belső kapcsolataink 

1994 óta működik iskolánkban a diákönkormányzat, amelynek képviselői lehetőséget kapnak 

a testületi üléseken való részvételre. Véleményükkel, hozzászólásukkal elősegítik az iskolai 

élettel kapcsolatos döntéseinket. A diákönkormányzat minden évben önálló programot állít 

össze, a programok között megtalálhatók a zenés-táncos rendezvények és az egynapos 

kirándulások egyaránt. 

Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a már végzett növendékeinkkel, akik nagyon gyakran 

meglátogatják iskolánkat, beszélgetnek diákjainkkal, és részt vesznek rendezvényeinken. 

 

6. Iskolánk küldetésnyilatkozata 

 

Demokráciánk több, mint két évtizedes léte alatt végre eljutottunk odáig, hogy ma már nyíltan 

merünk beszélni azokról a meghamisított statisztikákról, amelyek azt sugallták, hogy nálunk, 

Magyarországon az oktatás területén minden a legnagyobb rendben van; megszűnt az 

analfabétizmus és minden tanköteles gyermek iskolába jár. Akkor is és most is tudtuk, illetve 

tudjuk, hogy ez sajnos nem így van. Különösen igaz ez a roma lakosság körében még akkor 

is, ha nem kizárólag csak rájuk vonatkozott. 

A roma lakosság társadalmi integrációjának egyetlen lehetséges útja az oktatáson keresztül 

vezet. Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a romák a többi nemzeti kisebbséghez 
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hasonlóan létrehozhassák saját oktatási intézményrendszerüket. Az intézményekben olyan 

szintű oktatást kell biztosítani, amelyek a piacgazdaságban versenyképessé teszik a bennük 

tanuló roma fiatalokat a többségi tanulókkal. 

Fontos, hogy az általános iskolát elvégzett tanulók minél nagyobb arányban képesek legyenek 

valamilyen szakmai végzettséghez jutni, illetve érettségi vizsgát tenni. 

Ennek érdekében felzárkóztató programokat kell kidolgozni, és szükség szerint bevonni 

azokat a tanulókat, akik gyengébb teljesítményre képesek. Legalább ilyen fontos a 

tehetséggondozás is, amely segít az iskolák eredményesebb elvégzésében, illetve kellő 

felkészültséget nyújt az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez, valamint a főiskolai, egyetemi 

felvételikhez. Célszerű lenne ennek érdekében tehetséggondozó hálózat létrehozása, illetve a 

már meglévők bővítése. Csak ezeken keresztül tudunk eljutni az egyéni tehetségek 

felkutatásához és azok szakszerű felkészítéséhez. Ehhez egy megfelelő színvonalú és nagyobb 

létszámot felvenni képes kollégiumi rendszer is nagy segítséget jelentene. 

Légyegesnek tartjuk, hogy a roma nemzetiségi középiskolák a hagyományos roma 

"kézműves" szakmák mellett a kor követelményeinek megfelelő szakmákra is képezzenek 

fiatalokat. Ilyenek közé tartoznak az informatikai, a közgazdasági, a kereskedelmi, a humán 

szolgáltatási ismeretek, a vállalkozói ismeretek, illetve az idegen nyelvek. 

Az iskolát nem tekintjük kizárólagosan oktatási szintérnek. Legalább olyan jelentősége van a 

nevelésnek, mint az oktatásnak. Ez különösen igaz a cigány gyermekek vonatkozásában. 

Kulturális másságuk, mentalitásuk miatt sokkal mozgékonyabbak, hangosabbak, mint az 

általában a többségi gyermekek, emiatt nevelésük, oktatásuk, irányításuk is nehezebb. 

Fontos megértetni velük, hogy csak akkor van esélyük a piacgazdaságban egyenrangú 

polgárokká válniuk, ha tanultak, felkészültek lesznek. Ehhez viszont az szükséges, hogy 

széles látókörű, nyitott, tájékozott, véleményalkotásra és döntéshozatalra képes felnőttekké 

váljanak. 

A roma oktatási intézményekre vár az a feladat is, hogy enyhítsen azokon a károkon, 

amelyeket az évszázadok okoztak, elsősorban a roma nyelv használatában, a 

hagyományaikban és az identitásukban. Szükségesek tehát az olyan tantárgyak, amelyek 

megismertetik a roma nép történelmi múltját, hagyományait, szokásait és betekintést adnak a 

jelenbe megismertetve a tanulókat azokkal az értékekkel, amelyeket a múltban vagy a 

jelenben hoztak létre. Rá kell mutatnunk, hogy minden időben megvoltak, illetve meg vannak 

az értékadó példaképeik, akik kimagasló teljesítményt nyújtanak a roma kultúrában, 

közéletben, politikában.  

El kell érni azt, hogy a roma gyermekek ne szégyenkezzenek származásuk miatt, hanem azt 

természetes módon éljék meg. Törekednünk kell arra, hogy az iskola elősegítse a roma 

tanulók lelki és morális fejlődését. Meg kell tanítani őket az igényes életmód kialakítására és 

megismertetni velük ennek alapelveit. 

Fontos, hogy meglátassuk velük a természet szépségét, megértessük a környezetvédelem 

szükségességét és elsajátíttassuk ennek a saját életükre vonatkozó gyakorlatát. Mindezen 

keresztül kialakítsuk bennük az országhoz, közös hazánkhoz, a magyar kultúrához, nyelvhez, 

a lakhelyükhöz és környezetükhöz való kötödésüket. 
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Sajnos a kábítószer fogyasztás, amely egyre nagyobb méreteket ölt hazánkban, a roma 

fiatalok körében is rohamosan terjed. Az oktatási intézményeknek az eddigieknél jóval több és 

hatékonyabb módszereket, programokat kell alkalmazniuk — elsősorban a felvilágosítás terén 

— ennek visszaszorítása érdekében. Tapasztalatok bizonyítják, hogy aki kábítószer 

fogyasztóvá válik, az rövid időn belül más bűncselekmények elkövetésére is rákényszerül. 

Ezek a fiatalok valamilyen büntetéssel, illetve elvonókúrával megússzák, sajnos azonban 

egyre többen válnak a kábítószer áldozataivá. Az iskola drogmegelőző programja mellett 

egyre nagyobb felelősség hárul a szülőkre is. 

 

Közös felelősségünk tudatában ahhoz, hogy a történelem kereke visszafelé ne forogjon a 

többségi társadalom tagjainak és a romáknak — különösen az értelmiségieknek — egyaránt 

mindent meg kell tennie, egy szebb és jobb jövő reményében.  

Végül hadd idézzük néhai Péli Tamás, volt Országgyűlési képviselő szavait: „Ahhoz, hogy a 

magyarok és romák közötti fal leomoljon, a falat két oldalról kell bontani.” 

Mindezen meggondolások alakították ki a nevelőtestületben az iskola jövőképét: Mi ezekből a 

téglákból építenénk fel egy, a lehetőségeket biztosító új iskolát. 
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B) Nevelési program 

1.  Az iskolánkkal szemben támasztott követelmények 

1.1. Általános elvárások 

Meg kell felelni a megújulás és a stabilitás, állandóság, kiszámíthatóság igényének. Ezt a 

célt legkézenfekvőbben a minőségbiztosítára épülő intézményi önértékelés rendszerének 

bevezetése szolgálhatja. A minőség biztosításának ténye ugyanis a megújulás záloga, míg a 

rendszer tartalmi része a legmesszebbmenőkig biztosíthatja a stabilitást, az állandóságot a 

működésben.  

 

A megfelelés korlátai  

· az intézmény szakmai önállósága csak ott előny, ahol kellő szakmai kompetenciával 

párosul  

· a roma nemzetiségi oktatás területén rendelkezésre álló minták hiánya 

· a források szűkülése nehezíti az intézmények helyzetét  

· a pedagógusok élet- és munkakörülményeinek romlása nem állt meg  

· az “esélyegyenlőtlenség" növekedése nem szűnt meg  

· a gyerekek és felnőtt tanulók élet- és munkakörülményei romlanak  

· a munkaerőpiac igényei folyamatosan változnak  

· a társadalom igényei folyamatosan változnak  

· az iskola nem szelektálhat a nemzetiségi oktatást igénylő tanulók között 

· a megnövekedett és sokrétű a pszichikai és fiziológiai terhelés  

· az információdömping káros hatása érezhető  

· a társas (társadalmi) kapcsolataink lazábbá váltak 

· eltérés a roma közösség és az iskola intézményi normái között 

· társadalmi életünkben vallási, világnézeti űr tátong. 

 1. 2.  Erkölcsi követelmények 

 Iskolánknak teljes elszántsággal kell törekednie arra, hogy a legjobb minőségű oktatást 

nyújtsa a tanulók számára. Az erkölcsi követelmény azt jelenti, hogy a lehetőségek optimális 

megteremtésével a gyerekek a kötelező oktatás végére a lehető legjobb eredményt érjék el. Ez 

azt az óriási felelősséget rakja a pedagógusok és az iskolavezetés vállára, hogy minden 

lehetőséget ki kell aknázniuk a gyerekek fejlődése és épülése érdekében. Ennek az a feltétele, 

hogy azonos értékekre épüljön mind a döntési, mind pedig a nevelési folyamat. 

 Az erkölcsi követelmény szorosan kapcsolódik a szakmai követelményekhez, ahol a 

tanuló, szülő, fenntartó igényei kötelezettséget jelentenek a szaktudással rendelkezők 

számára. Azáltal, hogy a nevelő a képességeit és tudását a lehető legmagasabb szintre hozza, 

ezeket képes lesz ki is elégíteni. A szakmai és erkölcsi követelmények léte ily módon 

állandóan magas szintű oktatást fog eredményezni. 
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 Az iskolában oktató-nevelőmunkát folytató tanároknak és az iskola vezetésének arra kell 

törekednie, hogy legjobb tudásuk szerint összeegyeztessék a magas szintű általános és 

szakképzés megvalósítása által támasztott és - az iskola nevelési céljait és gyakorlatát 

meghatározó – roma  nemzetiségi oktatás által támasztott követelményeket. 

1. 3.  A túlélés követelménye 

Iskolánk akkor lesz életképes, hosszútávon eredményesen tevékenykedő, ha megtalálja 

azokat a módszereket, amelyekkel az iskolarendszeren belül tudja tartani és eredményesen 

oktatni a többségében halmozottan hátrányos helyzetű, roma származású tanulókat. A 

központi költségvetés finanszírozása, a folyamatosan változó oktatási-szakképzési 

feltételekhez és törvényi szabályozáshoz való alkalmazkodás, a nevelők óraszámának 

növelése reális veszélyt jelent az oktatás hatékonyságának biztosítására. 

 1. 4.  Oktatási hatékonyság kívánalma 

· Tanterv-orientált vezetés. 

· Támogató légkör. 

· Hangsúly a tanuláson. 

· Világos célok és magas szintű elvárások. 

· A tevékenységek és az elért eredmények figyelemmel kísérése. 

· Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása 

· A tanárok folyamatos továbbképzése. 

· A szülők bevonása.  

· Tanulói érdekeltség és motiváltság megteremtése 

· Óvatos és pontos helyzetelemzés.  

· Az igények alapos kivizsgálása.  

· A változások iránti igény világos megjelenítése. 

· Alaposan átgondolt, hatékonyan összehangolt stratégiák.  

· Intézményesített és megerősített változtatások.  

· A változtatások támogatása és anyagi megsegítése. 

1. 5.  Esélyegyenlőség biztosításának kívánalma 

 Esélyegyenlőségen azt értjük, hogy bárki elérhessen bármilyen társadalmi célt, ha 

annak érdekében kellő erőfeszítéseket tesz, vagyis senki se legyen elzárva bizonyos 

művelődési, gazdasági javaktól, társadalmi presztízstől, pozíciótól csupán azért, mert 

körülményei, “starthelyzete" rosszabb másokénál. 

 A társadalmon belüli esélyegyenlőség kérdése kulcsproblémájává vált az 

oktatáspolitikának. Az esélyegyenlőtlenség mérséklése már eddig is kiemelt 

területként jelent meg a legtöbb oktatási rendszerben. Az ember igazságérzete 

igényeli az esélyegyenlőséget, és azt diktálja, hogy meg is kell azt teremteni. A kérdés 

azért nem olyan egyszerű, mivel a kellő erőfeszítések megtételének lehetősége is 

különböző módon adott, a társadalom különböző tagjai számára. 
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 Az iskolán belüli esélyegyenlőség biztosításán túl az intézmény és a fenntartó 

feladata, hogy más hasonló típusú iskolákkal azonos személyi és tárgyi feltételeket 

biztosítson tanulói részére. A minőségbiztosítás mindenesetre lehetőséget ad az 

esélyegyenlőségnek, ha a biztosítására nem is, de legalább a feltételeinek 

meghatározására. Ha a problémát megoldani nem is tudjuk, a teljes körű, gyors 

informálódás lehetőségével közelebb jutunk a megoldáshoz. 

Az esélyegyenlőséget növelő iskolai átjárhatóság biztosítása kiemelt feladatunk. Az 

átjárhatóság biztosítása érdekében törekszünk a lemaradókat, hátrányos helyzetűeket 

felzárkóztatni, beilleszkedésüket segíteni. Erre szolgálnak korrepetáló óráink, 

differenciált foglalkoztatást megvalósító csoportjaink, a szabadidő hasznos eltöltésére 

szervezett programjaink. 

 1. 6.  A kerettanterv megvalósításának kívánalma 

· a rendelkezésre álló időkeret beosztása a tantervi előirányzattal összhangban,  

· új módszerek és források keresése az új feladatok ellátásához,  

· a pedagógusok továbbképzése a szakértelem növelése érdekében,  

· a vezetési tevékenység értékelése, az elért eredmények rögzítése,  

· az új készségek és ismeretek elsajátítása tanárok által,  

· új tanulási módszerek bevezetése,  

· az eredmények rendszerező, reális, elemző összegzése értékelése  

1. 7.  Az iskola irányításával szembeni elvárások 

· egységes oktatási stratégia kialakítása, 

· a kerettantervi követelményeknek való megfelelés biztosítása 

· a tanulók fejlődését szolgáló módszerek alkalmazásának biztosítása, 

· erkölcsi értékek közvetítése  

· teljes körű felelősség a pedagógusok munkájáért,  

· az iskola nyitottságának biztosítása, 

· a partnerekkel való információcsere és együttműködés biztosítása 

· reális költségvetés készítése, 

· pontos az adminisztrációs tevékenység biztosítása az oktatásban és a gazdálkodásban, 

· a felelősségteljes és hatékony gazdálkodás megvalósítása. 

· megfelelés a felügyeleti és pénzügyi beszámolási, ellenőrzési követelményeknek, 

1. 8.  Az iskola értékelési rendszerével kapcsolatos elvárások 

· az iskola értékelési rendszerének egyértelmű meghatározása, 

· teljesítménymutatókhoz alkalmazkodó eljárások használata, 

· a vezetőségnek, mint értékelő testületnek a hitelessége, 

· a tanulók személyiségfejlődésének rendszeres értékelése 

· az oktató-nevelő munka szakszerű, tárgyilagos, folyamatos értékelése, 

· a visszacsatolás biztosítása. 
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1. 9.  Az intézményi önértékelési rendszerrel kapcsolatos elvárások 

Az iskolai minőség biztosítása nem jelenthet mást, mint egy olyan rendszer 

létrehozását, fenntartását és működtetését, amelyik alkalmas a közoktatással szemben 

támasztott igények, elvárások teljesítésére. 

A minőségbiztosításnak legtágabb értelemben garantálnia kell, hogy a közoktatással 

összefüggő döntések meghozatalakor, végrehajtásakor és a végrehajtás ellenőrzésekor 

érvényesüljenek a jogszabályok, a szakmai elvárások és szokások. 

Az önértékelés, mint iskolai imázs formáló eszköz minden iskola számára 

létszükséglet, melynek az a célja, hogy az iskola szűkebb és tágabb környezete között 

megértést és bizalmat építsen ki. 

Az iskola a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az oktató-nevelő tevékenység 

egészére vonatkozó intézményi önértékelési szabályzatot dolgozott ki, ami a jelen 

pedagógiai program mellékletét képezi. 

1. 10.  A szakmai önállóság kívánalma 

 A közoktatásról szóló törvény biztosítja a nevelési-oktatási intézmények szakmai 

önállóságát, amely nemcsak jogot, hanem egyben kötelezettséget is jelent 

 A szakmai önállóság legfontosabb jogosítványa, hogy az iskola elfogadja a pedagógiai 

munka alapját képező nevelési, illetve pedagógiai programot. E jog mellett azonban 

kötelessége, hogy az elfogadott programok megfeleljenek a közoktatásról szóló 

törvény előírásainak, illetőleg a tartalmi szabályozás keretében kiadott egyéb 

dokumentumoknak. A szakmai önállóság nem lehet meg az intézményen belüli 

szakmai ellenőrzés rendszerének kidolgozása és működtetése nélkül. 

 A közoktatásról szóló törvény a nevelési-oktatási intézmény vezetőjét tette felelőssé a 

pedagógiai munkáért. A nevelőtestületnek a szakmai önállóság terén kiemelkedő 

szerepe van, hiszen döntési jogkörébe tartozik a pedagógiai program elfogadása, 

szükség esetén módosítása. A szakmai munkaközösség feladata a módszertani 

kérdésekben való segítségnyújtás a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő és 

oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. 

1. 11.  Az ellenőrizhetőség kívánalma: az iskola honlapján 

Intézményünk pedagógiai programját nyilvánosságra hozza a lehető legszélesebb körű 

tájékoztatás biztosítása érdekében oly módon, hogy ez mindenki számára elérhető és érthető 

legyen, és ezzel biztosítja, hogy a program megvalósításának üteme, módja és 

eredményessége követhető, ellenőrizhető, és értékelhető legyen az érintettek számára. 

1. 12.  Iskolai dokumentációkkal szemben támasztott elvárások 

 El kell készíteni az iskola szervezet felépítését és kapcsolatait szemléltető szerkezeti 

vázlatokat.  

 Le kell írni az iskolaműködési és funkcióbeli tevékenységeit úgy, hogy minden érintett 
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személy ismerje kötelességeit, felelőssége mértékét és határait.  

 El kell készíteni a megfelelő szabályozókat az egyes tevékenységi körökre, az iskolában 

működő belső szervezetek munkájára a személyi és tárgyi feltételek mérésére, 

ellenőrzésére.  

