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Bevezetés 

Iskolánk 1988. szeptember 1-én kezdte meg működését négy első osztállyal, közlekedési és 

közgazdasági ágazattal. 1989 szeptemberétől engedélyt kaptunk kísérleti szak indítására 

(számviteli, számítástechnikai alkalmazói ágazat), melynek óraterveit, tanterveit iskolánk 

nevelőtestülete dolgozta ki. A gazdaság szerkezetében végbemenő változásokat, illetve piaci 

igényeket figyelembe véve 1991-ben szintén kísérleti képzés keretében belföldi és nemzetközi 

szállítmányozói szakot indítottunk, szakközépiskolában, nappali középfokú képzés keretében 

az országban először.1992-ben érettségiztek első osztályaink. 

Iskolánk 1990-ben vette fel a Bethlen Gábor nevet. Iskolánk névadója az Erdélyi Fejedelemség 

történetének egyik legnagyobb alakja. Uralkodása alatt (1613-1629) nyugalmat, biztonságot és 

jólétet teremtett Erdélyben. Szerette és pártfogolta a tudományt és a művészetet és gondja volt 

az ipar fejlesztésére is. 

2007 júliusától iskolánk jogutódja lett a Pestújhelyen 1925 óta működő Petőfi Sándor 

Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnáziumnak. Az összevonás eredményeként szakmai 

kínálatunk az ügyviteli szakmacsoporttal bővült. Az intézmény az első évben két telephelyen 

működött. 

2008 szeptemberétől képzési szerkezetünk is átalakult. Tanulóink az érettségi vizsga letételéig 

tanultak iskolánkban, szakképzésre a Térségi Integrált Szakképző Központokban volt 

lehetőségük. 

2013. január 1-től iskolánk fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ volt. Ez év szeptemberétől ismét indíthattunk szakképző osztályokat közlekedési és 

közgazdasági ágazaton. 

2015. július 1-től iskolánk fenntartója a Nemzetgazdasági Minisztérium által alapított 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum. Ettől a tanévtől kezdve intézményünkben az iskolai 

rendszerű szakképzés felnőttképzés keretében is folyik. 

A 2018-2019-es tanévtől iskolánk a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 

tagintézményeként az Innovációs és Technológia Minisztérium fenntartása alá tartozik. 

2020. július 1-től a 2019. évi LXXX. Törvény a szakképzésről értelmében iskolánk szakképző 

intézményként, technikumként folytatja működését. A tanulmányi időt alapesetben öt tanévre, 

nyelvi előkészítő osztály esetében hat tanévre módosítja. Képzésünk érettségi és technikusi 

vizsgával zárul, tanulóink így államilag elismert középfokú szakképzettséget szereznek. A 

2020/2021. tanévtől a belépő osztályok a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény szerint 

kezdik meg tanulmányaikat felmenő rendszerben, míg az előző években indított osztályok 

kifutó rendszerben folytatják tanulmányaikat. 
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1. NEVELÉSI PROGRAM 

1.1. A SZAKMAI OKTATÁS PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, 

ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

A XXI. században iskolánknak új kihívásokkal kell szembenéznie. A jövő generációját nevelő 

intézményünknek világos alapelveket kell megfogalmaznia a tanulók és szüleik, az oktatói 

testület, az iskola partnerei számára. 

1.1.1. ALAPELVEK 

Tanulóink oktatását, nevelését az alábbi alapelvekre építjük: 

- Tanulóink harmonikus, lelki, testi, értelmi fejlődésének, készségeinek, képességeinek, 

ismereteinek, jártasságainak, érzelmi és akarati tulajdonságainak fejlesztése. 

- A műveltség iránti igény, a műveltség fejlesztése. 

- Életkori sajátosságainak megfelelő, tudatos fejlesztése révén erkölcsös, önálló 

életvitelre és céljaik elérésére a magánérdeket a közérdekkel összeegyeztetni képes, 

felelős állampolgárok nevelése. 

- Társadalmilag hasznos, biztos erkölcsi alapokon nyugvó, egyénileg sikeres emberekké 

váljanak. 

- Képesek legyenek felelősségteljesen gondolkodni, tisztelettel legyenek mások iránt. 

- A korszerű szakmai ismeretek megszerzésére való felkészítés és az egész életen át tartó 

tanuláshoz szükséges készségek fejlesztése. 

1.1.2. A SZAKMAI OKTATÁS ÉRTÉKEI 

Az alábbi értékek közvetítését tartjuk kiemelkedően fontosnak: 

- az alapvető, tudományos ismeretek (ügyelve a humán és reálterületek arányára), 

- erkölcsi-etikai értékek, 

- helyes magatartási, viselkedési normák, 

- az igazi emberi értékek felismerése és fontossága a mai elanyagiasodó világban, 

- a szűkebb-tágabb környezetünk, a természet megóvásának értékei. 

Fontosnak tartjuk, hogy követelményeinket a demokrácia értékei hassák át; hogy azok a közös 

nemzeti értékeket szolgálják, ugyanakkor támaszkodjunk az európai, humanista 

hagyományokra, erősítsük Európához tartozásunkat. 
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1.1.3. A SZAKMAI OKTATÁS CÉLJAI 

A TANULÓK SZEMÉLYISÉGÉNEK FEJLESZTÉSE 

Iskolánknak célja a tanulók személyiségének fejlesztése, érett személyiséggé formálása. 

Általános célunk tehát az, hogy érvényesítsük a humánus értékeket, közvetítsük az egyetemes 

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

igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljünk, akik képesek a 

társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó 

cselekvésre. 

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 

Az Európai Unió által kidolgozott kulcskompetenciákat alapul véve a helyi sajátosságok 

figyelembevételével a NAT meghatározta a kulcskompetenciákat, melyek az oktatás során 

fejlesztendő tudások, készségek, képességek legfontosabb, alapvető elemei. Ezeknek a 

kompetenciáknak birtokában képessé válik az egyén arra, hogy alkalmazkodni tudjon a modern 

világ felgyorsult változásaihoz. 

A tanulás kompetenciái 

A tanulás során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó megértése. A feladatok fejlesztik 

az értő olvasás és a releváns információk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az 

analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési 

képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított 

tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését a hatékony önálló tanulási 

módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazását.  A tanuló a tanulás során különféle 

jellegű tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek 

megtanulásához, illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania ez a lényeges és 

a kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének a tanulás során 

elengedhetetlenül fontos képességét fejleszti. A tanuló a tanulás során megtapasztalja, hogy 

tudása az iskolán kívül, más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai 

jelenségeinek megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat erős 

ösztönzést adhat az élethosszig tartó tanulásra. Fejlődik a tanuló memóriája, amely segíti a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítményt. A tanuló 

képessé válik a tanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására. A tanuló megtanulja a 

hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint 

képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. Képessé válik az önreflexióra. 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

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

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

értése, 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. 

A tantárgyak oktatásának során alkalmazott módszerek fejlesztik a tanuló azon képességét, 

hogy világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A tanulás során fokozatosan alakul 

ki a tanuló érvelési és vitakészsége, javul a szövegértési képesség, felismeri egy adott 
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információ jelentőségét a probléma megoldása során, kialakul a különböző módon bemutatott 

tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. A tanuló a felmerülő problémákról 

beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális 

kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és 

eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle 

kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 

Az idegen nyelvi kommunikáció az alapvető nyelvi készségekre épül. Ilyen a hallott és olvasott 

szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Az idegen nyelvi 

kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az 

anyanyelv és az idegen nyelv között. Tanuljanak meg az információkkal alkotó módon 

kreatívan bánni. Arra kell felkészítenünk őket, hogy középfokú tanulmányaik befejeztével 

képesek legyenek szakmát, hivatást választani, vizsgahelyzetekben eredményesen helytállni. 

Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel. A 

virtualitás előtérbe kerülésével bővül a globális, nemzetközi teamek együttműködése, 

felértékelődik a kulturális, kommunikációs különbségek áthidalása, ezért nem csak a magyar 

nyelv, hanem az idegen nyelv fejlesztése kiemelkedő feladat a XXI. század elején. Fontosnak 

tarjuk a szakmai idegen nyelvi tantárgyak fontosságát, hiszen ezen ismeretek nélkül 

elképzelhetetlen a határok nélküli Európában való eligazodás. 

A digitális kompetenciák 

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. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: 

információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; 

továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. A szakmai 

képzésünk követelményeinek elsajátításához ennek a kompetenciának a megléte rendkívül 

fontos. 