 Megfelelő szabályokat kell kidolgozni visszacsatoló és korrekciós tevékenységre, a 

szakmai kifogások intézésére. 

 Minden dokumentáció elkészítésénél elsődleges szempont, hogy a minimálisan szükséges 

adminisztrációra törekedjünk. 

 Az, hogy az egyes tevékenységeket milyen mértékig kell leírni, attól függ, hogy az 

intézményben felmerülő problémák alapján az adott tanári, dolgozói körnek mire van 

igénye.  

 

2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei 

2.1 Pedagógiai alapelvek  

Humanizmus és tolerancia 

Tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, mindennemű együttműködésben alapvető értéknek 

tartjuk a humanizmust, egymás kölcsönös tiszteletét, a személyiségi jogok, az eltérő 

vélemények és nézetek toleranciáját. A megértésre törekvés elősegíti a tanár-diák viszonyban, 

hogy a tanulóink majd állampolgárként még szélesebb körben ezeket az értékeket 

készségszinten gyakorolják. 

Vallási és világnézeti semlegesség 

Iskolánk pártpolitika-mentes, ugyanakkor tudjuk, hogy politikamentes iskola 

természetesen nincs, minden valamelyest is közéleti ember állást foglal közügyekben, 

"politizál". E vélemények sokfélesége jelenik meg a diákok előtt is, ha az őket tanító felnőtt 

véleményét kérdezik vagy provokálják. Ha felelősen gondolkodunk pedagógusi 

hivatásunkról, vállalnunk kell ilyen helyzetekben alkotmányosságunknak megfelelő, hiteles 

álláspontunkat. Megtévesztésnek, demagógiának, "szelíd" vagy erőszakos meggyőződésnek 

azonban nincs helye az iskolában. A gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság jogának 

figyelembe vételével, az egyes témák, kérdések többoldalú közelítésével, az eltérő 

vélemények ismertetésével törekszünk a vallási és világnézeti semlegesség megvalósítására. 

A nevelés demokratizmusa 

A iskola demokratikus légkörét és működését szolgálják az intézményesített fórumok, így 

az iskolai élet aktív szereplője a diákönkormányzat, valamint az iskolaszék. A hétköznapok 

pillanatai, egy tanórai kérdés, egy kirándulás-viszont azok az élethelyzetek, amelyek a 

valóságos színterét adják a demokratikus nevelésnek, ilyen élethelyzetekben is a tanár 
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szervező-irányító szerepének és oktató-nevelő tevékenységének mindenkor érvényesülnie 

kell.  

Nemzeti identitástudat 

Naponta tapasztalhatjuk, hogy a népeket elválasztó valóságos és metaforikus falak hogyan 

omlanak le. E folyamatok ellenére a nemzeti identitástudat nem értékelődik le, sőt szerte a 

világban jellemző a kis népek ragaszkodása a hagyományaikhoz, a nyelvükhöz és a kulturális 

értékeikhez. Magyarország múltjának, jelenének s a kisebbségek sorsának, kultúrájának és 

hagyományaiknak megismerése egyrészt a tantárgyak keretében történik, másrészt - iskolai 

hagyományaink részeként - ünnepségekkel (március 15., október 23.) és megemlékezésekkel 

idézzük fel elődeink tetteit. A tanév tervezett programjai között szerepelnek tanulmányi 

kirándulások, nyári táborok, melyek lehetővé teszik hazánk jellegzetes tájainak, 

népcsoportjainak, nyelvjárásainak, szokásainak, műemlékeinek megismerését. 

A nemzeti és az egyetemes emberi értékek nemcsak hogy jól megférnek egymással, de 

valójában szét sem választhatók, nemzeti történelmünk, művészeti, tudományos életünk 

számtalan alkotója, szereplője s az általuk elért eredmények ezt bizonyítják. Ma, amikor az 

integrációs folyamatok egyre nagyobb mértékben nyitják meg a határokat a turisták, a 

kereskedők és a munkavállalók előtt, felértékelődnek azok a készségek, melyek a 

kapcsolatteremtést lehetővé teszik más népekkel, kultúrákkal. Így iskolánk kiemelt feladatnak 

tartja az olyan tantárgyak oktatását, mint a kommunikáció, az idegen nyelv és az informatika, 

valamint az alapszintű gazdasági ismeretek. 

 

Különböző kulturális hagyományok összeegyeztetése 

 

Az iskolánkba járó nemzetiségi oktatást igénylő roma fiatalok többsége hagyományőrző 

családokból, közösségekből érkezik. Ezek a közösségek az évszázadok során kialakult, erősen 

strukturált, a mindennapi élet területét átszövő, meghatározó szigorú szabályrendszer szerint 

élnek. Ezek a hagyományok, szabályok nem mindig azonosak a többségi társadalom írott és 

íratlan szabályaival, sokszor ütköznek azokkal. A hagyományos iskolarendszer ezeket a 

szabályokat többnyire nem tolerálja. Ez részint az ismeretek, részint a megértés hiányából 

ered. 

Természetesen az iskolarendszerbe és a társadalomba való sikeres integrálódás nem 

lehetséges az életmód bizonyos fokú megváltoztatása nélkül, de egy másik közösség 

szokásainak feltétel nélküli átvétele, a tökéletes alkalmazkodás gyökérvesztéshez, identitás 

problémákhoz vezet. Sajnos a többségi társadalom a roma fiatalok számára a saját feladott 

hagyományaikért, szokásaikért, identitásukért cserébe nem mindig ajánl társadalmi 

érvényesülést. 

Iskolánk célja az, hogy az integráció ne hirtelen, a hagyományok negligálásával menjen 

végbe, hanem fokozatosan, „megértő módban”. Ennek érdekében törekszünk arra, hogy az 

iskolánkban oktató pedagógusok ismerjék, és bizonyos mértékig elfogadják a roma 

szokásokat, hagyományokat, megértsék a tanulók viselkedésének ezekből eredő 
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mozgatórugóit. Segítsenek a fiataloknak a társadalmi érvényesülés és a munkaerőpiac által 

diktált követelmények teljesítésében, úgy hogy eközben ne kelljen feladni saját identitásukat, 

a hagyományos roma kultúrában rejlő értékeket. 

3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A kamaszkor fiziológiás változásain túl különös fontossága van az értelmi fejlődés mellett a 

pszichés fejlődés sajátosságainak, mindezek ismerete és beépítése pedagógiai munkánkba 

elengedhetetlen feltétele az eredményességnek, a gyermekközpontú iskola megteremtésének. 

Konfliktusokkal terhes időszak ez, melyben a kamasz szembekerülhet a család, a társadalom, 

az iskola értékrendjével, szokásaival, törvényeivel; az önállósodási szükséglet és a 

véleménynyilvánítási kényszer összeütközésekhez vezethet. Az indulatok, a szélsőséges 

kitörések korlátok közé terelése, a szocializációs folyamat elősegítése az a pedagógiai feladat, 

amelyet minden tanárunknak fel kell vállalnia. 

A személyiségfejlesztés tulajdonképpen nem más, mint a nevelés folyamata, ezért céljaink a 

teljes pedagógiai tevékenységünket átfogják. 

 

3.1 A személyiségfejlesztés céljai és feladatai 

Az iskolánkba kerülő gyerekek leginkább önbizalmukat ill. környezetükkel szembeni 

bizalmukat veszítették el, mivel sok iskolát megjártak, rengeteg emberrel kerültek napi 

kapcsolatba. Számosan közülük problémás családi háttérrel rendelkezik, nekünk így különös 

figyelmet kell fordítanunk az esetleges szociális hátrányok leküzdésére is.  

 

Célunknak tekintjük: 

a személyiségfejlődésük érzelmi alapjának megteremtését, ezért  

· az élményszerzés örömét nyújtjuk a széles tevékenységkínálattal,  

· lehetőséget, teret engedünk a kreatív kezdeményezéseknek, sokoldalúan felkészítjük 

tanulóinkat a teljesítményhelyzetekhez való alkalmazkodásra (tehetséggondozó szakkörök, 

tanulmányi versenyek); 

· lehetőséget nyújtunk esztétikai és érzelmi nevelés fejlesztésére is a különböző szakkörök 

működtetésével, a színvonalas iskolai ünnepélyekkel; 

· fejlesztjük a hatékony kommunikációt, a véleményalkotást, a döntéshozatal, a 

problémamegoldás, a magabiztosság képességeinek gyakorlását (szóbeli feleletek, versenyek, 

vitakörök, diák önkormányzati feladatok); 

a megfelelő énkép kialakítását, ezért 

· hangsúlyt fektetünk az önismeret-fejlesztésre (önismereti órák, osztályfőnöki órák, iskolán 

kívüli lehetőségek formájában), 



 

30. 

· elősegítjük a személyiség jövőképének, pályaorientációjának fejlődését; 

szociális szokások, a megfelelő viselkedési sémák elsajátítását, ezért 

· a családi szocializációban mutatkozó esetleges hiányok pótlására törekszünk, így a 

morális magatartás, a társas viselkedési normák elsajátíttatására, a viselkedési készlet 

gyarapítására, a segítő, karitatív, egymást tisztelő, empátiás magatartás kiépítésére, az 

illemszabályok betartatására;  

· az értékóvó magatartásra, a természet, a kulturális értékek megbecsülésére és 

megvédésére nevelünk; fejlesztve az önkormányzati és a közösségi érzést, 

· az egyik legfontosabb emberi értéknek a konstruktív életvezetésnek a kialakítására 

törekszünk a konstruktív szokások (olvasás, munka, kultúrált szórakozás stb.) 

rendszerével.  

Vállaljuk és alkalmazzuk a személyiségformálás egyik legfontosabb eszközét; a pedagógus 

hatékony modellközvetítő szerepét.  

Pedagógiai módszereinkkel segítjük a személyiségfejlődésben zavart szenvedő tanulókat, 

szükség esetén a gyermekvédelem lehetőségeivel élve. 
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3.2 A személyiségfejlesztés gyakorlata iskolánkban 

 

Céljainkból következően a mi dolgunk mindazon alapok biztosítása, amelyekre egy stabil, 

harmonikus személyiség felépülhet, feladatunk a személyiség tulajdonságainak (képesség, 

irányultság, jellem) fejlesztése.  

A megismerésben szerveződő képességek (emlékezés és gondolkodás) fejlesztése elsősorban 

a tanórák keretében történik, különös tekintettel a magyar nyelv irodalom, a cigány nyelv és 

irodalom valamint az angol nyelv tantárgyak memoritereire. Törekszünk arra, hogy az egyszer 

már megtanult anyagokat minél többször felidéztessük a tartós megőrzés érdekében. A 

kerettantervre épülő helyi tantervünkben külön figyelmet fordítottunk arra, hogy az egyes 

tanítási órákon rendszeresen alkalmazásra kerüljön más tantárgyak anyaga is, ezzel is segítve 

az emlékezés fejlesztését. A tanulás tanulásával (tanulásmódszertan tantárgy) a gyors bevésés 

technikáit is gyakoroltathatjuk. 

A tanórákon elsősorban a lényegkiemelésre, rendszerezésre, összefüggések felismerésére 

törekedhetünk (pl.: történelem – lényegkiemelés, matematika – összefüggések felismerése, 

stb.), míg a kreativitás, flexibilitás, ötletgazdagság fejlesztése elsősorban a szakköri, 

önképzőköri foglalkozásokon, illetve a legtehetségesebb tanulók speciális fejlesztésében 

valósul meg.  

A projektoktatás során alkalmazott módszerek elősegítik a személyiségfejlesztést, a tanulók 

olyan területeken érhetnek el sikereket, amit a hagyományos oktatás nem tesz lehetővé. Az 

így fejlesztett kompetenciák egész életük során segítik őket a feladatmegoldásban, és a társas 

kapcsolatok építésében. 

Fizikai cselekvésekben szerveződő képességek fejlesztése (gyorsaság, ügyesség, 

állóképesség) a testnevelés órán ill. a tánc tanítás során történik, de a tanév közben szervezett 

túrák, valamint a nyári szünetben tartott táborok is bírnak hasonló funkcióval.  

Társas kapcsolatban szerveződő képességek fejlesztése (az empátia és a kommunikációs 

képesség fejlesztése) a tanóra (kommunikáció tantárgy), az osztályfőnöki óra hangsúlyos 

részét képezik. 

Csoportmunka segítségével az együttműködési készség, a közösségi szellem az önálló 

munkaszervezés, és ellenőrzés kialakítása, fejlesztése. 

 

Nemzeti öntudat,hazafias nevelés 

 

Célja: A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit,hagyományait, A 

megismerésen túlmenően gyakorolják azokat a tevékenységeket,amelyek a Magyar 

Köztársáság megbecsüléséhez és a vele való azonosuláshoz vezetnek. Tájékozódjanak az 

egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő 

nemzetközi együttműködési formákról(Nemzeti Összetartozás Napja jún.4. megemlékezés) 
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4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Iskolánkban a közösségfejlesztés célja az egyén társadalmi beilleszkedésének segítése, melyet 

a helyi tantervekben megfogalmazott közös követelmények megvalósulásával kívánunk 

elérni. Azonban a tanulók társadalmi szocializációját az iskolai és osztály szintű 

közösségekben szerzett élmények, tapasztalatok nagymértékben elősegítik.  

Tudjuk jól, hogy a tanulókra nagy hatással vannak a baráti közösségek is: sokszor ezeknek a 

spontán befolyása erősebbnek bizonyul a tudatos iskolai törekvéseknél. Amikor az iskolai 

közösségek fejlesztésről beszélünk, nem hagyhatjuk feltáratlanul ezeket a területeket, és 

igyekeznünk kell olyan stratégiákat kidolgoznunk, amelyekkel eredményesen 

ellensúlyozhatjuk a tanulókat ért iskolán kívüli hatásokat.  

Az utóbbi években a valós tanulói, baráti közösségek mellett megjelentek a világháló 

közösségi oldalain működő virtuális csoportok, amelyek egyre nagyobb szerepet játszanak az 

emberek, elsősorban a fiatalok társas kapcsolataiban. 

4.1 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Közösségfejlesztési stratégiánk az iskolai színtű, közös célokra mozgósító, valamint az 

osztályközösségben megvalósítandó feladatokra épít. 

Feladataink 

· A tanulmányi eredmények javítása 

Ennek érdekében tanulócsoportok létrehozása osztályon belül képességek, eredmények, 

érdeklődés alapján, amely kisközösségek (5-7 fő) szerveződését eredményezheti. 

· Az iskolai hagyományok megteremtése, ápolása 

Iskolánk viszonylag fiatal, a hagyományok megteremtésére nagy szükségünk van. 

Szeretnénk, ha tanulóink büszkék lennének iskolájukra, ennek érdekében próbálunk 

létrehozni olyan rendszeresen ismétlődő tevékenységeket, melyek a hagyományok alapját 

képezhetik. Ide soroljuk a leendő kilencedikesek számára szerveződő gólyatáborokat, 

gólyabálokat, diáknapokat, egyéb közös cselekvésre épülő táborokat, túrákat, helyi 

ünnepélyeket (karácsony, télapó, szalagavató, ballagás, stb.). 

· A tanulói önkormányzatiság valós tartalommal való megtöltése 

Szeretnénk elérni, hogy diákjaink a közoktatási törvényben biztosított lehetőségeikkel élni 

tudjanak, ki- és felhasználva a demokratikus játékszabályokat, az érdekérvényesítés 

eszközeit. A tanulói jogok gyakorlása, az iskola mindennapi tevékenységének alakítása 

igényli a tanulók közös cselekvését. Ilyen lehet pl.: a tanárok és diáktársak 

teljesítményének véleményezése, a kilencedik évfolyamosok integrálása az iskola életébe, 

a házirend alakítása, egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározása. Az 

önkormányzatiság természetesen nem csak a közösségfejlesztésben játszik lényeges 

szerepet, hanem alkalmas terepe a politikai kultúra elsajátításának is. 
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Az osztályközösség a középiskolában már sok alapismerettel, kialakulóban lévő szokásokkal, 

szemléletmóddal rendelkező tanulókból áll, ezért a meglévő életszemléletüket kell formálni és 

továbbfejleszteni. Mivel a tanuló idejének nagyobbik részét az osztályközösségben tölti, 

meghatározó annak légköre, szellemisége, hatása, a tanulók egymás között kialakuló 

kapcsolatrendszerére, viselkedési formáira. 

 

Az osztályközösségek kiemelt feladatai: 

·valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása; 

·az egyéni értékek felismerése, egymás tiszteletben tartása, a másság elfogadása, a 

tolerancia gyakorlása; 

·egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban; 

·a társas viszonyok, kapcsolatok gyakorlása, konfliktus- és versenyhelyzetek kezelése, 

megoldása; 

·a szabad véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése, gyakorlása. 

 

A közösségfejlesztés koordinátora az osztályfőnök 

A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek, aki 

indirekt és direkt irányítással a közösséget formálja. Különösen fontos a szerepe a problémák 

felismerésében és azok kezelésében. Szervező, irányító, kapcsolattartó a tanulók, az 

osztályban tanító nevelők és a családi ház között. Fontos a szerepe és tevékenysége abban, 

hogy a családot hogyan tudja bevonni, befolyásolni a tanuló támogatásába, mennyire sikerül 

az iskola és a család nevelési elveit összehangolnia. Az osztályfőnöknek kell felismernie a 

tanuló problémáit, érzékelni az esetleges deviáns eseteket, és meg kell találni a problémák 

megoldásához a helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik a probléma megoldásában 

segítségére lehetnek. 

4.2 A közösségfejlesztés színterei, eszközei 

Nevelési helyzet szinte mindig és mindenhol adódik. Az iskolai életben ennek azért van 

különösen fontos szerepe, mert a szülők és a gyermekek viszonya lazább lett. Ennek oka 

részben az életkori, kamaszkori sajátosság, részben a szülők fokozottabb elfoglaltsága, ami 

miatt több feladat hárul az iskolára, tanárra, osztályfőnökre. Minden tanárnak ki kell 

használnia a tanóráin adódó nevelési lehetőségeket. Különösen fontos ez a magyar irodalom, 

a történelem, a cigány irodalom és a cigány népismeret tantárgy szakóráin.  