A tanulás során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, 

melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A különböző szoftverek, 

alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazása a tanuló digitális kultúrájának kialakításában 

segít. 

A tanulás során a digitális eszközök etikus, felelősségteljes használatával a tanuló 

információkezelési és a-feldolgozási készségei fejlődnek, ami elősegíti elemző és mérlegelő 

gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a megszerzett információk 

ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális 

kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek 

kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen az olyan meghatározó képességek 

fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a logikus következtetés. A 

matematikai kompetencia kialakulásában az ismeretek és a készség szintű tevékenységek 

egyaránt fontos szerepet töltenek be. A matematikai kompetencia azt jelenti, hogy felismerjük 

az alapvető matematikai elveket és törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetekben illetve a 

szakmai életben.  
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A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét 

problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján 

azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz 

ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve 

találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. A tanuló 

mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott 

eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton 

példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására. 

A tanuló az információk feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz 

meg, kiemeli a lényeget, következtetéseket von le. Az ismeretek, fogalmak elsajátításával, 

valamint a források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az 

elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált 

gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik események, 

folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint bizonyos történések 

okainak és következményeinek több szempontú feltárására.  

Az interdiszciplinaritásnak különös jelentősége van, elsősorban a szakmai tantárgyakkal. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A személyes, értékalapú, személyek és a társas kapcsolati 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 tanulás fejleszti a kitartás, a pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét, erősödik 

a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló 

ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét 

befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények 

mérlegelésében. A tanulás elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a 

hibákból pedig tanulni lehet. Felelősséget vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s 

megtanulja tisztelni mások álláspontját, gondolkodásmódját. A társas kompetenciák 

fejlődéséhez hozzájárulnak a párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, 

kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési 

készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A tanulóban tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben 

is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

A kreativitás, önkifejezés, kulturális kompetenciák kialakítása magában foglalja az esztétikai 

megismerés, az elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését 

a tradicionális művészetek nyelvén és a média segítségével. 

Az oktatás során közvetített tudományos ismeretek összekötik a különböző kultúrákat. A tanuló 

megismeri a gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a természethez, a művészetekhez 

és az épített környezethez fűződő viszonyát. A tanulás során a tanuló nyitottá válik a saját 

országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a 
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különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns 

gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben, 

hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. 

Ez tudást, a kreativitást, az új iránti fogékonyságot és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, 

hogy az egyén célkitűzései megvalósítása érdekében terveket készít és hajt végre. 

A kompetencia fejlesztése valódi adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák 

megoldásán keresztül történik. Ennek során a különböző megoldási lehetőségek keresése 

fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. A tanuló 

megfelelő feladatokon keresztül képessé válik a különböző kockázatok felmérésére, a számára 

kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja döntései következményét. A 

projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek 

kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, másokkal való 

együttműködés készsége) 

A tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom létfenntartását 

biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, 

társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység.  

A kompetencia fejlesztése valós célok és helyzetek leképezésével valósul meg. A feladat 

megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, 

kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik 

a munkavállalásra. 

A MUNKAERŐPIACON ÉRVÉNYESÜLŐ MUNKAERŐ KÉPZÉSE 

A negyedik ipari forradalom új kihívások elé állítja a szakképzést is. Olyan fiatalokra van 

szükség a gazdasági életben, akik az iskolából kikerülve rendelkeznek azokkal a 

kompetenciákkal, melyek szükségesek a munkaerőpiacban való érvényesüléshez. Mivel a 

gazdasági igények a következő évtizedekben folyamatosan változnak, új munkakörök jönnek 

létre, szükséges az egész életen át tartó tanulás igényét is kialakítani, erősíteni tanulóinkban. 

Célunk tehát a szakmai ismeretek, piacképes tudás átadásán túl, olyan szakmai kompetenciák, 

készségek kialakítása melyekkel tanulóink a gazdasági életben sikeresen helyt tudnak állni. 

Ennek érdekében törekszünk a duális képzés erősítésére, hiszen a vállalatoknál, cégeknél 

elsajátított szakmai tudás, a munkahelyen szerzett tapasztalatok segítik a fiatalok 

elhelyezkedését a gazdasági életben. A kiemelkedő szakmai érettségit tett tanulók számára 

egyenes út nyílik a szakmai felsőoktatásba. 