Az osztályfőnöki órák témáinak megválasztásakor igazodni kell a tanulók életkori 

sajátosságaihoz és az adott közösség főbb problémáihoz is. A tanulóknak bármikor, bárhol 

nyitottnak kell lenni a problémafeltáró beszélgetésekre, így a szünetekben, tanítás előtt vagy 

után, vagy éppen a véletlen találkozások alkalmaival is, vagy a közös iskolai programokon. 

Az iskola feladata az is, hogy tartalmas, sokszínű kulturális programot nyújtson a tanulóknak. 

Ilyenek pl.: a színházlátogatások, ahol az ismeretek gazdagításán túl az ízlésformálás, a 

viselkedés alakítása kap fontos szerepet. A kirándulások, a természetjárás, a közös 

tevékenységek az egészséges életmódra nevelésben a természet értékeinek megismerésében és 
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megbecsülésében játszanak fontos szerepet. A tanulók egymás értékeit is jobban 

megismerhetik, tiszteletben tarthatják a mások által képviselt értékrendeket. Itt érthetik meg, 

hogy az ember a természet része, felelős a környezete megóvásáért. Itt alakulhat ki az ember 

és természet harmonikus kapcsolatáról a helyes szemlélete és az az igénye, hogy óvja és 

gyarapítsa is ezeket az értékeket. A közösségben eltöltött tartalmas programok a szabadidő 

helyes eltöltésének szemléletét formálják, meghatározói lehetnek a későbbi életvitel 

kialakításának. 

Az iskola pedagógusai igyekeznek olyan tevékenységeket, módszereket kidolgozni, amelyek 

segítségével kihasználhatják, a nevelési folyamatban, a tanulókkal és szülőkkel történő 

kapcsolattartásban a világháló közösségi oldalaiban rejlő lehetőségeket. 

5. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenység 

 

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján megállapíthattuk, hogy iskolánkba egyre nagyobb 

számban kerülnek olyan tanulók, akik magatartási gondokkal, beilleszkedési nehézségekkel 

küzdenek, különösen magas az ilyen problémák aránya a hátrányos helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók között.  A beiskolázás után, a tanév kezdetén igyekszünk 

felismerni azokat a gyermekeket, akik ebből a szempontból veszélyeztetettnek érzünk. A 

gyermekek "furcsa" viselkedése, az okok felismerése, a devianciára hajló "másság" kezelése 

nehéz feladat minden pedagógus számára. 

Lehet, hogy a nehezen nevelhetőségre utaló személyiségjegyek (nyughatatlanság, nyüzsgés, 

agresszivitás, konokság, csipkelődő hajlam vagy a befelé fordulás, álmodozás, érzelmi 

tompultság) csak átmeneti jellegűek, mivel kamaszkori problémával állunk szemben. 

Ha viszont azt tapasztaljuk, hogy különböző élet- és konfliktushelyzetekre a tanuló 

rendszeresen inadekvát válaszokat ad (kompenzáció, regresszió, agresszió, stb.), valamint a 

fent felsorolt jegyek közül egy vagy több tartósan is jellemző, akkor a magatartási zavar 

egyértelműen megállapítható. Ha kétségek merülnek fel, a tanárok pszichológiai ismeretei, 

tapasztalatai nem elegendőek, úgy szakember segítségét is igényeljük. 

Ha a személyiségzavar és az ebből fakadó magatartási, beilleszkedési nehézség bizonyítást 

nyer, akkor a tanulóval szemben egyéni bánásmódot alakítunk ki. Első lépésként a 

személyiségzavar okát próbáljuk feltárni, és ha lehetséges, (környezeti tényezők esetén) 

megszüntetni, akár az illetékes szervek, hatóságok (gyámügy, önkormányzat) bevonásával is. 

Amennyiben az ok felszámolása nem megoldható, úgy a tüneteket kell kezelnünk. Ha ez a 

pedagógusok számára szakmailag megoldhatatlan feladat, akkor szakember segítségét 

vesszük igénybe a szülővel egyetértésben. 

Beilleszkedési, magatartási gondok esetén a szülővel vagy gondviselővel helyi 

munkamegosztás alapján rendszeresen tartja a kapcsolatot a gyermekvédelmi felelős vagy az 

osztályfőnök. Hogy melyikük az függ a probléma jellegétől, a személyes kapcsolatoktól, 

szociális helyzettől, szülő fogadókészségétől.  
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Fontos lehet a kortárs segítők bevonása a problémák megoldásába; ennek lehetőségeit még 

csak most keressük. 

 

6. A tehetség, a képesség kibontakoztatására irányuló pedagógiai 

tevékenység 

 

a) A tehetséggondozás folyamata 

Minden tanuló tehetséges valamilyen területen, vagyis rendelkezik az átlagosnál erősebb 

képességekkel. A tehetség kibontakoztatására irányuló tevékenységünk ezért két nyomon 

halad. Odafigyelés ill. felmérés alapján igyekszünk minden tanulóban megtalálni azokat a 

képességeket, amelyekben a legerősebb és kiválasztani azokat a tanulókat, akik esetleg 

valamely területen kimagasló tehetséget árulnak el.  

A tanulóval állandó kapcsolatban álló pedagógusaink (osztályfőnök, osztályban tanító 

tanárok, stb.) rendszeresen kicserélik egymással tapasztalataikat, kölcsönösen 

együttműködnek, hogy a tanuló legjobb adottságai, képességei felszínre kerülhessenek. 

Ha a tanulót valamilyen területen kiemelkedő tehetségűnek találjuk, külső lehetőséget 

(fejlesztő intézményt, megfelelő iskolát) keresünk a felemelkedésükhöz. 

A projektmódszer különösen jó lehetőséget biztosít a hagyományos iskolai tantárgyakban 

nehezen megmutatkozó, de az életben jól hasznosítható tehetségek felismerésére, az iskolai 

munkában történő hasznosítására, és ezen képességek továbbfejlesztésére, gondozására. 

 

b) A tehetséggondozás tanórán kívüli színterei iskolánkban 

A szakkörök (színjátszó kör, táncklub, művészeti- és rajz szakkör) feladata a képességek 

fejlesztése, a tehetség kibontakoztatása, készségfejlesztő foglalkozások megtartása, mely 

fejleszti diákjaink személyiségét, önismereti, konfliktus kezelő képességét, helyük 

megtalálását a világban és segítik szakmai fejlődésüket.  

Szükség esetén meghívott külső munkatársak segítik a szakköri munkát.  

 

c.)A tanórán kívüli tehetséggondozás fontos színtere a versenyeztetés. A verseny lényege a 

megmérettetés.Az egészséges versenyszellem mindig a teljesítmények motorjaként szolgált, 

itt érvényesülhet leginkább az egyéni szándék, ambició. 

 

d. Érettségi vizsgára való felkészítés: 

Ahhoz, hogy az érettségi vizsgát sikeresen tehessék le tanítványaink, a szabad sáv terhére az 

érettségi tantárgyak (magyar ynelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) heti 

óraszámát növeljük meg a 9-12. évfolyamon. 
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7. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

A gazdasági-társadalmi változások, a családi életben felhalmozódó problémák kihatnak a 

gyermekek nevelésére, gondozására. A veszélyeztető tényezők igen sokfélék: a szegénység 

(vagy éppen a jólét), az alacsony szociális ellátottság, munkanélküliség stb., amelyek kihatnak 

(kihathatnak) a gyermek biológiai-fiziológiai, szociális és pszichés fejlődésére egyaránt. 

7.1 A gyermek-és ifjúságvédelem célja, feladata 

A gyermek- és ifjúságvédelem célja: hogy megelőzze, enyhítse vagy elhárítsa a gyermekre 

ható károsodásokat, amelyek a személyiségfejlődést megzavarják, vagy gátolják, másrészt 

segítse azoknak a pozitív hatásoknak az érvényesülését, amelyek hozzájárulnak - egyénileg és 

társadalmilag is - értékes képességeinek kibontakoztatásához és fejlesztéséhez. 

Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelemi feladatainknál messzemenően figyelembe vesszük a 

gyermek jogairól szóló törvénynek azt a rendelkezését, miszerint a gyermek védelme a 

családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetésének megelőzésére és 

megszüntetésére irányuló tevékenység. 

A gyermek- és ifjúságvédelem a nevelőtestület minden egyes tagjának feladata. A gyermek- és 

ifjúságvédelmi tevékenység első lépése a veszélyeztetett tanulók felismerése. Ebben 

kitüntetett szerepe van az osztályfőnöknek, akinek munkáját a szabadidő-szervező pedagógus 

és a nevelési igazgatóhelyettes segíti. 

Az iskolában gyermek- és ifjúságvédelmi felelős pedagógus koordinálja a gyermekvédelmi 

munkát, a családok, az osztályfőnökök, az önkormányzatok, a gyámhatóság és egyéb szervek 

között. Szükséges esetben az osztályfőnök a gyermekvédelmi felelős felé jelzi a 

nyilvántartásba vétel szükségességét, és ezt írásban indokolja. A nyilvántartásba vétel minden 

tanév szeptember 15-ig történik, a tanév során folyamatos feladat marad. A nyilvántartásba 

vétellel egyidejűleg a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése után a 

gyermekvédelmi felelős a felettes szervekhez fordul. 

A veszélyeztetett gyermekek tanórán kívüli elfoglaltságának iskolai szintű kínálatával 

lehetőséget adunk a szabadidő hasznos eltöltésére, a tanulás feltételeinek biztosítására 

(tanulószoba).  

A veszélyeztetett tanulók életét az iskolán kívül is próbáljuk folyamatosan nyomon követni. 

Ebben a fő feladat az osztályfőnökökre, illetve a gyermekvédelmi felelősre hárul, aki családot 

látogat, folyamatosan tartja a kapcsolatot a tanulóval, szülővel, gondviselővel. 

7.2. A veszélyeztetettség enyhítésének, megszüntetésének stratégiája 

· Elsődleges feladatunknak tekintjük a megelőzést, amelyet a személyiségfejlesztéssel, 

közösségfejlesztéssel, értékközvetítéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok megvalósításával 

igyekszünk elvégezni.  
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A nevelés során alkalmazott eljárásaink: a reális önértékelés és önbizalom kialakítása, 

folyamatos mentálhigiénés tanácsok, egyéni beszélgetések; a család bevonása a probléma 

megoldásába; a veszélyeztetett tanulók tanulmányi előmenetelének fokozott figyelemmel 

kísérése; speciális foglalkozások (önismereti, konfliktuskezelés) tartása; helyes 

életvezetési stratégiák megismertetése. 

· A veszélyeztetettség megszüntetésének első lépése a probléma felismerése. A 

veszélyeztetettség és a hátrányos helyzet gyakran kapcsolódik egymáshoz, ezért fel kell 

tárnunk az okokat, és meg kell találnunk a segítés lehetséges módját (segítség a tanulásban, 

anyagi támogatás, más szakemberek bevonása a probléma megoldásába krízishelyzetek 

esetén). 

· A veszélyeztető okokat az iskola a pedagógiai eszközökkel ellensúlyozza, szükség esetén 

viszont a tanuló érdekében intézkedéseket kezdeményez.  

· Iskolánkban iskolaorvos rendel, aki a védőnő segítségével évente rendszeres egészségügyi 

szűrést végez a tanulók körében. Az iskolaorvos, a védőnő és külső szakemberek 

(pszichológus, szociológus) bevonásával egészségügyi felvilágosító, valamint szocializációt 

elősegítő foglalkozásokat tartunk, rendőrök, közlekedési szakemberek, oktatók 

közreműködésével bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági és balesetvédelmi oktatást 

szervezünk. 

· A szenvedélybeteg, drogfüggő tanulók esetében felvesszük a kapcsolatot a szakmailag 

illetékes szakorvossal, szakambulanciával; ha szükséges a veszélyeztetettség enyhítéséhez a 

jog, illetve a hatóság segítségét is igénybe vesszük, például fizikai bántalmazás, stb. esetében. 

 

8. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

 

Iskolánkba a gyerekek jó része tanulmányi problémák miatt kerül, vagyis tanulmányai során 

több kudarc (elégtelen osztályzat, tantárgyi bukás, évismétlés), mint sikerélmény érte. 

Tanulási kudarcnak tekintjük azt, ha a tanulónak a tanulási folyamatban egyáltalán nincs 

sikerélménye, illetve tartósan több kudarc, mint sikerélmény éri.  

Nem tekintjük tanulási kudarcnak viszont,  

· ha egy tanuló folyamatosan az átlag alatt teljesít, mert képességei alapján nem tud többet 

produkálni  

· ha a tanuló nem tud képességeinek megfelelően teljesíteni, mert ez nem tanulási, hanem 

pedagógiai kudarc. 

 

Célunk az, hogy a tanulási kudarcot a minimumra csökkentsük, illetve megelőzzük. Elsőként 

meg kell keresnünk a tanulási kudarc okait, majd ezt követően feladatunk ezen okok 

megszüntetése ill. következményeinek enyhítése. 

 

A tanuló tanulási kudarcának több oka lehet és ebből adódóan az iskola feladatai, pedagógiai 

módszerei is különbözőek:  
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1. Általános iskolából hozott nem kielégítő tudás 

Az általános iskolából hozott nem kielégítő tudás – különösen az alapkészségek 

vonatkozásában – tartós kudarcot okozhat. Ha a tanuló előképzettsége elmarad az átlagostól, 

és emiatt nem képes a többiekkel lépést tartani valamint a követelményeknek megfelelni, 

akkor felzárkóztató foglalkozásra (szintre hozásra) kerül sor. A felzárkóztatás mindig 

célirányos, a fennálló hiányosság megszüntetésére törekszik. Gyakori az olvasási zavar, amely 

a szöveg meg nem értésében nyilvánul meg, a matematikai hiányosság, amely elsősorban az 

ismeretek alkalmazása terén okoz nehézséget. A hiányosságokra az első órákon derül fény a 

tanulók felmérése során. A felmérések kifejezetten ezt a célt szolgáló standardizált 

feladatlapokkal és módszerekkel történnek az OFI segítségével. A felzárkóztató tevékenységet 

az Educatio Kht. Munkatársai által nyújtott szakértői támogatás is elősegíti. 

Sajnos egy-egy osztályban, főleg aszakközépiskolában, meglehetősen magas a tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók aránya, ez megerősítette az iskola vezetését abban, hogy 

nemcsak egy-egy tanuló egyéni fejlesztésére, korrepetálására van szükség, hanem olyan 

pedagógiai módszerek alkalmazására, amelyek lehetővé teszik a tanulócsoport egyidejű 

hatékony fejlesztését, ilyen az iskolánkban alkalmazott projektmódszer. 

 

 

2. Magatartási zavar 

Magatartási zavar esetén a vonatkozó fejezetben leírt módon járunk el, és ettől várjuk a 

tanulási kudarc megszűnését is. 

 

3. Funkcionális motoros vagy idegrendszeri zavar 

Ebbe a körbe soroljuk azokat a tanulókat, akik valamilyen rendellenesség miatt nem tudnak 

megfelelni a tanulmányi követelményeknek. Ha a rendellenesség mértéke befolyásolható 

(diszlexia, diszgraphia, diszcalculia, stb.) akkor vagy iskolán belül, vagy ha szakmai 

kompetenciánkat meghaladja, akkor iskolán kívüli fejlesztő foglalkozásra irányítjuk a tanulót, 

természetesen a szülők beleegyezésével. Ha a tanuló nem korrigálható rendellenességben 

szenved, úgy élünk a jogszabályban biztosított lehetőséggel, és orvosi vélemény alapján a 

tanulót az adott tantárgyból nem osztályozzuk, illetve a számonkérés módját a tanulóhoz 

igazítjuk. 

Ügyelünk arra, hogy megkülönböztessük egymástól a valódi részképesség-zavarral küzdő 

tanulókat és azokat, akiket az általános iskolában, alapos ok nélkül, kényelmi szempontok 

alapján  mentettek fel egyes tárgyak – elsősorban az idegen nyelvek – tanulása alól. 

9. A szociális hátrányok enyhítésére irányuló pedagógiai tevékenység 

 

A gazdaság átalakulásával kapcsolatban önhibáján kívül mind több gyermek kerül olyan 

anyagi helyzetbe, mely egészséges testi fejlődését, zavartalan tanulását hátráltathatja. Az ilyen 

helyzetbe került tanuló inkább eltitkolni igyekszik körülményeit, ezért körültekintő, tapintatos 
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pedagógiai feladat a veszélyeztetett és hátrányos szociális családi helyzetek felderítése és a 

megoldási lehetőségek számbavétele. 

Az iskola életében fontos kérdés az esélyek kiegyenlítődése, a hátrányok csökkentése, a 

társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhítése. A segítségre szorulók elsősorban az 

alacsony jövedelműek, a munkanélküliek, valamint a szociális ellátásban részesülők köréből 

kerültek ki. 

 

9.1 A szociális hátrányok okai 

Szociálisan hátrányos helyzetűnek tekintjük egyfelől azokat a tanulókat, akiknek anyagi 

(pénzügyi) helyzete jelentősen elmarad az átlagtól, illetve a család anyagi helyzete olyan, 

hogy a tanuló alapvető fizikai és szellemi szükségletei nem elégíthetők ki. Ezen hátrányok 

enyhítése a pedagógia eszközeivel nem lehetséges, az ilyen tanulók anyagi támogatása 

egyrészt a jogszabályokban meghatározottak szerint történik (tankönyv-támogatás, ösztöndíj 

stb.), másrészt megpróbálunk támogatást szerezni olyan karitatív szervezetektől, 

alapítványoktól, amelyeknek célja az anyagi nehézségek enyhítése. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a rossz szociális helyzet nem mindig és feltétlenül azonos az 

anyagi deprivációval. Tudatosan törekszünk a szülők alacsony iskolai végzettségéből eredő 

hátrányok kiegyenlítésére is. Szociálisan hátrányos helyzetűnek tekintjük azokat a tanulókat, 

akiknek kulturális háttere (tőkéje) olyan alacsony szintű, hogy másokkal szemben eleve 

esélytelenül indulnak életcéljaik megvalósításában. Gondolunk itt elsősorban a 

továbbtanulásra, megfelelő álláslehetőségek megkeresésére, de gondolunk itt arra is, hogy 

nincs esélye a társadalmi felemelkedésre, annál inkább a visszacsúszásra, negatív mobilitásra.  

9.2 A hátrányok enyhítésének pedagógiai feladatai és eszközei 

A felsorolt hátrányok csökkentését kiemelt pedagógiai feladatunknak tartjuk.  