Alapvető cél a felelős társadalmi magatartásformák megmutatása. Számos tantárgy keretein 

belül van mód az emberi tettek, döntések elemzésére, a cselekedetek motívumainak feltárására. 

Így készíthetjük föl diákjainkat arra, hogy mint egyén, és mint állampolgár megtalálják helyüket 

a társadalomban, és a munkaerőpiacon. Az értékrendek vizsgálata, az erkölcsi kategóriák 

változásának nyomon követése, a mérlegelő szemléletmód kifejlesztése révén demokratikus, 

polgári életformára készítjük föl a tanulókat. Bár az automatizáció egyre inkább átveszi az 

ember szerepét, mégis fontosnak tartjuk tanulóinkban fejleszteni az érzelmi intelligenciát, ami 

iskolánk által tanított szakmákban különösen megjelenik. 
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1.1.4. A SZAKMAI OKTATÁS FELADATAI 

Együttműködésre és kooperációra nevelés 

Arra törekszünk, hogy tanulóink társas kapcsolataikban igényesek legyenek (iskolai és iskolán 

kívüli rendezvények, tevékenységek; diák-önkormányzati munka; osztályfőnöki órák 

szervezése stb.) Mindennapjaikban a konstruktív életvezetés elveit kövessék. A demokratikus 

együttélés szabályait ismerjék, tartsák és tartassák be közösségeikben. A legfrissebb 

munkahelyi elvárásokat összegző tanulmányban a cégek által elvárt kompetenciák közül az 5. 

helyen szerepel a csapatmunka, ezért ezt a foglalkozásokba is igyekszünk beépíteni. 

Nemzeti és európai identitástudat továbbépítése 

Legfontosabb célunk az általános és szakmai alapműveltség biztosítása mellett az, hogy 

diákjaink az egyetemes emberi és nemzeti értékeket fontosnak tartó egyéniséggé 

(személyiséggé) váljanak. 

Minden tanuló ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti 

kultúránk nagy múltú értékeit. 

Alakuljon ki a tanulóban pozitív viszony a közös európai értékekhez. Becsüljék meg az európai 

fejlődés során létrehozott eredményeket, köztük Magyarország szerepét, hozzájárulásait. 

Élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása 

A tanulás a pszichikum módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán 

ismeretelsajátítás és a figyelem, az emlékezet működtetése. Tág értelmezése magában foglalja 

valamennyi érzelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola 

alapfeladata. A tanulás számos összetevője tanítható. Minden oktató teendője, hogy a 

gyermekeket tanítsa tanulni. Ennek eredményeképpen a diákok a tanulás időbeli és sorrendi 

tervezésében tegyenek szert fokozatos önállóságra. Az eredményes tanulás módszereinek, 

technikáinak az elsajátíttatása, gyakoroltatása a következőket foglalja magában: egyénre 

szabott tanulási módszereket, eljárások kiépítését, az emlékezet erősítését, célszerű rögzítési 

módszerek kialakítását az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatását. 

A változó világban való eligazodás képességének fejlesztésed 

Iskolánk a szakmai oktatás keretében kívánja elősegíteni, hogy végzett tanulóink a megszerzett 

ismeretek birtokában olyan szakmát sajátítsanak el, amelyre a társadalomnak és a gazdaságnak 

szüksége van és megfelel az egyéni elvárásoknak, képességeknek is. 

Környezetvédelmi, környezeti nevelés 

A 2021-2022-es tanévtől iskolánk jogosulttá vált az Ökoiskola cím használatára. A 

fenntarthatóságra nevelést régóta fontos feladatunknak tekintjük, célunk a környezettudatos 

magatartás, életvitel kialakítása. Tanulóink váljanak érzékennyé környezetünk állapota iránt, 

segítsék elő az élő természet fennmaradását! A környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességeiket ismerjék, jogaikat gyakorolják. Életmódjuk kialakításakor számoljanak a 

társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív következményeivel is. Fontosnak tartjuk, 

hogy a szakmai tantárgyak tanítása során is beépítsük a tananyagba a környezetvédelmi 

szempontokat. 
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Hangsúlyt helyezünk a fogyasztói társadalom problémáinak felismerésére, ezért a táplálkozási 

szokások, az iskolai büfé kínálata, a szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és 

energiatakarékosság is rendszeresen megjelenő témák az órákon. 