Ennek érdekében: 

· élünk a pozitív motivációval, 

· a hátrányok kiegyenlítésére leginkább megfelelő pedagógiai módszereket (pl. 

projektoktatás) alkalmazunk 

· rendszeres fejlesztő foglalkozást biztosítunk a tanórákon kívül is, 

· a kommunikációs képességeket erőteljesen fejlesztjük, 

· az ilyen esetekben rendszerint meglévő tudásbeli hátrányt felzárkóztató 

foglalkozásokon próbáljuk megszüntetni, enyhíteni. 

Eszközeink a feladat megoldására, a szociális hátránykompenzáció tevékenységeire: 

·a gyermekvédelmi tevékenység hatékonyságának növelése (információcsere, feltárás, 

segítés), 

·a szociokulturális hátrányok enyhítése a szabadidő kultúrált eltöltésének biztosításával, 

tanácsadással, a közösségek életének támogatásával, felzárkóztató illetve 

tehetséggondozó programok szervezésével, pályaorientációs tevékenységgel, 

felvilágosító és drogmegelőzési programok szervezésével, 
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·felvilágosítás nyújtása a szociális juttatások lehetőségeiről, 

·az iskola szociális támogatásainak eljuttatása a rászorulóknak (például segély, ösztöndíj, 

tankönyvtámogatás, utazási-táborozási hozzájárulás). 

 

10.  A szülők, a pedagógusok és a tanulók együttműködésének formái 

 

Iskolánkban a Közoktatási Törvény által előírt és az iskolai Szervezeti Működési 

Szabályzatban rögzített szinteken és módon alakult ki a munkakapcsolat az iskola 

pedagógusai, a tanári közösség és a szülők, valamint a tanárok és a diákok között. 

10.1. Az együttműködés célja: 

· kölcsönös és rendszeres információcsere, tájékozódás az iskola nevelési- oktatási 

feladatairól; 

· a tanulók személyiség fejlesztésének, a családok nevelési feladatainak összehangolása az 

iskolánk hasonló irányú céljaival; 

· együttműködés a szülők és a tantestület között a szociálisan veszélyeztetett, és az életkori 

sajátosságokból eredő nehézségek leküzdésében; 

· a tehetséges, különleges képességű tanulók munkájának közös támogatása, menedzselése 

· közösen törekedni a nevelési célokban megfogalmazott erkölcsi normák elfogadtatására, a 

kultúrált viselkedés kialakítására, a deviáns magatartás megelőzésére; 

· biztosítani a szülői szervezet aktív részvételét az iskola közösségformáló és nemzeti 

öntudatra nevelő programjaiban. 

10.2 Az együttműködés szervezeti formái és szintjei 

10.2.1 Az iskola pedagógusainak együttműködése 

Iskolánkban havonta kibővített vezetőségi ülést tartanak, melyen az iskola vezetőin túl az 

osztályfőnökök, az ifjúságvédelmi felelős, a szabadidő-szervező pedagógus és esetenként az 

iskola pszichológusa is részt vesz. Ezen az értekezleten beszélik meg az elmúlt időszak 

eseményeit, az eredményeket, elosztva a következő időszak feladatait és az esetleg felmerülő 

problémákat, keresve a megoldásokat. 

 

10.2.2 Az iskola és a tanulók együttműködése 

Iskolánkban diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat tevékenységét a törvényi 

előírásoknak megfelelően és a Szervezeti és Működési Szabályzat leírtak szerint végzi. 

Az iskolai diákönkormányzat élén választott diákbizottság áll. A diákönkormányzat 

tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, munkáját segítő tanár 
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közreműködésével végzi. A diákönkormányzat a segítő tanár közvetítésével, vagy közvetlenül 

fordulhat az iskola vezetéséhez.  

Az iskola tanulóinak legmagasabb tájékoztató-tájékozódó fóruma a diákgyűlés, amely az 

osztályközösségek által megválasztott küldöttekből áll. Összehívására az igazgató 

kezdeményezésére, vagy a diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak szerint 

kerülhet sor. Az igazgató évente kétszer ad tájékoztatást a tanulóifjúságnak az iskola 

helyzetéről. A diákgyűlésen – melynek levezető elnöke a diákönkormányzatot segítő tanár – 

részt vesznek a nevelőtestület képviselői is. A tanulók előzetesen írásban vagy a közgyűlésen 

szóban kérdéseket tehetnek fel az iskola vezetésének. 

A tanulók egyéb – szervezett – véleménynyilvánítására osztályfőnöki órán, alkalmi 

felmérések révén, az osztályképviseleteken keresztül, illetve közvetlenül az igazgatóhoz 

fordulva nyílik lehetőség. 

 

A pedagógusok intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök 

feladatai:  

 

A pedagógus legfontosabb feladata: 

 

A tanuló személyiségének,képessségeinek, tárgyi tudásának folyamatos fejlesztése, 

tanítványainak az érettségi vizsgára, illetve a szakmai vizsgákra való sikeres felkészítése. 

A főbb tevékenységek összefoglalása: 

− megtartja a tanítási órákat 

− feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása 

− munkaidejének beosztását az SZMSZ megfelelő szakaszai részletezik 

Az osztályfőnöki munka tartalma 

Az osztályfőnöknek alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét és az iskola pedagógiai 

elvei szerint kell nevelnie  osztályának tanulóit.   

Figyelemmel kiséri a tanulók tanulmányi eredményeit, az osztály fegyelmi helyzetét illetve 

minősíti a tanulók magatartásást és szorgalmát. Munkájával fejleszti az osztályközösség 

minőségét. Az osztályfőnöknek törekednie kell a szülökkel való folyamatos kapcsolattartásra, 

az egyenrangúságon alapuló partneri kapcsolat kialakítására. 

10.2.3 A szülőkkel való együttműködés formái 

 

Iskolánk rendkívül fontosnak tartja a szülőkkel történő kapcsolttartást. Tudatosan törekszünk 

arra, hogy a szülőket partnernek tekintsük, bevonjuk őket az iskola oktatási-nevelési 
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folyamatába, rendszeresen tájékoztassuk őket az iskola általános tevékenységéről és a 

gyermekeik előrehaladásáról. 

Sajnos a hagyományos szülői kapcsolattartási formák iskolánkban nem igazán hatékonyak, 

épp ezért rendkívüli feladat hárul az osztályfőnökökre a szülőkkel való érintkezésben. Az 

igazán fontos kérdésekben akkor is igyekszünk megtudni a szülők véleményét, ha azok az 

iskola által megtartott szülői fórumokon (szülői értekezlet) nem jelennek meg. A rendszeresen 

megtartott fogadó órák mellett az iskola pedagógusai és vezetői akkor is rendelkezésre állnak, 

ha egy érdeklődő, vagy aggódó szülő ezeken kívül keresi fel őket. Szükség esetén a helyi 

Gyermekjóléti Szolgálatok segítségét is igénybe vesszük a szülőkkel történő érintkezésben. 

Az iskola vezetése bevonja a szülők képviselőit az iskola életével kapcsolatos döntések 

előkészítésébe, a szülők képviselői szülői bizottságot alkotnak, ennek joga, hogy a tanulók 

iskolai életével, az őket érintő kérdésekkel kapcsolatosan véleményt nyilvánítsanak, javaslatot 

tegyenek.  

Annak érdekében, hogy a szülőket hatékonyabban bevonjuk az iskola életébe, olyan a 

hagyományostól eltérő elsősorban kulturális és szabadidős programokat szervezünk 

amelyekben számítunk a szülők aktív részvételére. Fontosnak tartjuk az iskola és a szülői ház 

kapcsolatát, ezért a továbbiakban is szervezünk olyan rendezvényeket, amelyek a tanár-szülő 

kapcsolatok erősítését szolgálják. 

11. Egészségnevelési és környezeti nevelési program 

 

11.1 Az egészségnevelés 

 

Az egészséges életmód mozgásszínterei a testnevelés órák, táncórák és sportfoglalkozások.  

A tanórák közötti szünetek időtartamában lehetőséget biztosítunk a mozgásra az iskola 

udvarán. 

Az egészségügyi szakszolgálat szűrése nyomán a gyógytestnevelésre utalt tanulókkal 

szakképzett gyógytestnevelő foglalkozik, tartásjavító tornával, úszással korrigálja a testtartást. 

Az egészségfejlesztés a civil szervezeteken keresztül, bemutatók szervezésével történik. 

Legfőbb témái: egészséges életmód és táplálkozás, rendszeres testedzés, a 

szenvedélybetegségek megelőzése, viselkedés és kémiai addikció, szexuális nevelés, melyet 

interaktív csoportmunkában végeztetünk. Az egészségnevelési programhoz az iskola-

egészségügyi szolgálat véleményét is figyelembe vesszük. 

 

11.1.2 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának iskolai programja 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását az iskolában feladat-ellátási helyenként az 

iskolavédőnői hálózat és Vöröskereszt segítségével szakköri formában valósítjuk meg. 
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A szakkör célja: 

-a tanulók ismerjék meg : 

a.) korszerű elsősegély elsajátításának jelentőségét, saját ténykedésük lehetséges életmentő 

értékét 

b.) az elsősegélynyújtás általános szabályait 

c.)a segélyhívás helyes módját 

d.)az alapvető életműködések legfőbb zavarait 

e.)az újraélesztések ABC-jének értelmét 

f.)a légút-biztosítás szabályos elvégzésének módját és a stabil oldalfekvés helyes 

elvégzésének módját stb. 

11.2 A tanulók fizikai állapotának mérése(kifejtve a mellékletben) 

 

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelő végzi el a 

testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal októberben illetve május hónapban. (A 

felmérés a „Hungarofit teszt” alapján került összeállításra. Lásd: Módszerek a tanulók fizikai 

felkészültségének, teljesítményének mérésére, értékelésére Szerkesztette: Anrásné Dr.Teleki 

Judit, MKM 1997.) 

A mérés eredménye alapján a nevelő a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró 

képességét minősíti, az évente kapott eredményeket összehasonlítja és ezt a szülők 

tudomására hozzák. 

A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok: 

1) feladat: Cooper teszt: 12 perces futás, gyaloglás 

2) feladat: helyből távolugrás (az alsó végtag dinamikus erejének mérése) 

3) feladat: hasonfekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan  

(a hátizmok dinamikai mérése) 

4) feladat: hanyattfekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan  

(hasizmok állóképességének mérése) 

5) feladat: fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás folyamatosan  

(a vállövi és karizmok dinamikájának mérése). 

11.3 A környezeti nevelés 

 

A környezeti nevelés, illetve az egészségfejlesztés feladata a természettudományos 

tanóráknak (biológia, földrajz, kémia, fizika), a választható órakeret moduljának 

(egészségtan) és az osztályfőnöki óráknak. 

A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a 
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környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet 

fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. 

A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek 

segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, 

problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, 

a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy 

közös tetteikben. 

Mindez úgy valósítható meg, ha különös figyelmet fordítunk a tanulók természettudományos 

gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota 

iránt, képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és 

elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és 

megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik 

gyakorlására.  

A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás 

egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv. A 

környezeti nevelés során a tanulók megismerik azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek 

következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak.  

Konkrét hazai példákon felismerik a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív 

környezeti következményeit. A tanulók bekapcsolódnak közvetlen környezetük értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti 

károk megelőzésére való törekvés válik meghatározóvá. Személyes tapasztalatokat szereznek 

az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

Iskolánkban egy, a környezet állapotát figyelemmel kísérő programot működtetünk, mely 

program keretében folyamatosan, ill. kiemelt napokhoz kötődően feladatokat valósítunk meg. 

Folyamatos a szelektív szemétgyűjtés, az akciós papírgyűjtés, a fáradt elem gyűjtése, a 

tanterem takarítása, a virágok ápolása és a kert rendezése. Az alábbi jeles napokról 

megemlékezés és hozzájuk kötődő cselekvések szerepelnek még az éves programunkban: 

· március 22: a víz világnapja 

· április 7: az egészség világnapja 

· április 22: a Föld napja 

· május 10: a madarak, fák napja 

· június 5: környezetvédelmi világnap. 

Az egyes osztályok a környezetvédelem egyik legfőbb elemének, a természetvédelemnek 

megfelelve tanulmányi kirándulások során térképet készítenek az adott területről, feltüntetve 

rajta a természeti ritkaságokat: forrásokat, geológiai értékeket, védett fákat, kerteket, s 

megfigyelik a védett állatokat is. Fényképeket készítenek róluk. Az évek során visszatérünk a 

feladatokhoz és megfigyeltetjük az adott terület változásait is. Az osztályok a 

tevékenységükről készített dokumentációt pályázatok megírásához is felhasználhatják. 

Iskolánk bekapcsolódik a főváros által szervezett központi programokba is. 

A szakközépiskolábabevezetésre kerülő természetismeret oktatás helyi tantervének 

összeállításánál kiemelt szempont volt, hogy a feldolgozásra kerülő projektek alkalmasak 
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legyenek a környezetvédelemmel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítására. 

11.4 Fogyasztóvédelem 

 

A NAT értelmében helyi tantervünkben biztosítjuk az egyes tantárgyak sajátosságaihoz 

igazodva azt, hogy a tanulók elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggő ismereteket, 

felkészüljenek azok gyakorlati alkalmazására. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

 

· felkészülés a felnőtt életre (fogyasztói kultúra kialakítása) 

· állampolgári kompetencia kialakítása (jogérvényesítő magatartás) 

· társadalmi kompetenciák fejlesztése (versenyképesség erősítése) 

· a fogyasztói jogok megismerése 

· ökológiai fogyasztóvédelem 

· környezettudatos fogyasztás 

· fenntartható fogyasztás 

· megelőző fogyasztóvédelem 

· tájékozódás a piac marketing és reklám világában. 

 

Hangsúlyozzuk a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás során, valamint a 

gazdaságosságot és a takarékosságot. 

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei: a tanítási órák (informatika, matematika, fizika, 

biológia, kémia, média ismeret, anyanyelv, szakmai tantárgyak), és a tanórán kívüli 

tevékenységek (vetélkedők, versenyek, táborozások, kirándulások, üzlet- és banklátogatások). 

 

12. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és 

felszerelések jegyzéke 

 

Tanulóink sajátosságából adódóan döntő jelentősége van a motiváló környezet 

megteremtésének. Az iskola légköre, tárgyai, az osztályok berendezése önmagukban is 

motivációs erővel kell, hogy rendelkezzenek. Ezen feltétel különösen az épületbeli adottságok 

miatt jelenleg csak részben teljesül. Az épületbeli adottságokat, a berendezéseket, eszközöket, 

mind a szolgáltatási kínálatot bővíteni, fejleszteni szükséges. A tervezett beruházással 

reményeink szerint lényeges javulnak a feltételeink. 

Különösen fontos az egyéni és kiscsoportos foglalkoztatás, a szabadidős foglalkoztatás, az 

iskolai sportolás feltételeinek jelentős javítása. 

A nevelési–oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben 

foglalt kötelező(minimális) eszközöket a fenntartó nagyrészt biztosította, viszont az 
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intézmény képzési profiljának bővítése, az új OKJ bevezetése, az eszközök elhasználódása, 

feltétlenül jelentős taneszköz fejlesztést, korszerűsítést igényel különös tekintettel 

telephelyeinkre. 

Az alábbiak a feltétlenül szükséges eszközök jegyzékét tartalmazzák. 

12.1  Berendezés, bútorzat 

• Osztályonként (a tanulólétszámnak megfelelő) tanulói pad és szék. 

• Zárható szekrény az osztály saját szemléltetőeszközei, fejlesztő eszközei számára. 

• Az otthonosság érzetét keltő tárgyak (függöny, virágtartó, szemétkuka, fogas stb.) 

• Tanári asztal, szék. 

• Fehér tábla, mágnes tábla. 

• Faliújság  

• Írásvetítő vagy mobil multimédiás (számítógéppel, projektorral felszerelt) 

szekrény és Internet csatlakozási lehetőség. 

 

12.2 A nevelő, oktató munka megvalósításához szükséges eszközök 

• Pályaorientációra, gyakorlati foglalkozásokra alkalmas terem és eszközök.  

• Fejlesztő pedagógus számára tesztekés a munkájához fejlesztő játékok. 

• Művészeti órákra (rajz), tréningekre alkalmas terem, könnyen mozgatható székek, 

paraván, hi-fi torony, CD-k, hangkazetták, esetleg: égetőkemence, korong. 

• Táncterem, zeneterem a művészeti oktatásra megfelelő eszközökkel (szivacslapok, 

hi-fi torony, TV, videolejátszó,CD-k, hangkazetták). 

• Számítógépterem, minimum 12 állomással, tanári géppel, projektorral, 

vetítővászonnal, lapolvasóval. 

• Tanműhely, taniroda a szakmai képzéshez. 

• Könyvtár számítógéppel, esztétikus bútorzattal, helyi megvilágítással, nyílt 

internetezési lehetőséggel. 

• Természettudományi szaktanterem a kísérletezéshez, az ehhez szükséges 

eszközök, vegyszerek, felszerelések. 

• Színházterem, vagy média terem a szabadidős tevékenységhez. 

• Tornaterem vagy tornaszoba, ill. kondicionálóterem, sportudvar, a megfelelő 

felszereltséggel, többféle sportághoz és a gyógytestneveléshez használható 

eszközökkel. 

• Folyóiratok, lexikonok, szótárak stb. az oktatáshoz. 

• Multimédiás eszközök az oktatáshoz. 

• A szabadidős programokhoz, életvezetési ismeretekhez, pályaorientációhoz és a 

művészeti tárgyakhoz nyersanyagok, szerszámok, gépek. 

• Számítógép, nyomtató, Internet elérési lehetőség a tanári szobában. 

• Iskolarádió. 

• Diákkuckó, klubszoba. 
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A felsorolt eszközök és felszerelések forrása az NSZFI-vel kötött szerződés ill. egyéb 

pályázati források. 

 

 

C) Helyi tantev 

 

1. A tanulók felvétele 

 

Az oktató-nevelő programunk bármely 14 év fölötti tanulónk képességfejlesztésére alkalmas, 

függetlenül az általános iskolában elért eredményeiktől. 

Nincs sem írásbeli, sem szóbeli felvételi vizsga, a szakközépiskola, szakgimnázium, 

gimnázium esetében a 8 osztály elvégzése a feltétel, a felzárkóztató osztályunkba, pedig 16. 