A hagyományos tanórai kereteken túl projektnapok szervezésével, a Fenntarthatósági 

témahéten való részvétellel is erősítjük a tanulókban a környezetvédelem fontosságának 

felismerését, ennek részleteit az éves munkaterv tartalmazza.  

Esztétikai nevelés 

Az esztétikai érzékenység a felnőttkor küszöbére érő ember meghatározó tulajdonsága. E téren 

a magyar nyelv és irodalom és a vizuális kultúra tantárgyakra nagy felelősség hárul. De az 

iskola „küllemére” ugyanilyen fontos figyelnünk. Az esztétikai neveléssel a pozitív érzelmekre, 

a derűre, a szépségre kellene hangolni a diákjainkat. Az esztétikai nevelés az önértékelés, 

önmagunk megértésének eszközévé válhat. 

Testi és lelki egészség 

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra 

nevelésében is. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és 

szociális fejlődését. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének 

módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként 

való tiszteletére is nevel. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók 

cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki. Az iskolai környezet, mint élettér, valamint az 

iskolán kívüli programok is biztosítják az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. 

Honvéd kadét program  

Iskolánk csatlakozott a Honvéd Kadét Programhoz, így a 2021-2022-es tanévben indul az első 

logisztikai technikus képzésben részt vevő tanulócsoport, melynek tanulói a honvéd kadét 

közismereti képzésben is részt vesznek. 

A HKP-I-ben részt vevő tanulók honvédelmi alapismeretek tantárgyat is tanulnak, mely 

tárgyból – választható érettségi tantárgyként- érettségi vizsgát tehetnek.  

Az elméleti ismereteket szabadidős programok egészítik ki. Ezeknek célja az, hogy a tanulók 

kipróbálhassák a gyakorlatban az elméleti órákon tanultakat, továbbá a sportrendezvényeken, 

laktanyalátogatáson és egyéb honvédségi élethez kapcsolódó programon át betekintést 

nyerjenek a honvédek munkájába. 

Mindezek mellett számos, a mindennapi életben is használható tudásra is szert tesznek 

tanulóink, ilyen például az elsősegélynyújtás, a terepen való tájékozódás, a táborozási ismeretek 

vagy az önvédelem. 
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1.1.5. A SZAKMAI OKTATÁS SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK, 

ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK 

Közvetlen nevelési módszerek 

Azok a módszerek, amelyeknek alkalmazása során a pedagógus közvetlenül, személyes 

kapcsolat révén hat a tanulóra. Ilyen a magyarázat, beszélgetés, gyakoroltatás, segítségadás, 

számonkérés, ellenőrzés, ösztönzés, tények és jelenségek bemutatása, önálló elemző munka, a 

pedagógus személyes példamutatása stb. 

Közvetett nevelési módszerek 

Azok a módszerek, amelyekben a pedagógus nevelő hatása áttételesen, a tanulói közösségen 

keresztül érvényesül. Ilyen: a tanulói közösség tevékenységének megszervezése, közös célok 

kitűzése, elfogadtatása, hagyományok kialakítása, ellenőrzés, ösztönzés, követendő egyéni és 

csoportos minták kiemelése a közösségi életből, felvilágosítás a betartandó magatartási 

normákról, vita stb. 

Sajátos pedagógiai módszerek 

Célunk az, hogy minden szakmai végzettséget szerzett tanuló megtalálja helyét a 

munkaerőpiacon és sikeres szakemberré váljon. Ezért a fejlesztés, felzárkóztatás segítségével, 

a számukra megfelelő tartalmak közvetítésével a minél teljesebb önállóságot érhessék el, 

kiegyenlítődjenek a különböző iskolatípusokból érkező tanulók közötti tudásbeli és 

teljesítménybeli különbségek, fontos az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés is. 

Követnünk kell a robbanásszerű technológiai változásokat, az oktatóknak lépést tartani a 

digitalizációval, az információkeresés, a prezentáció, az oktatási módszerek, és a 

kommunikáció terén is. Módszertanunkat hozzá kell igazítania az egyre gyorsabban változó 

„Z” generáció korosztályába tartozó diákok sajátosságaihoz. Tanulóinkat fel kell készítenünk a 

munkaerőpiac kihívásaira, amit a mai korszerű tudásátadás formáival, differenciált oktatással 

tudunk elérni. Pedagógusaink felkészültek, ismerik és beépítik eszköztárukba/az alkalmazott 

munkaformákba a projektoktatást, a kooperatív tanulást, és a digitális oktatást egyaránt, mind 

közismereti, mind szakmai tantárgyak esetében. Az iskola felszereltsége, IKT eszközei lehetővé 

teszik az említett módszerek széles körű alkalmazását.  

1. Projektoktatás 

- órai tananyag feldolgozása projektmódszer segítségével 

- iskolai projektfeladatok teljesítése (külső partnerhez kapcsolódóan is) 

- az iskola profiljához kapcsolódó témahét szervezése 

- projektnap 

- prezentáció készítése 

2. Kooperatív tanulás 

- csoportmunka/pármunka alkalmazása 

- gondolattérkép készítése 

- szóforgó 



12 

 

- kerekasztal 

- kooperatív vita stb. 

3. Digitális oktatás 

- részvétel a Microsoft Innovatív Iskola programban 

- Microsoft Teams platform használata 

- digitális/IKT eszközök alkalmazása tanórán (nyelvoktató applikációk) 

- új, digitális oktatásban használatos munkaformák használata (tanulási ösvény) 

- önálló tanulói munka 

- interaktív tanóra 

- digitális módszertár használata (pl. Tempus közalapítvány) 

- önellenőrzés lehetősége 

- tanár/diák kooperatív együttműködése. 

Eszközök, eljárások 

A nevelési-oktatási céljaink megvalósítására a következő eszközöket és eljárásokat tartjuk 

alkalmasnak 

- Az iskola helyi tanterveiben törekszik a differenciált tanulásszervezés módszereinek 

alkalmazására, azért, hogy tanulóink a tanulási eredmények által kijelölt ismeretek 

megszerzésében és ezen keresztül a kijelölt kompetenciák fejlesztésében minél 

eredményesebbek legyenek. 

- A tanulóknak a tananyag passzív befogadása helyett el kell sajátítaniuk a feléjük 

áramló információk mérlegelő szemléletét, elemzését. A fiataloknak fokozatosan 

alkalmassá kell válniuk a valóság megfigyelésére, a gondolatok és fogalmak 

elemzésére, racionális gondolatmenet kialakítására. 

- A kooperatív tanulási módszer segítségével megtanulják a tanulók a csoporton belüli 

együttműködés, feladatmegosztás szabályait. Fejlődik a kommunikációs 

képességük, a logikai gondolkodásuk, a rendszerben való gondolkodási képességük.  

- A gazdasági életben gyorsul a digitalizáció, felértékelődik az informatikai tudás 

készségszintű alkalmazása. Az oktatásban ezért fontos szerepet kap a digitális 

kompetencia fejlesztése, a digitális kultúra elsajátítása. Feladatunknak tekintjük azt 

is, hogy tanulóinkat felkészítsük az internetes világban rájuk leselkedő veszélyek 

elkerülésére, adataik biztonságos kezelésére. A Szakmajegyzékben, az oktatott 

szakmáinkhoz rendelt digitális kompetencia fejlesztése, az IKT eszközök 

alkalmazása valamennyi oktató feladata. 

- Diákjainknak meg kell tanítanunk az írott, a beszélt, a képi kommunikáció 

legfontosabb elemeit, a szabatos és világos érvelést és önkifejezést. 

- Fejleszteni kell szövegértési és szövegalkotási képességüket minden tantárgyban, a 

nyelvtan helyes használatára, a szókincs gazdagítására kell törekednünk az 

anyanyelv, a nemzeti identitás védelmében. 
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- Támogatni, igényelni kell a tanulói aktivitást. Teret kívánunk adni az egyéni 

munkamódszereknek, az egyéni tanulási stratégiák kialakításának. 

- Az aktív tanulás a tanulók tanulási tevékenységében olyan kompetenciákat fejleszt, 

amelyek lehetővé teszik az ismeretek különböző helyzetekben történő kreatív 

alkalmazását. 