évét betőltött, legalább 6 osztályt végzett fiatal iratkozhat be.  

Az érettségire épülő képzéseknél a bemeneti feltétel az érettségi vizsga megléte, illetve 

amennyiben a tanuló javító érettségi vizsgára kötelezett, annak vállalása, hogy az adott 

tanévben sikeres javító vizsgát tesz. 

 

2. Szakmai képzés 

 

A képzés kétlépcsős, melynek végén szakmai és érettségi vizsgával is fognak rendelkezni a 

diákjaink. 

 

2.1.  Szakközépiskola, 3 évfolyamos szakképzés (9-11) 

  

Felvételi alapkövetelmény: nyolcadik évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány, Híd I és Híd 

II után is 

Mindhárom évfolyamon közismereti és szakmai képzés is folyik a kerettantervre épülve, a 

szabadsáv óraszámait részben  az iskolánk profilját meghatározó nemzetiségi oktatásra 

(lovárinyelv, cigány kisebbségi népismeret), részben a tanulóink alapismereteinek 

hiányosságait csökkentő tárgyak oktatásásra fordítjuk. A testnevelés tantárgy keretében a 

lehetőséget kihasználva nemzetiségi tánc oktatása is folyik az elméleti (közismereti és 

gyakorlati) oktatási napokon. 

A mellékelt óratervek a sikeres szakmai vizsgára való felkészülést teszik lehetővé. 

 

2.1.1. Közismereti óratev szabadsávval együtt (heti óraszámok) 

 

A változat: 10-11. évfolyamon kéthetenete 5 elméleti nap 

 

Tantárgyak 1/9. 2/10. 3/11. 
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Magyar-kommunikáció 2 1 - 

Lovári nyelv 2 2 2 

Idegen nyelv 1 1 - 

Matematika 2 1 2 

Társadalomismeret 1 - - 

Társadalomismeret/cigány kisebbségi népism. 1 1 1 

Természetismeret 3 - - 

Informatika 1 1 1,5 

Testnevelés 2 2 1 

Tánc 2 1 1 

Osztályfőnöki 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 B változat: 10-11. évfolyamon kéthetente 6 elméleti nap 

 

Tantárgyak 1/9 2/10 3/11 

Magyar-kmmunikáció 2 1 - 

Lovári nyelv 2 2 2 

Idegen nyelv 1 1 - 

Matematika 2 1 1 

Társadalomismeret 1 - - 

Táradalomismeret/cigány kisebbségi népism. 1 1 1 

Természetismeret 3 - - 

Informatika 1 1 1,5 

Testnevelés 2 2 2 

Tánc 2 1 1 

Osztályfőnöki 1 1 1 

 

 

2.1.2. Szakképzési óratervek szabadsávval együtt (heti óraszámok) 

 

34 341 01 Eladó 
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Szakmai követelmény- 

modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorla

ti heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorla

ti heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

1  

 

  

 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás 

II. 
    0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás 

I. 
    2  

10025-12  

A kereskedelmi 

egység működtetése 

A működtetés 

szabályai 
    2  

A működtetés 

szabályai 

gyakorlat  

     2,5 

11507-12 Az 

áruforgalom 

lebonyolítása 

Áruforgalom  2  1  1  

Áruforgalom 

gyakorlata  
 2  17  14,5 

10027-12 A ruházati 

cikkek és a vegyes 

iparcikkek 

forgalmazása 

Ruházati 

áruismeret 
1  1    

Ruházati 

gyakorlat 
 1     

10028-12  

Az élelmiszerek, 

vegyi áruk és 

gyógynövények 

forgalmazása 

Élelmiszer 

áruismeret  
2  1  1  

Élelmiszer 

gyakorlat  
 2     

Értékesítés 

idegen nyelven 

I. 

  1  1  

10029-12 A műszaki 

cikkek forgalmazása 

Műszaki 

áruismeret. 
2  1    

Műszaki 

gyakorlat  
 2     

Értékesítés 

idegen nyelven 

II.  

  1  1  

10045-12 Szakmai számítás 2      

Összes óra 10 7  6 17  8,5 17  

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

 

34 521 04 Ipari gépész 

 

 

 Szakmai Tantárgyak Szakiskolai képzés közismereti oktatással 



 

50. 

követelmény-

modulok 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakor- 

lati heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakor- 

lati heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

 

  

 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II.  

Foglalkozta- 

tás II. 
    0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkozta- 

tás I. 
    2  

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti 

alapozó 

feladatok 

2  1    

Gépészeti 

alapozó 

feladatok 

gyakorlata 

 5     

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédel

em 
1      

Elsősegély- 

nyújtás 

gyakorlata 

 1,5     

10166-12 

Gépészeti kötési 

feladatok 

Gépészeti 

kötések 

alapjai 

  3    

Gépészeti 

kötések 

készítésének 

gyakorlata 

   3   



 

51. 

10173-12 

Anyagvizsgálatok és 

geometriai mérések 

Szakmai 

anyagisme- 

ret és 

anyagvizs- 

gálat 

1  3  1  

Anyagvizs- 

gálat és 

gépészeti 

mérések 

gyakorlata 

 6  3   

10177-12 

Gépelemek szerelési 

feladatai 

Gépelemek 

beállítása 
  3  4  

Mérések és 

beállítások 

gyakorlata 

   9  7 

10178-12 

Ipari gépész 

műveletek 

Fémmeg- 

munkálások 
    3  

Üzembe- 

helyezés 

gyakorlata 

     8 

Összes óra 4,5 12,5 10 15 10,5 15 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

 

 

34 521 06 Hegesztő 

 

 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakor- 

lati heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakor- 

lati heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakor- 

lati heti 

óraszám 

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti 

alapozó 

feladatok 

2  

 

  

 

  

Gépészeti 

alapozó 

feladatok 

gyakorlata  

 4     



 

52. 

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavéde- 

lem 
1      

Elsősegély- 

nyújtás 

gyakorlat 

 1,5     

10180-12 

A hegesztés 

előkészítő és 

befejező műveletei 

Hegesztési 

alapismere- 

tek 

1  2    

Hegesztési 

alap-

gyakorlatok 

 3  3  1,5 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkozta- 

tás I. 
    2  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkozta- 

tás II. 
    0,5  

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5      

11453-12 

Bevontelektródás 

kézi ívhegesztő 

feladatok 

Hegesztési 

ismeretek I. 
  5    

Hegesztési 

gyakorlatok 

I. 

 4  4   

11455-12 

Fogyóelektródás 

védőgázas 

ívhegesztő feladatok 

Hegesztési 

ismeretek II. 
  4    

Hegesztési 

gyakorlatok 

II. 

   7   

11456-12 

Gázhegesztő 

feladatok 

Hegesztési 

ismeretek 

III. 

    4  

Hegesztési 

gyakorlatok 

III. 

     7 

11457-12 

Volfrámelektródás 

védőgázas 

Hegesztési 

ismeretek 

IV. 

    3,5  



 

53. 

ívhegesztő feladatok Hegesztési 

gyakorlatok 

IV. 

     7 

Összes óra 4,5 12,5 11 14 10 15,5 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

 

 

34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó 

 

 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakor 

lati heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

1  

 

  

 

  

11499-12 

Foglalkoztatás 

II.  

Foglalkoztatás II.     0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás 

I. 

Foglalkoztatás I.     2  

10815-12 

Információtech

nológiai alapok 

Információtech-

nológiai alapok 
2      

Információtechno

lógiai gyakorlat 
 2     

10826-12  

Szakmai 

életpálya-

építés, munka- 

szervezés, 

munkahelyi 

kommunikáció 

Munkaszervezési 

ismeretek 
  1  2  

Munkaszervezés 

gyakorlat 
     2 

10833-12  

Hálózati alapok 

Hálózati 

ismeretek 
3  2  1  



 

54. 

Hálózati 

ismeretek 

gyakorlat 

 2  2   

Operációs 

rendszerek 
  3  1  

Operációs 

rendszerek 

gyakorlat 

   2  4 

10834 -12 

Számítógépes 

hibaelhárítás 

Számítógéprend- 

szer hibáinak 

elhárítása 

4  6  6  

Számítógéprends

zer hibáinak 

elhárítása 

gyakorlat 

 3  9  7 

Összes óra 10 7 12 13 12,5 13 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

 

34 541 05 Pék 

 

 

 Szakmai 
követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

Elméle- 

ti heti 

óraszám 

Gyakor- 

lati heti 

óraszám 

ögy 

Elméle- 

ti heti 

óraszám 

Gyakor- 

lati heti 

óraszám 

ögy 

Elméle- 

ti heti 

óraszám 

Gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

1   

  

    

  

    

11499-12 

Foglalkoztatás 

II.  

Foglalkoztatás II.         0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás 

I. 

Foglalkoztatás I.         2   

10937-12 

Előkészítő és 

Szakmai 

gyakorlat1   
2  1  2 



 

55. 

befejező 

műveletek 

Szakmai 

számítás 
2  1  1  

10934-12 

Mérések, 

dokumentálás, 

gazdálkodás 

Élelmiszervizsgál

at gyakorlat 
     3 

Vállalkozás és 

kereskedelem  
  2  1  

10938-12 

Tésztakészítés 

Tésztakészítés és 

gépei 
7  3    

Szakmai 

gyakorlat2 
 2  4  2 

10939-12 

Tésztafeldolgo- 

zás 

Tésztafeldolgozá

s és gépei 
  5    

Szakmai 

gyakorlat3 
 1  3  3 

10940-12 

Kelesztés, 

vetés- 

előkészítés 

Kelesztés és 

gépei 
    1  

Szakmai 

gyakorlat4 
 1  3  2 

10941-12 Sütés 

Sütés és 

berendezései 
    1  

Szakmai 

gyakorlat5 
 1  2  3 

10942-12 

Mézeskalács 

készítés 

Mézeskalács 

készítés és 

eszközei 

    1,5  

Szakmai 

gyakorlat6 
   1  2,5 

Összes óra  8,5  6 11  14 8 17,5 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

 

34 542 06 Női szabó 

 

 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakor- 

lati heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakor- 

lati heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 



 

56. 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

1        

11499-12 

Foglalkoztatás 

II. 

Foglalkoztatás II.       0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.       2  

10113-12  

Ruhaipari 

anyag-

vizsgálatok 

Ruhaipari anyag- 

és áruismeret  
1   1   1  

Anyagvizsgálato

k gyakorlat 
       1 

10114-12 

Ruhaipari 

gyártmány-

tervezés 

Ruhaipari 

gyártás-

előkészítés  

1        

Szakrajz  2   1   2  

Szakrajz 

gyakorlat 
    2    

10115-12  

Textil-termékek 

összeállítása 

Textiltermékek 

készítése  
2       1,5 

Textiltermékek 

készítése 

gyakorlat 

 7 91      

10118-12 

Lakástextíliák 

készítése 

Lakástextíliák 

készítése  
1   1    1 

Lakástextíliák 

készítése 

gyakorlat 

 2 49      

10120-12  

Női ruhák 

készítése és 

értékesítése 

Női ruhák 

készítése  
   4   3,5  

Női ruhák 

készítése 

gyakorlat 

    16 140  13 

Összes óra 5,5 9 140 6 17 140 9 16,5 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

 

 

34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó 



 

57. 

 

 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elmélet

i heti 

óraszá

m 

gyakorl

ati heti 

óraszá

m 

ögy 

elmél

eti 

heti 

órasz

ám 

gyakorla

ti heti 

óraszám 

ögy 

elmélet

i heti 

óraszá

m 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

1        

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás 

II. 
      0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.   

 

 

  

 

 

2  

10101-12 

Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari 

alapismeretek 
1  2  1  

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

 1     

10104-12 

Szobafestő, 

díszítő munkák 

Falfelület 

festése, 

díszítése 

1  3  3  

Falfelület 

festésének, 

díszítésének 

gyakorlata 

 5  8  6 

10103-12 

Mázolási munkák 

fa-, fal-, fém és 

speciális 

felületeken 

Mázolás  1  2 2 2  

Mázolási 

munkák 

gyakorlata   

 3  3  4 

10105-12 

Tapétázási 

munkák  

Tapétázási 

munkák 
1  2  2  

Tapétázási 

munkák 

gyakorlata 

 3  3  5 

Összes óra             



 

58. 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

 

34 582 08 Kőműves és hidegburkoló 

 

 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

Elméle- 

ti heti 

óraszám 

Gyakor- 

lati heti 

óraszám 

ögy 

Elméle- 

ti heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

1  

140 

  

140 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás 

II. 
  

 
 0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás 

I. 
  

 
 2  

10101-12  

Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari 

alapismeretek 
1  2  1  

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

 1     

10275-12 

Falazás, vakolás 

Falazás, 

vakolás 
2  1  1  

Falazás, 

vakolás 

gyakorlat 

 6  3   

10274-12 

Beton és vasbeton 

szerkezetek 

Beton és 

vasbeton 

szerkezetek 

1  2  1  

Beton és 

vasbeton 

szerkezetek 

gyakorlat 

 3  5   

10277-12 

Szigetelések 

Víz-, hő és 

hangszigetelés 
  2  2  

Szigetelések 

gyakorlat 
 2  4    



 

59. 

10276-12 

Hidegburkolási 

feladatok 

Hidegburkolási 

feladatok 
  

 

2  2  

Hidegburkolási 

feladatok 

gyakorlat 

   2  10 

10278-12 

Vegyes kőműves 

feladatok 

Vegyes 

kőműves 

feladatok 

  1  1  

Vegyes 

kőműves 

feladatok 

gyakorlat 

   1  5 

Összes óra 5  12 10 15 10,5  15 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

 

 

 

34 621 01 Gazda   

 

 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti heti 

óraszám 

Gyakor- 

lati heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakor- 

lati heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

1   

  

    

  

    

11499-12 

Foglalkoztatás II.  

Foglalkozta- 

tás II. 
        0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkozta- 

tás I. 
        2   

10997-12 Állattartás 

Állattartás  1   1    2    

Állattartási 

gyakorlatok 
  3    4     5 



 

60. 

10998-12 

Növénytermesztés 

Növény- 

termesztés 
1    1    1    

Növény- 

termesztési 

gyakorlatok 

  3    4    5 

10999-12 Kertészeti 

alapok 

Kertészet  1   1    1    

Kertészeti 

gyakorlatok 
  3    4    4,5 

11000-12 

Mezőgazdasági 

géptan 

Műszaki 

ismeretek 
1  1    

Műszaki 

ismeretek 

gyakorlat 

 3  3   

11001-12  

Agrár kereskedelem, 

vállalkozás és 

ügyvitel 

Gazdálko- 

dási 

ismeretek 

  2  2  

Gazdálko- 

dási 

ismeretek 

gyakorlata 

   3  1 

11002-12  

Gazda kiegészítő 

tevékenységei 

Kiegészítő 

tevékeny- 

ségek 

  1  1,5  

Összes óra: 5 12 6  17  10  15,5 

Összes óra: 17 140 25 140 25,5 

 

 

 

34 622 02 Kertész 

 

 

 Szakmai 
követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakor- 

lati heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakorlati 

heti 

óraszám 



 

61. 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

1   

  

    

  

    

11499-12 

Foglalkoztatás II.  

Foglalkozta- 

tás II. 
        0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkozta- 

tás I. 
        2   

10960-12 

Vállalkozási, 

kereskedelmi alapok 

Gazdálko- 

dási 

alapismere- 

tek 

1  3    

Gazdálko- 

dási 

alapgyakor- 

latok 

   3,5   

10961-12 Kertészeti 

alapismeretek 

Növénytan 1  1    

Termesztési 

ismeretek 
2      

Termesztési 

ismeretek 

gyakorlat 

 1,5     

Műszaki 

alapismere- 

tek 

2    1  

Műszaki 

alapismere- 

tek 

gyakorlat 

 2,5    - 

10962-12 Kertészeti 

munkavállalói 

ismeretek 

Munkaválla- 

lói 

ismeretek 

1      

11024-12 Kerti 

munkák 

Kerti 

munkák 
2    1  



 

62. 

Kerti 

munkák 

gyakorlat 

 2  1   

11025-12 Kertészeti 

termesztés 

Gyümölcs- 

termesztési 

alapok  

1  2  2  

Gyümölcs- 

termesztési 

alapok 

gyakorlat 

   3,5  4,5 

Zöldségter- 

mesztési 

alapok  

  2  2  

Zöldségter- 

mesztési 

alapok 

gyakorlat 

   3,5  4,5 

Szőlőter- 

mesztés 
  2  3  

Szőlőter- 

mesztés 

gyakorlat 

   3,5  5 

Összes óra 11 6 10 15 11,5 14 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

 

34 811 01 Cukrász 

 

 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakor- 

lati heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

1        



 

63. 

11499-12 

Foglalkoztatás II.  

Foglalkozta

tás II. 
    1  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkozta

tás I. 
    2  

10045-12 

Gazdálkodás 

Vendéglátó 

gazdálkodá

s 

1  

 

0,5  

 

1  

Szakmai 

számítások  
1  2  1  

10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 

Általános 

élelmiszer-

ismeretek, 

fogyasztó- 

védelem 

1      

Élelmisze-

rek 

csoportjai 

1  2  1  

10046-12 

Szakmai idegen 

nyelv 

Szakmai 

idegen 

nyelv 

1  1  1  

10043-12 Cukrászati 

termékkészítés 

Cukrászat 4  2  1  

Szakrajz 

gyakorlat 
 2     

Cukrászat 

gyakorlat 
 5     

Cukrászat 

üzemi 

gyakorlat 

   17,5  17,5 

Összes óra  10 7 5,5   17,5 8  17,5 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

 

34 811 03 Pincér 

 

 

 Szakmai 

követelmény-
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 



 

64. 

modulok 

elméleti heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakor- 

lati heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakor- 

lati heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

1   

  

    

  

    

11499-12 

Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztat

ás II. 
        0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztat

ás I. 
        2   

10045-12 

Gazdálkodás 

Vendéglátó 

gazdálkodás  
1  0,5  0,5  

Szakmai 

számítások 
1 2 2  1  

10044-12 

Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 

Általános 

élelmiszer-

ismeretek, 

fogyasztóvé

delem 

1      

Élelmiszerek 

csoportjai 
1  2  2  

10046-12 

Szakmai idegen 

nyelv 

Szakmai 

idegen nyelv 
1  1    

10047-12 

Felszolgálás alapjai 

Felszolgálás 

alapjai  
4      

Felszolgálás 

alapjai 

gyakorlat  

 5     

10074-12 

Felszolgálás 

Felszolgálás   2  2  

Felszolgálás 

gyakorlat 
      



 

65. 

Felszolgálás 

üzemi 

gyakorlat 

   17,5  17,5 

Összes óra 10 7 7,5 17,5 8 17,5 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

 

34 811 04 Szakács 

 

 

 Szakmai 
követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakor- 

lati heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakor- 

lati heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

 

  

 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatá

s II. 
    0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatá

s I. 
    2  

10045-12 

Gazdálkodás 

Vendéglátó 

gazdálkodás  
1  0,5  0,5  

Szakmai 

számítás  
1 2 2  1  

10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 

Általános 

élelmiszer-

ismeretek, 

fogyasztóvéd

elem  

1      

Élelmiszerek 

csoportjai  
1  2  2  



 

66. 

10046-12  

Szakmai idegen 

nyelv 

Szakmai 

idegen nyelv 
1  1    

10049-12  

Konyhai kisegítés 

Előkészítési és 

ételkészítési 

alapismeretek 

1,5      

Előkészítési és 

ételkészítési 

alapozó 

gyakorlat 

 2     

10048-12 

Ételkészítés alapjai 

Ételkészítési 

alapok 
2,5  2    

Ételkészítési 

alapgyakorlat 
 3     

Ételkészítési 

üzemi 

alapgyakorlat 

   17,5   

10075-12 Ételkészítés 

Ételkészítési 

ismeretek 
    2  

Ételkészítési 

gyakorlat 
      

Ételkészítési 

üzemi 

gyakorlat 

     17,5 

Összes óra 10 7 7,5 17,5 8 17,5 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

 

 

34 811 05 Vendéglátó eladó 

 

 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorla

ti heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakor

lati 

heti 

óraszá

m 



 

67. 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

1  

 

  

 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatá

s II. 
    0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatá

s I. 
    2  

10045-12 

Gazdálkodás 

Vendéglátó 

gazdálkodás  
1  1  0,5  

Szakmai 

számítások 
1  2  1  

10044-12 

Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 

Általános 

élelmiszer-

ismeretek, 

fogyasztóvéd

elem 

1      

Élelmiszerek 

csoportjai 
1  1  1  

10046-12 

Szakmai idegen nyelv 

Szakmai 

idegen nyelv 
1  1    

10056-12 

Gyorsétkeztetés, 

ételeladás 

Ételismeret  1 1 1  1  

Italismeret, 

kiszolgálás 
1 1 1  1  

Termelési és 

eladói 

gyakorlatok 

 3     

Termelési és 

eladói üzemi 

gyakorlatok 

   17,5   

10057-12 

Vendéglátó eladói 

értékesítés 

Vendéglátó 

eladó 

tevékenység 

2  0,5  1  

Értékesítés 

gyakorlata 
 2     

 

Értékesítés 

üzemi 

gyakorlata 

     17,5 

Összes óra 10 7  7,5 17,5   8  17,5 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 



 

68. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.. Szakképesítés- ráépülés (egy éves képzés) 

 

35 811 02 Vendéglátó üzletvezető 

 

Szakmai előképzettség: 34 811 01 Cukrász, 34 811 03 Pincér,34 811 04 Szakács, vagy  

     34 811 5 Vendéglátó- eladó szakképesítések 

 

 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 
Elméleti  

heti óraszám 

Gyakorlati 

heti óraszám 

11303-12 

Üzleti gazdálkodás 

és marketing 

Kisvállalkozások 

gazdálkodása 
4  

Gazdasági jogi 

ismeretek 
2  

Marketing 

kommunikáció  
2  

Üzleti gazdálkodás 

és marketing 

gyakorlata 

 7 

10055-12 

Vendéglátó 

üzletvezetés 

Üzletvezetési 

ismeretek 
5  

Termelési és 

értékesítési 

ismeretek 

2,5  

Üzletvezetési 

gyakorlatok   9 

Összes óra 15,5 16 

Összes óra 31,5 

 

 

35 621 01 Állattartó szakmunkás 



 

69. 

 

Szakmai előképzettség: 34 621 01 Gazda 

 

 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Elméleti  

heti 

óraszám 

Gyakorlati 

heti 

óraszám 

11003-12 

Az állat és 

környezete, 

állathigiéniai 

feladatok 

Állathigiéniai és 

állategészségügyi 

ismertek 3  

Állathigiéniai és 

állategészségügyi 

gyakorlatok   6 

11004-12 

Takarmányozás 

Takarmányozási 

ismeretek 3,5   

Takarmányozási 

ismeretek 

gyakorlat   10 

11005-12 

Szaporítás és 

utódgondozás 

feladatai 

Gazdasági 

állatok 

szaporítása 3   

Gazdasági 

állatok 

szaporítása 

gyakorlat   6 

Összes óra  9,5  22 

Összes óra 31,5  
 

 

2.3. Érettségi vizsgára felkészítés (két évfolyam) 

 

A szakképesítés megszerzése utáni érettségire felkészítő két tanév kizárólag a 4 kötelező 

érettségi tárgyból teendő vizsgára készít fel, tekintettel arra, hogy a megszerzett szakképesítés 

ötödik vizsgatárgyként lesz elismerhető. 

Jelenleg még nem áll rendelkezésünkre ennek a két évnek a kerettanterve, de amint 

hozzáférhetővé válik, beillesztjük a pedagógiai programunkba.  

 



 

70. 

2.4. Érettségire épülő szakképzések 

 

Amennyiben az érettségi képesítésének a szakiránya megegyezik az érettségi utáni képzés 

szakirányával az 5/13 évfolyam tananyaga az elsajátítandó, amennyiben nem, akkor az 1/13 

és 2/14 évfolyamok tananyaga. 

 

54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5     

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.     2  

11464-12 Pedagógiai, 

pszichológiai 

feladatok 

Pedagógia   10,5     

Pedagógia 

gyakorlat 
 14 160   

Pszichológia   10 - -  
 

 

11465-12 

Általános 

gyógypedagógiai 

feladatok 

Gyógypedagógiai 

alapismeretek 
   4,5  

Gyógypedagógiai 

gyakorlat 
    14 

11466-12 

Speciális 

gyógypedagógiai 

feladatok 

Gyógypedagógiai 

pszichológia 
   5  

Gyógypedagógiai 

egészségtan 
   4  



 

71. 

Gyógypedagógiai 

tantárgy-

pedagógiák 

   5  

összes óra 21 14 
160 

21 14 

összes óra 35 35 

 

 

54 140 02 Pedagógiai-és családsegítő munkatárs 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5    

 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.    0,5  

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.     2 

 

11464-12  

Pedagógiai, pszichológiai 

feladatok 

Pedagógia  10,5 - -   

Pedagógia gyakorlat  14 160   

Pszichológia   10 - -  
 

 

11467-12 

Oktatási tevékenység 

Oktatási intézmények 

működése 
   4,5  

Szabadidő szervezés    4  

A pedagógiai segítés 

gyakorlata 
    6 

11468-12 

Kapcsolat a családokkal 
Családtan    2  



 

72. 

Kommunikáció, 

kapcsolatépítés 
   1  

Kommunikáció a 

gyakorlatban 
    1 

11469-12 

Családpedagógiai 

gondozás 

Családpedagógia     4  

Szervezési és ügyintézési 

ismeretek 
   3  

A szervezés és ügyintézés 

gyakorlata 
    4 

összes óra  21 14 
160 

21  14 

összes óra 35 35 

 

 

54 212 08 Szórakoztató zenész II (szakmairány: húzos/vonós) 

 

 
       

Szakmai 

követelmény- 

modulok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással 

párhuzamosan 

9. 10. 11. 12. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5           

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.            



 

73. 

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.             

  

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati 

szakképzés 

közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 5/13 és 2/14. 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5     

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.    0,5  

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.     2  

 

 

Szakmai 

követelménymodulok Tantárgyak 

Párhuzamos képzés   

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. 

9-12. évfolyam 

 ögy 

5/13. évfolyam 

e gy  szabad e gy 

10602-12   

Zenész alapok 

(szolfézs, 

zenetörténet) 

Szolfézs I. 
1         

Zenetörténet I. 

1        

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége  

 

 

Szolfézs II.  

 1      1  



 

74. 

 

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

 

Zenetörténet II. 

 
1    1  

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

 

 

Zeneelmélet 

 

  1       2  

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Stúdiótechnikai 

alapismeretek9  

0,5    0,5  

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Stúdiótechnikai 

alapismeretek10 

gyakorlat 
     1 

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Népi-cigányzenei 

alapismeretek11 

0,5    0,5  

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Népi-cigányzenei 

alapismeretek 

gyakorlat12 
     1 

                                                 
9
 Csak basszusgitár, billentyűs hangszerek, dob, ének, fúvós hangszerek, gitár és zongora főtárgy esetében rock-

pop, tánczene műfajban  
10

 Csak basszusgitár, billentyűs hangszerek, dob, ének, fúvós hangszerek, gitár és zongora főtárgy esetében rock-

pop, tánczene műfajban 
11

 Csak brácsa, nagybőgő, cimbalom, gordonka, hegedű és klarinét főtárgy esetében csak népi-cigányzene, 

szalonzene műfajban 
12

 Csak brácsa, nagybőgő, cimbalom, gordonka, hegedű és klarinét főtárgy esetében csak népi-cigányzene, 

szalonzene műfajban 



 

75. 

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Főtárgy 

húros/vonós 

gyakorlat 
 2    2 

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Kötelező zongora 

gyakorlat 

 0,5    0,5 

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Korrepetálás 

gyakorlat 

     0,5 

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Együttes zenekari 

gyakorlatok  

 5    13 

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Általános elméleti 

alapismeretek  

    3  

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Pedagógiai elméleti 

alapismeretek 

    2  

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Pedagógiai 

alapismeretek 

gyakorlat 
     2 

összes óra szabad sáv 

nélkül 
 

1908   1040 

összes óra  858 1050 
  160 

400 640 

összes óra 1908 1040 + 128 szabad 

 

 



 

76. 

Szakmai 

követelménymodulok Tantárgyak 

Szakképesítés első 

évf. 

Szakképesítés 

utolsó évfolyama 

1/13. évfolyam 2/14. évfolyam 

e gy ögy e gy 

10602-12   

Zenész alapok 

(szolfézs, 

zenetörténet) 

Szolfézs I. 

 

 

2 

   

 

 

Zenetörténet I. 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége  

 

 

Szolfézs II.  

 

 

 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

2 

 

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

 

Zenetörténet II. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

2  

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

 

 

Zeneelmélet 

 

 

 

 

 

 

 

3 

   

 

 

 

3 

 

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Stúdiótechnikai 

alapismeretek13  

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 

 

                                                 
13

 Csak basszusgitár, billentyűs hangszerek, dob, ének, fúvós hangszerek, gitár és zongora főtárgy esetében rock-

pop, tánczene műfajban  



 

77. 

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Stúdiótechnikai 

alapismeretek14 

gyakorlat 

  

 

 

 

 

0,5 

  

0,5 

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Népi-cigányzenei 

alapismeretek15 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 

 

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Népi-cigányzenei 

alapismeretek 

gyakorlat16 

  

 

 

 

 

0,5 

  

0,5 

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Főtárgy 

húros/vonós 

gyakorlat 

  

 

 

 

 

3 

  

 

 

3 

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Kötelező zongora 

gyakorlat 

  

 

 

 

0,5 

  

0,5 

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Korrepetálás 

gyakorlat 

  

 

 

 

  

 

                                                 
14

 Csak basszusgitár, billentyűs hangszerek, dob, ének, fúvós hangszerek, gitár és zongora főtárgy esetében rock-

pop, tánczene műfajban 
15

 Csak brácsa, nagybőgő, cimbalom, gordonka, hegedű és klarinét főtárgy esetében csak népi-cigányzene, 

szalonzene műfajban 
16

 Csak brácsa, nagybőgő, cimbalom, gordonka, hegedű és klarinét főtárgy esetében csak népi-cigányzene, 

szalonzene műfajban 



 

78. 

 

0,5 

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Együttes zenekari 

gyakorlatok  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

  

12 

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Általános elméleti 

alapismeretek  

 

 

 

 

 

1,5 

  

0,5  

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Pedagógiai elméleti 

alapismeretek 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2  

10721-12 Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Pedagógiai 

alapismeretek 

gyakorlat 

    

2 

összes óra szabad sáv 

nélkül 
 

 

 

 

 

1044 

  

 

 

 

1040 

összes óra 396 648 160 448 592 



 

79. 

összes óra 1044 + 144 szabad 1040 + 128 szabad 

 

  

 

55 212 07 Szórakoztató zenész I szakképesítés-ráépülés 

 

Szakmai előképzettség: szórakoztató zenész II 

Jelenleg még nem elérhető a kerettanterv, amint megjelenik a Nive honlapján kiegészítjük a 

pedagógiai programot . 

 

 

54 341 01 Kereskedő 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13. 

ögy 

5/13 és 2/14. 

heti óraszám heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12  

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5     

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.    0,5  

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I.    2  

10032-12  

Marketing 

A marketing alapjai 3     

Marketing a gyakorlatban  2 20   

11508-12 

Az áruforgalom tervezése, 

irányítása, elemzése 

Az üzleti tevékenység 

tervezése, elemzése 
11     

Vezetési ismeretek 1     

Üzleti tevékenység a 

gyakorlatban 
 5 80  2 

11507-12 

Az áruforgalom 

lebonyolítása 

Áruforgalom 5,5     

Áruforgalom gyakorlata  5 60  2 
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10033-12 

A vállalkozások 

működtetése 

Vállalkozási ismeretek    4  

Vállalkozási ismeretek 

gyakorlat 
    2 

10025-12 

A kereskedelmi egység 

működtetése 

A működtetés szabályai    4  

A működtetés szabályai 

gyakorlat 
 2   2 

10031-12 

A főbb árucsoportok 

forgalmazása 

Áruismeret- és forgalmazás    7,5  

Értékesítési gyakorlat     7 

Értékesítés idegen nyelven    2  

összes óra 21 14 
160 

20 15 

összes óra 35 35 

 

 

54 346 01 Irodai asszisztens (ezzel az OKJ számmal kifutó képzés) 

54 346 03 Irodai titkár (2016/2017-es tanévtől) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

1/13 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy 

11500-12 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

1     

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás 

II. 
   1  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.    2  

10067-12 

Gépírás és 

dokumentumkészítés, 

Gépírás és 

iratkezelés 

gyakorlat 

 7 60   
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iratkezelés Levelezési 

ismeretek 
1   1  

Levelezési 

ismeretek 

gyakorlat 

 6 85   

10070-12 

Munkahelyi 

kommunikáció 

Kommunikáció 

alapjai 
4   2  

Üzleti 

kommunikáció 

gyakorlat 

 4 15   

10066-12 

Gazdálkodási 

alapfeladatok 

Gazdasági 

alapismeretek 
4     

Jogi ismeretek 3     

Vállalkozási 

ismeretek 
3     

10068-12 

Gyorsírás és 

jegyzőkönyvvezetés 

Bizalmas 

információ 

kezelés 

technikája 

   2  

Gyorsírási 

alapismeretek 

gyakorlat 

    7 

Dokumentáció 

készítése a 

gyakorlatban 

    7 

10069-12 

Irodai asszisztensi 

feladatok 

Ügyviteli 

ismeretek 
1   4  

Marketing 

alapjai 
1   2  

Időgazdálkodás    2  

Nyomtatvány-, 

és adatbázis-

kezelés 

gyakorlat 

    5 

összes óra 18 17 
160 

 16 19 

összes óra 35 35 

 

 

3. Szakgimnáziumi képzés 
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A 2015/2016-os tanévben indult utoljára az a régebbi nevén szakközépiskolai képzés, 

melynek iskolánkban három kifutó osztálya van.  

A 2016/ 2017-es tanévtől új kerettantervre épülő szakgimnáziumi képzés kezdődik, de mi 

nem indítjuk el, mivel nem kapott keretszámot az iskolánk.  

A tesnevelés óraszámát megosztjuk az iskola nemzetiségi irányultságának megfelelően. 

 

3.1 A régi szakközépiskola kifutó osztályainak órakerete (szabad sávval együtt) 

 

 

Tantárgy 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 

Történelem 2 3 3 

Matematika 3 4 4 

Lovári nyelv 2 2 2 

Idegen nyelv 2 3 2 

Cigány kisebbségi népismeret 1 1 1 

Informatika 1 1 1 

Fizika 2 1 - 

Kémia 1 - - 

Biológia  2 2 1 

Földrajz 1 - - 

Ének 1 - - 

Testnevelés 3 3 3 

Tánc 2 2 2 

Etika . 1 . 

Osztályfőnöki 1 1 1 

11507-12 Áruforgalom elmélet 2 1 1 

11507-12 Áruforgalom gyakorlat - 1 1 

11508-12 Üzleti tevékenység elmélet 3 2 3 

11508-12 Üzleti tevékenység gyakorlat 1 1 1 

11508-12 Vezetési ismeretek - - 1 

10032-12 Marketing alapjai elmélet - 2 2 

10032-12 Marketing alapjai gyakorlat - 1 1 

10031-12 Értékesítés idegen nyelven 1 - 1 

Összesen 35 35 35 

 

 

3.2.  Az új szakgimnáziumi órakeret a kereskedelmi szakiránynak megfelelően 
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Tantárgy 9. 10. 11. 12. 13. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 - 

Idegen nyelv 2 2 2 2 4 

Lovári nyelv 1 1 1 1 - 

Cigány kisebbségi népismeret 1 1 1 1 - 

Matematika 3 3 3 3 - 

Történelem 2 2 3 3 - 

Etika - - - 1 - 

Informatika 2 2 - - - 

Művészetek - - 1 - - 

Testnevelés 3 3 3 3 - 

Tác 2 2 2 2 - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Földrajz 

- 2 2 2 - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Emelt szintű 

érettségi vagy Idegen nyelv 

vagy Fizika vagy Informatika 

vagy Szakmai tantárgy 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 

- 1 - - - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 

8 8 7 7 31 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 

3 4 3 3 - 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 

35 36 35 35 35 

 

 

4. Gimnázium 

 

 

 

4.1. A nyelvi előkészítős, öt évfolyamos képzés óraterve (szabad sávval együtt) 
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Tantárgy 9. Ny 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 3 5 5 5 5 

Lovári nyelv 12 3 3 5 5 

II,. idegen nyelv 6 3 3 3 3 

Matematika 3 4 4 4 4 

Történelem/társadalomismeret 1 2 2 4 4 

Biológia - - 2 2 2 

Kémia - 2 2 - - 

Fizika - 2 2 2 - 

Földrajz - 2 2 - - 

Etika - - - 1 1 

Ének - 1 1 - - 

Vizuális kultura/rajz - 1 1 - - 

Mozgókép kultura, médiaismeret - 1 - - - 

Művészetek/mozgókép kultura - - - 2 2 

Informatika 4 2 2 - - 

Életvitel elmélet és gyakorlat - - - - 1 

Testnevelés 3 3 3 3 3 

Tánc 2 2 2 2 2 

Cigány kisebbségi népismeret - 1 1 1 1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Összesen 35 35 36 35 34+2 

 

A 12. évfolyamon két óra felhasználható még az ötödik érettségi tágyra való felkészüléshez. 

 

 

4.2. A négy évfolyamos képzés óraterve 

 

 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 5 5 5 5 

Lovári nyelv 3 3 3 3 

II,. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 4 

Történelem/társadalomismeret 2 2 4 4 

Biológia - 2 2 2 

Kémia 2 2 - - 

Fizika 2 2 2 - 

Földrajz 2 2 - - 

Etika - - 1 1 
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Ének 1 1 - - 

Vizuális kultura/rajz 1 1 - - 

Mozgókép kultura, médiaismeret 1 - - - 

Művészetek/mozgókép kultura - - 2 2 

Informatika 2 2 - - 

Életvitel elmélet és gyakorlat - - - 1 

Testnevelés 3 3 3 3 

Tánc 2 2 2 2 

Cigány kisebbségi népismeret 1 1 1 1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Összesen 35 36 33+2 32+2+2 

 

 

A fenti óraszámokhoz 11. és 12. évfolyamon két óra adódik a válsztott idegen nyelv 

óraszámához, illetve 12. évfolyamon két óra felhasználható még az ötödik érettségi tágyra 

való felkészüléshez. 

 

 

5. Felzárkóztató képzés 

 

A tantervet azzal a céllal állítottuk össze, hogy segítsük a tanulóinkat a hiányosságaik 

pótlásában, és általános szakmai ismeretek nyújtásával lehetőséget biztosítsunk a megfelelő 

pályaválasztási döntéshez. 

 

 

Tantárgyak 9.F 

Magyar-kommunikáció 4 

Lovári nyelv 2 

Matemetika 3 

Társadalomismeret 2 

Természetismeret 2 

Testnevelés 3 

Tánc 2 

Általános áruismeret/általános gépészeti ismeret 2 

Általános élelmiszerismeret/általános építőipari ismeret 2 

Munkahelyi egészség és biztonság 1 

Informatika 2 

Pályorientáció 2 

Viselkedéskultura 2 

Cigány kisebbségi népismeret 1 
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Osztályfőnöki 1 

Összesen 31 

 

 

6.  Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

Az egyes tantárgyak tankönyveit, tanulmányi segédleteit és taneszközeit a helyi tantárgyi 

tanterv tartalmazza. A közismereti tantárgyak taneszközeinek kiválasztása a szaktanár 

feladata. A szaktanár a választását egyezteti a munkaközösség vezetővel (ha van), és az ezen 

feladattal megbízott igazgató helyettessel. 

A szakmai orientációs, előkészítő és alapozó képzésben, valamint a szakképzésben a Nemzeti 

Szakképzési Intézet tankönyveit és ajánlott taneszközeit használjuk. 

7.  Az iskola beszámoltatási rendszere 

A pedagógiai folyamat meghatározó eleme, az eredményességet, a hatékonyságot mérő, 

ezekről visszajelzést adó pontja az ellenőrzés-értékelés mozzanata. 

E folyamat hangsúlyos pontja a követelmények, elvárások ismertetése mind a tanulókkal, 

mind a szülőkkel a tanév, ill. az iskolai tanulmányok kezdetén. Az értékelés a tanév során 

folyamatosan történik, az írásbeli és a szóbeli ellenőrzés arányait az adott tantárgy 

sajátosságai, ill. az alapműveltségi vizsga módja (írásbeli és/vagy szóbeli) határozzák meg. 

7.1. Az írásbeli beszámoltatás módja, ellenőrzésének és értékelésének rendje 

Időtartama a feldolgozott anyag mennyiségétől függően 10 perctől több órás hosszúságú 

lehet 

Értékelése lehetőleg minden tantárgynál, ahol mód van rá, pontozásos módszerrel 

történjen. 

A pontok átváltása érdemjegyekké az egyes munkaközösségek döntése alapján történik, 

figyelembe véve az érettségi tantárgyaknál az érettségi útmutató előírásait is  

Minden írásbeli munka érdemjegye bekerül a naplóba. 

A nagydolgozatok és témazáró dolgozatok várható idejét rögzíteni kell a tantárgy éves 

ütemtervében (ami tanmenetet helyettesíti), tényleges időpontját pedig legalább egy 

héttel az írás időpontja előtt a haladási naplóba ceruzával be kell írni a kollégák 

tájékoztatása céljából. 

Az írásbeli beszámoltatás időpontját és tartalmát a tanulók számára előzetesen be kell 

jelenteni, hogy elegendő idejük legyen a felkészülésre. 

A szaktanár a dolgozatok értékelésének általános szabályait, a tantárgy 

követelményrendszerével és a szaktanár elvárásaival együtt, a tanév elején ismerteti és 
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dokumentáltatja a tanulókkal, amit a tanuló és a szülő is aláír. 

A szaktanár kötelessége két héten belül az írásbeli munkák pontos, egyértelmű, a tanuló 

számára ellenőrizhető kijavítása és értékelése (pontszámmal, érdemjeggyel). 

A tanulóknak és a szülőnek joga van a dolgozatokat megtekinteni. 

A párhuzamos osztályokban az azonos tantárgyak nagydolgozatainak, a tartalom 

szempontjából, azonos színvonalúnak és nehézségűnek kell lenni, a tantárgyat tanító 

egyes szaktanároktól függetlenül. Ennek ellenőrzése a munkaközösség vezető 

feladata. 

A gyakorlati munka értékelésének szempontjait a tantárgy kerettantervi követelményei 

alapján kell meghatározni. 

Az írásbeli beszámoltatás korlátai 

Egy tanítási napon maximum 2 írásbeli beszámoltatás (nagydolgozat, témazáró teszt 

megíratása) történhet. A röpdolgozatra ez a korlát nem vonatkozik. 

Az írásbeli beszámoltatás csak az előzetesen bejelentett tananyagot tartalmazhatja. 

A nagydolgozat, témazáró dolgozat, teszt csak a tananyag megfelelő szintű 

elsajátíttatása, gyakoroltatása után iratható.  

7.2. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása  

A házi feladatok elkészítésének célja 

• az ismeretek elmélyítése, begyakorlása, gyarapítása, a készségek kialakítása, 

fejlesztése 

• a folyamatos, rendszeres, önálló munkára való szoktatás  

A házi feladatok elkészítésének elvei 

• A napi felkészülésre fordított idő átlagosan ne haladja meg a 3 órát (ez 

tantárgyanként fél órát jelent). 

• A szaktanár mind az írásbeli, mind a szóbeli felkészüléshez adja meg a szükséges 

információkat (Mit, miből, hogyan, mennyit tanuljon). 

• Témája kapcsolódjon az órán elhangzott és gyakorolt feladatokhoz. 

• Az ellenőrzés, főleg az írásbeli munkák esetében, a visszacsatolás érdekében, 

lehetőleg a következő órán történjen meg. 

• Az írásbeli felkészüléshez olyan jellegű feladatokat kell adni, amelyek segítik az 

írásbeli számonkérést. 

• Terjedelme, nehézsége olyan legyen, hogy a diákoknak a megoldás ne jelentsen 

problémát. 

• A felkészüléshez rendelkezésre álljanak a szükséges eszközök (tankönyv, 

feladatgyűjtemény, számítógép, stb.) 

• Az ismeretek bővítésére a tanulók vegyék igénybe az iskolai könyvtárat, és az 

internetet (mindkettő a tanulók rendelkezésére áll az iskolában). 
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• Szükség esetén vegyék igénybe az iskolai korrepetálás lehetőségét is. 

• Motiválja a tanulókat, keltse fel érdeklődésüket az ismeretek további bővítésére. 

Az otthoni felkészülés korlátai 

• tanuló képességei, 

• az adott tantárgy és a hozzárendelt tananyag, 

• a tanuló órarendje, 

• az írásbeli és szóbeli tanulnivaló mennyisége, aránya, 

• az otthoni tanulás körülményei, 

• a szülői háttér. 

7.3.  Az iskola értékelési rendszere 

Értékelésünk alapja a 9. és 10. évfolyamon a NAT-hoz, a kerettantervi követelményekhez 

ill. az alapműveltségi vizsga követelményeihez, a 11. és 12. évfolyamon a külön rendeletben 

kiadott érettségi vizsga tantárgyi követelményeihez is igazított és az iskola helyi tantervében 

megfogalmazott tantárgyi követelmények. A 1/11., 1/12. illetve 1/13, 2/14. szakképző 

évfolyamon az illetékes minisztérium által kiadott és az iskola helyi szakmai programjában 

megfogalmazott szakmai tantárgyi követelmények. 

A tanulók teljesítményének értékelése 

A közoktatási törvény 70.§-a alapján: 

jeles (5);  jó (4);  közepes (3); elégséges (2); elégtelen (1) 

Az 1-5-ig terjedő skála osztályzatai mellett a tanuló tanulmányi előmenetelnek, neveltségi 

szint értékelésekor élünk a szóbeli vagy írott szöveges értékeléssel is. 

Egy-egy tantárgyból -az adott tantárgy sajátosságait figyelembe véve legalább- 3-5 

osztályzat biztosítja félévente a tanuló félévenkénti tantárgyi érdemjegyét. Az évközi 

osztályzatokat a szaktanár az ellenőrző könyvön keresztül tudatja a tanulóval és a szülővel. A 

témazáró dolgozatokat 2 héten belül javítja ki a tanár és az értékelést megmutatja, a hibákat 

megbeszéli a tanulóval. 

A tanulónak a félév és a tanév végén születendő tantárgyi érdemjegyét (az évközi 

osztályzatokat és a témazáró dolgozatokat figyelembe véve) a szaktanárhatározza meg. 

Az érdemjegyekről a tanulókat és a szülőket rendszeresen tájékoztatni kell. 

A magatartás és szorgalom értékelése 

A közoktatási törvény 70.§-a alapján: 

· a tanulók magatartásának értékelésénél 

 jeles (5);  jó (4);  változó (3); rossz (2); 

· a tanulók szorgalmának értékelésénél 

 példás (5);  jó (4);  változó (3); hanyag (2); 

minősítéseket használjuk. 

A magatartás és a szorgalom, értékelésekor kiemelt fontosságúnak tartjuk a következőket: 
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- Segítse az iskola nevelési és oktatási céljainak elérését 

- Segítse a tanuló önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre is  

- Az értékelés általában a tanuló iskolai tevékenységére vonatkozzon 

- A magatartás értékelésének követelményei: 

- Mindig legyen személyre szóló 

A tanuló magatartásának és szorgalmának minősítését (az osztályban tanító tanárok 

határozzák meg kikérve az ODÖK véleményét. 

 

A magatartás értékelésének követelményei: 

A magatartás jeles, ha a tanuló: 

- óra alatt érdeklődéssel figyel, aktív és fegyelmezett, 

- tehetségéhez mérten segíti társait,  

- magatartásával példát mutat, serkent. 

Jó a tanuló magatartása, ha: 

- óra alatt érdeklődéssel figyel és fegyelmezett, 

- szaktanári, osztályfőnöki figyelmeztetésére hallgatva részt vesz a csoportmunkában 

és az önálló munkában. 

Változó a tanuló magatartás, ha: 

- csak többszöri osztályfőnöki intésre (esetleg igazgatói figyelmeztetésre) változtat 

viselkedésén. 

 Rossz a tanuló magatartása, ha: 

- a többszöri szaktanári, osztályfőnöki ill. igazgatói intés ellenére tanáraival, 

diáktársaival szemben tiszteletlen. 

A magatartás értékelésének formái: 

Szóbeli és írásbeli dicséretek. 

A naplóba és ellenőrzőbe beírt érdemjegyek, a félévi és év végi osztályzatok. 

 

A szorgalom minősítése az egyéni képességek alapján történik.  

A szorgalomra adott érdemjegy, osztályzat a követelmények figyelembevételével fejezi ki a 

tanulmányi tevékenységhez való viszonyt. 

 

A szorgalom értékelésének követelményei: 

A szorgalom példás, ha a tanuló: 

- felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi,- óra alatt 

érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó, 

- a feladatok végzésében önálló, rendszeres, 

- tehetségéhez mérten vesz részt a munkában,  

- önművelése rendszeres és többirányú, 

- szorgalmával példát mutat, serkent. 

Jó a tanuló szorgalma, ha: 

- tanórákra való felkészülésében rendszeres, de nem alapos, 
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- óra alatt spontán aktivitással vesz részt, 

- a tananyag iránt érdeklődik csupán, 

- a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt 

venni. 

Változó a tanuló szorgalma, ha: 

- óra alatt hullámzó aktivitást mutat, 

- tanórákra való felkészülése rendszertelen, 

- feladatait érdektelenül végzi, 

- érdeklődése nem aktív, 

- önművelése rendszertelen. 

Hanyag a tanuló szorgalma, ha: 

- a szorgalom teljes hiánya jellemzi, 

- feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi, 

- az órai munkában passzív, 

- a tanultakat nem akarja alkalmazni. 

A szorgalom értékelésének formái: 

Szóbeli és írásbeli dicséretek. 

A naplóba és ellenőrzőbe beírt érdemjegyek, a félévi és év végi osztályzatok.. 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanuló a 

tanév végén dicséretet kaphat: 

· szaktárgyi teljesítményért, 

· példamutató magatartásért, 

· kiemelkedő szorgalomért. 

· Az egyes tanévek végén, valamint több éven át példamutató eredményt elért tanulók 

oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt 

vehetnek át. 

· Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

· Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

· A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

· A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

Fegyelmező intézkedések 

Az a tanuló, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a házirend előírásait 

megszegi, igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének  az alábbi 

fegyelmező intézkedésben részesülhet: 

· szaktanári figyelmeztetés 

· osztályfőnöki figyelmeztetés( szóban, írásban) 
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· osztályfőnöki intés 

· igazgatói figyelmeztetés(szóban, írásban) 

· igazgatói intés. 

 

Fegyelmi és kártérítési felelősség 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal a közoktatási tv. 76-77.§.-ban meghatározottak szerint fegyelmi büntetésben 

részesül. 

7.4. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele 

Az igazgató – a gyakorlati képzés kivételével – a tanulót kérelmére – részben vagy egészben – 

felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni 

adottságai, fogyatékossága, sajátos helyzete indokolttá teszi, ill. mentesítheti a készségtárgyak 

tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. 

Ha a tanuló tankötelezettségét magántanulóként teljesíti, felkészítéséről a szülő gondoskodik. 

A magántanulót az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni, de a 

szakmai gyakorlati foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az, akit felmentettek a kötelező 

tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által meghatározott időben, a 

nevelőtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról. A magántanuló tantárgyanként 

osztályozó vizsgát tesz. Magántanuló szorgalmát és magatartását az iskola nem minősíti.  Ha 

a  magántanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot ér el, javítóvizsgát tehet. 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket teljesítette legalább elégséges szinten. A tanuló – igazgatói engedéllyel – az 

iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben, 

ill. az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti. Osztályozó vizsgát kell tennie annak, akit az 

igazgató felmentett a tanórák látogatása alól, vagy a tanulmányi követelményeket egy 

tanévnél rövidebb idő alatt teljesítheti, kétszázötven óránál többet mulasztott, ill. egy adott 

tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, vagy magántanuló volt. 

 

A továbblépés feltétele a tantárgynak a helyi tantervben előírt, év végi követelményszintjének 

minimális, elégséges szintű teljesítése. Indokolt esetben egyéni elbírálás alapján lehetőséget 

kap egy-egy tanuló, hogy a közismereti anyagot magántanulóként, osztályozó vizsga 

letételével teljesítse.  

 

Amennyiben a tanuló egy, két vagy három tantárgyból az évfolyam követelményeit nem 

teljesítette javítóvizsgát tehet. négy tantárgy követelményének nem teljesítése esetén az 

évfolyamot ismételni köteles. Ha túl van a tankötelezettségi koron, évfolyamot ismételhet. 
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A szakképző évfolyamokon a továbblépés feltétele a központi programban meghatározott 

követelményszint elégséges szintű teljesítése. Modulrendszerű képzés esetén a tanuló 

értékelése tananyagelemenként, az osztályzása és az átlagának kiszámítása tantárgyanként, 

illetve tananyagegységenként történik. Ha a tananyagelemek értékelése érdemjegyekkel 

történik, a tananyagegységek osztályzata a hozzá tartozó tananyagelemek átlaga, a kerekítés 

szabályai szerint, kivéve, ha a tanuló az egyik tananyagelemből elégtelen minősítést kap. 

Ebben az esetben a tananyagelemet érintő egész tantárgyat, illetve tananyagegységet 

elégtelenre kell értékelni, de javítóvizsgát, csak az elégtelen minősítésű tananyagelemből kell 

letenni. A szakmai vizsgára bocsátás feltétele az előírt követelmények, valamint a szakmai 

gyakorlat teljesítése.  

 

7.5. Vizsgák 

 

Iskolánkban szintvizsgát, koplex szakmai vizsgát, illetve érettségi vizsgát tehetnek a diákok. 

Szorgalmazzuk, hogy szokássá váljon próbavizsga letétele, de sajnos még nemvált 

hagyománnyá. A vizsgák követelményrendszerét az aktuális törvények határozzák meg. 

Az érettségi vizsga 

A hatályos jogszabályok alapján a szakgimnázium 12. évfolyamának, illetve a 

szakközépiskola 13. évfolyamának sikeres elvégzése után a tanulók érettségi vizsgát tehetnek. 

Az érettségi vizsga kötelező és szabadon választott vizsgatantárgyait és a vizsga 

követelményeit a mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg. (A közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. –többször módosított- törvény, 40/2002. (V.24.) OM rendelet az érettségi 

vizsga részletes követelményeiről,  2011. évi CXC.törvény a nemzeti köznevelésről 

Vizsga tantárgyak: 

A kötelező vizsgatantárgyak a következők: 

a) magyar nyelv és irodalom (írásbeli és szóbeli), 

b) matematika (írásbeli), 

c) történelem és társadalmi ismeretek (írásbeli és szóbeli), 

d) idegen nyelv (írásbeli, szóbeli) 

e) szakmai tantárgy (írásbeli, szóbeli)szakgimnázium, (a szakközépiskolát végzettek esetén 

a szakmai vizsga kiváltja) 
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A középszintű érettségi vizsga témakörei 

 

Magyar nyelv 

 

A 

l. A közlésfolyamat funkciói és tényezői 

2. A nyelvi jel és jelrendszer 

3. A mai magyar nyelvváltozatok 

4. Az írásbeliség és az élőszó, a szövegfajták 

5. Az élőszó zenei kifejezőeszközei 

6. Helyesírási alapelvei. Az írásjelek 

7. A mondat és a szöveg 

8. A mondat modalitása; a mondatfajták 

9. A mondat szintagmatikus szerkezete 

10. Az ige és az igenevek szerepe a mondatban 

11. A névmások szerepe a szövegszerkesztésben 

12. Alá- és mellérendelt viszonyok a nyelvben 

13. A szórend és az aktuális mondattagolás 

14. A szóelemek 

15. A nyelvi jel jelentése 

16. Azonosalakúság, többértelműség és rokonértelműség a nyelvben 

17. A hangok találkozásának és előfordulásának szabályszerűségei 

18. A stílus fogalma; a stílus hírértéke 

19. A nyelv és a stílus viszonya 

20. A stílusárnyalatok 

21. A társalgási stílus 

22. A tudományos és a publicisztikai stílus 

23. A közéleti stílus Írásban és szóban 

24. A képszerűség elemei, stíluseszközei 

25. A nyelvi elrendezés a művészi nyelvhasználatban 

26. Az összetett költői kép 

27. A szöveg egységének szerkezeti és jelentésbeli összetevői 

28. A szöveg kifejtettsége 

29. A magyar nyelv eredete és rokonsága 

30. A mai magyar nyelv hangállományának kialakulása 

31. Szókincsünk bővítésének forrásai 

32. A jelentésváltozás 

33. Nyelvtani rendszerünk kialakulásának néhány kérdése 

34. A nyelvújítás 
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35. Irodalmi nyelvünk kialakulásának főbb állomásai 

36. A nyelvművelés feladatai 

 



 

95. 

B 

1. Az anyanyelv szerepe az ember életében, a társadalomban és a kommunikációban 

2. A nyelv területi tagolódása és társadalmi rétegeződése (nemzeti nyelv, nyelvjárások, 

csoportnyelvek) 

3. A szöveg (ismertetőjegyei, szerepe a közlésben, két alapformája: élőbeszéd és írás) 

4. A szövegszerkesztés általános szabályai és menete a téma kijelölésétől a szóbeli vagy 

írásbeli megformálásig 

5. A szövegösszefüggés megvalósításának nyelvtani eszközei 

6. A szövegösszefüggés megvalósításának jelentésszintű eszközei 

7. A szövegfajták élőszóban és írásban 

8. A szöveg olvasása és felolvasása (a szöveg megértésének feltételei, hangosításának 

beszédművelő szabályai: a hangképzés, a hangsúlyozás, a dallamformálás, a szünettartás, a 

hangerő-módosítás, a beszédtempó változtatásának helyes megoldásai) 

9. A mondat a szövegben: a mondat beszerkesztése a szövegbe 

10. Az egyszerű mondat fajtái és szószerkezetei 

11. Az összetett mondat fajtái 

12. A szóhasználat és jelentéstan alapjai 

13. Szóértékű szókapcsolatok (a szólások szerkezete, stiláris jelentősége, művelődéstörténeti 

elemek megőrzői) 

14. A szóösszetételek keletkezésének jelentősége. Az összetett szavak fajtái és ezek 

helyesírása 

15. A szóképzésben rejlő közlő-érték. A szóképzés esetei 

16. A mozaikszó-alkotás módjai, használatuk nyelvhelyességi kérdései 

17. A szóalak szerkezete (a morfémák - a szóelemek - fajtái, szerepük a szóalak felépítésében, 

a szószerkezetek alkotásában) 

18. A szófajok mint a szavak jelentésének, mondatbeli szerepének és alaki viselkedésének 

megfelelő kategóriák 

19. Igeragozási rendszerünk, az ige alakformáinak használati (nyelvhelyességi) problémái 

20. A névszók ragozási rendszerei. A ragos formák használatának nyelvhelyességi kérdései 

21. A magyar hang- és betűrendszer 

22. Helyesírásunk alapelvei 

23. A szóelemek kapcsolódásának hangtani jelenségei: a magánhangzó illeszkedés, a 

mássalhangzók részleges és teljes hasonulása, az összeolvadás. A mássalhangzó helyes 

kiejtése 

24. A stílus fogalma, jelentősége. A stílusrétegek és a stílusárnyalatok. Stílusosság és 

stílustalanság 

25. A társalgási stílus jegyei, árnyalatai. A művelt társalgás követelményei 

26. A közéleti és a hivatalos stílus jellemzői, nemkívánatos tünetei 

27. A publicisztikai és a szónoki stílusréteg jegyei, rendeltetése 

28. A tudományos-szakmai stílusréteg jegyei és követelményei 
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29. A nyelvi állomány (a hangkészlet, a szóállomány) felhasználása és a szövegszerkesztés 

(benne a mondatszerkesztés) alakításának módja a művészi nyelvhasználatban 

30. A képszerűség kifejezértéke a szépirodalomban, valamint a hatáskeltés egyéb stílusformái 

31. A nyelvrokonság mibenléte. A finnugor nyelvrokonság bizonyítékai 

32. A magyarság más népekkel való érintkezéseinek nyomai szókészletünkben. Jövevényszó 

és idegen szó. Az idegen szavak használatának problémái 

33. Újítás és hagyományőrzés a nyelv életének alakulásában. Művelődéstörténetünk 

legfontosabb nyelvművelő programjai 

34. Nyelvművelésünk elveinek érvényesítése az Új fejlemények megítélésében. 

 

 Magyar irodalom 

1. Balassi Bálint 

2. Zrínyi Miklós és a barokk 

3. Csokonai Vitéz Mihály 

4. Berzsenyi Dániel 

5. Katona József 

6. Kölcsey Ferenc 

7. Vörösmarty Mihály 

8. Petőfi Sándor 

9. Arany János 

10. Madách Imre 

11. A XIX. század második felének magyar szépprózája (Jókai Mór és Mikszáth 

Kálmán) 

12. Ady Endre 

13. Móricz Zsigmond 

14. Babits Mihály 

15. Kosztolányi Dezső 

16. A Nyugat első nemzedékéből (Juhász Gyula és Tóth Árpád) 

17. József Attila 

18. Radnóti Miklós 
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19. A mai magyar irodalomból egy szabadon választott író vagy költő portréja vagy 

egy-egy irodalmi alkotás értelmezése 

20. Az ókor irodalmából 

21. A középkor irodalmából 

22. A reneszánsz irodalmából 

23. A klasszicizmus és a szentimentalizmus irodalmából 

24. A romantika irodalmából 

25. A XIX. század világirodalmának szépprózájából és/vagy drámáiból 

26. A XIX. század második felének lírájából 

27. Az avantgárd irodalmából 

28. A XX. század világirodalmának szépprózájából 

29. Szabad témakör 
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Matematika 

1. Ponthalmazok 

2. Egyenesre és síkra vonatkozó tükrözés 

3. Pontra vonatkozó tükrözés 

4. Eltolás 

5. Elforgatás 

6. Vektorok összege és különbsége 

7. A háromszögek nevezetes vonalai és pontjai 

8. A középponti és kerületi szögek tétele és alkalmazásai 

9. A Pitagorasz-tétel és alkalmazásai 

10. A hasonlóság fogalma, tulajdonságai 

11. Vektorok számmal való szorzása, vektor-koordináták 

12. A szögfüggvények fogalma, alapvető összefüggések a szögfüggvények között 

13. A sinus- és cosinus-tétel és alkalmazásai 

14. Trigonometrikus azonosságok és egyenletek 

15. Az egyenes koordináta-geometriája 

16. A kör koordináta-geometriája 

17. A parabola 

18. Terület- és felszínszámítás 

19. Térfogatszámítás 

20. A természetes számok, számelméleti alapfogalmak 

21. A számfogalom bővítése (egész-, racionális és valós számok); a műveletek 

tulajdonságai 

22. Algebrai alapazonosságok, polinomok 

23. Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek 

24. Valós változós, valós értékű függvények ábrázolása és egyszerűbb tulajdonságai 

25. Másodfokú függvény, a másodfokú egyenlet 



 

99. 

26. A valós számok halmazán értelmezett trigonometrikus függvények ábrázolása, 

tulajdonságai 

27. A hatványozás általánosítása, az exponenciális függvény és tulajdonságai 

28. A logaritmus fogalma, azonosságai, a logaritmusfüggvény tulajdonságai 

29. A. számtani és mértani sorozat 
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Történelem 

1. Az ókori Görögország 

2. Az ókori Róma 

3. A középkor Európája (V-XV. század) 

4. A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás. Az államalapítás 

5. A középkori magyar állam, egyház, társadalom, gazdaság fejlődése az Árpád-korban 

6. Magyarország az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején 

7. A Hunyadiak kora 

8. Az európai társadalom és gazdaság átalakulása a nagy földrajzi felfedezésektől a 

XV század végéig 

9. A középkori magyar állam hanyatlása, bukása, a három részre szakadt ország élete 

10. Függetlenségi harcok a XVII. századi Magyarországon és Erdélyben. Reformáció 

és ellenreformáció hazánkban 

11. A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc 

12. Magyarország újjáépülése és beilleszkedése a Habsburg Birodalomba a XVIII. 

században 

13. Polgári forradalmak és nemzetállamok születése Európában és Észak-Amerikában 

a XVII-XIX. század közepéig 

14. A polgári átalakulás és nemzeti f kérdései a reformkorban 

15. Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc Magyarországon 

16. Az ipari forradalom és következményei a XVIII. századtól a XX. század elejéig 

17. Hatalmi viszonyok és nemzeti egységmozgalmak a XIX. század második felében 

18. Magyarország 1849-1914 között 

19. Az első világháború története 

20. Magyarország a két világháború között 

21. Diktatúrák és demokráciák a két világháború között 

22. A második világháború története. Magyarország részvétele a második 

világháborúban 

23. A nemzetközi viszonyok alakulása a második világháború végétől 1990-ig 
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24. Magyarország 1944-45 és 1956 között 

25. Az 1956-os forradalom és szabadságharc és a társadalmi, gazdasági, politikai 

viszonyok Magyarországon 1990-ig 
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Angol nyelv 

My world 

1. Personal introduction 

2. The family 

3. Special family occasions 

4. Friends 

5. Daily routine 

Home 

6. Description of the home 

7. 1-lome life 

8. The neighbourhood, the village or town 

9. Traffic, public transport 

Environment 

10. Weather and seasons 

11. Nature 

12. Outings 

13. Environmental protection 

School 

14. School life 

15. Class, subjects 

16. Studying, extra lessons 

17. Career, working  

Health 

18. Meals 

19. Clothes  

20. Sports 

21. Illnesses, accidents 

22. Hea1th life 

 

 

Free time 

23. Hobbies 

24. Books, newspapers, magazines 

25. Films, videos, television 

26. Music 

27. Going out 

28. Weekends 

Services 

29. Shops and things to buy 

30. Eating out 

31. Various services (bank, post office etc.) 

The world 

32. Holidays 

33. Tourism 

34. Travelling 

35. Visiting Hungary 

The English speaking world 

36. Culture and civilisation 

37. Travelling in Britain or any English 

speaking country 

38. The English language
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Német nyelv 

 

Persönliches 

1. Angaben zur Person, Lebenslauf, 

Kindheit 

2. Familienmitglieder, Verwandte 

3. Familienfeste 

4. Freunde, Freundschaft, Bekannte 

5. Tagesablauf. Tageseinteilung 

Wohnung Wohnbereich 

6. Unser Haus, unsere Wohnung 

7. Stadt und Land - Wohnen in der S und 

auf dem Lande 

8. Hausarbeit 

9. Stadtverkehr, öffentliche Verkehrsmittel 

Umwelt und Natur 

10. Jahreszeiten, das Wetter 

11. Die Natur, Ausflüge, Touristik 

12. Umwelt und Umweltschutz 

Schule, Lernen 

13. Schule, Mitschüler, Unterrichträume 

14. Lernen, Unterrichtsfächer, Stundenplan 

15. Auβerunterrichtliche Tätigkeit in der 

Schule - Schulpartnerschaften 

16. Fremdsprachenerwerb - Deutschlernen 

17. Berufswahl, Zukunftsplane 

Gesundes Leben 

 

 

 

 

 

 

18. Körperpflege, Sport 

19. Krankheiten - beim Arzt 

20. Gesunde Ern - Mahlzeiten, 

Eβgewohnheiten 

Erholung, Freizeit 

21. Hobbys 

22. Bücher, Zeitungen, Bibliothek 

23. Kino, Fernsehen, Rundfunk, Videothek 

24. Theater, Konzert, Museen 

25. Wochenendgestaltung 

26. Ferien 

Alitag, Dienstleistungen 

27. Einkäufe Geschäfte 

28. Kleidung, Mode 

29. Gaststätten Restaurants 

30. Briefwechsel, Post. Telefon 

Ungarn, Inlandsreisen 

31. Fremdenverkehr, Tourismus in Ungarn 

32. Deutsche und österreichische in 

Ungarn 

Die deutschsprachigen Länder, 

Auslandsreisen 

33. Reisevorbereitungen - Reisebüro 

Reisedokumente, Bahnhof Flughafen 

34. Verpflegung und Unterkunft im 

Ausland 

35. Eine Reise nach Deutschland 

36. Eine Reise nach Österreich oder in die 

Schweiz
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Kereskedelmi és Marketing Alapismeretek Érettségi Vizsga Témakörök 

1. Vállakozási formák 

2. A vállalkozás tárgyi feltételei  

3. A vállakozás személyi feltételei 

4. A vállalkozások erőforrásai és vagyona 

5. A vállalkozások nyereségérdekeltése, az eredmény keletkezése 

6. A vállalkozások tevékenyégének elemzése 

7. A vállalkozások finanszírozási formái 

8. Az üzleti terv jelentősége, fejezeti, üzleti terv összeállítása 

9. Európai Unió 

10. A marketing fogalma, fejlődésének ismertetése 

11. A piac, a piaci környezet elemzése 

12. A fogyasztói, vásárlói magatartás tényezői 

13. A célpiaci marketing, célpiacok kiválasztása 

14. Marketing információs rendszere 

15. A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területei 

16. Termékpolitika és termékfejlesztés 

17. Árpolitika, árstratégia 

18. Az értékesítéspolitika, értékesítési csatornák  

19. A kommunikációs politika, marketingkommunikáció 

20. Reklám szerepe, reklámeszközök, reklámhordozók 

21. PR értelmezése 

22. Előadásösztönzés, a személyes eladás 

23. Az egyedi vállalati arculat 

24. Egyéb piacbefolyásolási eszközök 
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Szakmai vizsga 

Az OKJ-ban meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsgát a 

szakmai és vizsgakövetelmény alapján és a szakmai és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint 

kell megtartani. A szakmai és vizsgakövetelmény a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként 

modulzáró vizsgát írhat elő. A modulzáró vizsga a szakképzést folytató intézmény által 

megszervezett vizsga, olyan kompetenciamérés, amellyel az intézmény meggyőződik arról, 

hogy a képzésben résztvevő megszerezte a modulban meghatározott kompetenciákat.  

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:  

·Modulzáró vizsga eredményes letétele. 

·Iskolai rendszerű szakképzés esetén az utolsó szakképző évfolyam eredményes 

elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével.  

Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű 

szakképzésben résztvevők vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga.  

 

D) A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával 

kapcsolatos egyéb intézkedések 

1.  A pedagógiai program érvényességi ideje 

Az iskola 2016. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e 

pedagógia program alapján. A pedagógiai programban található helyi tanterv 2016. 

szeptember 1.napjától kerül bevezetésre. 

Ez a pedagógiai program a 2008. 09. 01. napján életbe lépett, majd 2013. 08. 31-én 

meghosszabbított és 2014. 04. 30-án módosított pedagógiai program helyébe lép. 

2.  A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja és értékeli. 

3.  A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

· az iskola igazgatója; 

· a nevelőtestület bármely tagja; 

· a nevelők szakmai munkaközösségei; 

· a szülői munkaközösség; 

· az iskola fenntartója.  

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

A módosított pedagógia programot, a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától kell 

bevezetni. 

4.  A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg: 

• az iskola fenntartójánál; 

• az intézmény igazgatójánál; 

• az iskola igazgatóhelyetteseinél; 

• az iskola könyvtárában; 

• az iskola irattárában. 
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5.  A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 

A jelen pedagógiai programot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a 

nevelőtestület_2016. 05. 15. napján elfogadta. Az elfogadás tényét a  

hitelesítő nevelőtestület tagok az alábbi aláírásukkal tanúsítják. 

 

 

 

 

 

 

A pedagógiai programmal kapcsolatban a szülői szervezet 

 – a jogszabályban meghatározottak szerint – egyetértési jogot gyakorolt, melynek tényét a 

szülői szervezet vezetője aláírásával tanúsítanak. 

 

 

 

 

 

 

A pedagógiai programmal kapcsolatban a diákönkormányzat – a jogszabályban 

meghatározottak szerint – egyetértési jogot gyakorolt, melynek tényét a diákönkormányzat 

vezetője aláírásukkal tanúsítják. 

 

 

 

 

 

 

A pedagógiai programot az intézmény fenntartója jóváhagyta. 

 

 

 

 

 

 

Kelt:_________________________ 

 