- Pontos, fegyelmezett, önálló munkára szoktatjuk tanulóinkat. Az autonómia, a 

felelősségtudat kialakítása, munkájuk ellenőrzése kívánalom – akár egyedül, akár 

csoportban dolgoznak. 

- A tanulók problémamegoldási és jelenségértelmezési képességeinek fejlesztése 

érdekében a helyi tantervben több tantárgy ismereteinek integrálását igénylő, 

multidiszciplináris foglalkozást (projektnap, témahét, tanulmányi kirándulások, 

stb.) szervez iskolánk. 

- Iskolánk a világot olyan építményként kívánja bemutatni, amelynek alakítása 

mindannyiunk feladata. A kötelességek és jogok tudatosítása reményeink szerint a 

demokrácia gyakorlatához vezeti el diákjainkat. 

- A teljes, alkotni képes személyiség fejlesztésében fontos szerepet játszik az 

önismeret fejlesztése, az osztályfőnöki órákon, és a közösségi élet egyéb színterein. 

Az erős és gyenge pontok felismertetése, az önbizalom erősítése, a kezdeményező- 

és vállalkozókészség kialakítása, az érzelmi intelligencia kialakítása az erkölcsös 

személyiség kiformálódásának feltétele. 

- A személyiségfejlesztésben meghatározónak tekintjük az iskola arculatát, 

hagyományait, belső környezetét és légkörét 

1.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a szakképzés és felnőttképzés megújítására 

középtávú szakmapolitikai stratégiát dolgozott ki, válaszul a negyedik ipari forradalom 

kihívásaira. Ebben az áll, hogy a digitalizált munkakörnyezetben megváltoznak a kompetencia-

elvárások. A virtualitás előtérbe kerülésével bővül a globális, nemzetközi teamek 

együttműködése, felértékelődik a kulturális, kommunikációs különbségek áthidalása, és 

azoknak a munkahelyeknek a szerepe, ahol az emberi tényező nem helyettesíthető. Nő a 

kompetenciák fontossága, azon belül is felértékelődnek az emberi együttműködéssel 

kapcsolatos készségek. Az érzelmi intelligencia 2020-ra bekerül a Top10 kompetencia közé. 

A 2020. évi Top10 kompetenciákat összehasonlítja az öt évvel (2015) ezelőtti kompetencia 

elvárásokkal, amelyből kitűnik egyrészt, hogy két új elem jelent meg: az értelmi intelligencia 

és a kognitív rugalmasság, másrészt a többi kompetencia sorrendje megváltozott. A 2020. évi 

kompetenciák prioritási sorrendje a következő: 1. komplex problémamegoldás 2. kritikus 

gondolkodás 3. kreativitás 4. emberek kezelése 5. csapatmunka 6. érzelmi intelligencia 7. ítélet 

és döntéshozatal 8. szolgáltatás orientáció 9. tárgyalás 10. kognitív rugalmasság. 

A személyiségfejlesztés ránk háruló feladatait ennek ismeretében határozzuk meg. A 

személyiségfejlesztés nem könnyű feladat: születésünktől a halálunkig tart; sok tényező 

befolyásolja; a család, a tanintézmények, egyéb külső környezet, a személy egyedisége stb. 

További fokozza a feladatunk összetettségét, hogy a középiskolai szakaszban a fiatalok, 

viselkedésüket gyakran rossz irányban megváltoztató, testi-lelki átalakuláson mennek 
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keresztül; már nem gyerekek, de még nem felnőttek átmeneti időszakában sérülékenyebbek, 

bezárkózottabbak, bizonytalanabbak. Ezért fontos olyan értékek közvetítése, amelyek a 

tanulókat hozzásegítik társadalmilag és egyénileg egyaránt értékes életformák kialakításához, 

és hozzájárulnak ahhoz, hogy eligazodjanak saját magukhoz és a környezetükhöz fűződő 

viszonyaikban.  

Érzelmi intelligencia fejlesztése: 

Mi az érzelmi intelligencia? Az érzelmi intelligencia azt a képességet jelenti, hogy felismerjük 

és megnevezzük saját érzelmi állapotunkat; megértjük a kapcsolatot az érzelmeink, 

gondolataink és tetteink között. Magában foglalja az érzelmeink kezelésének a képességét is, 

vagyis képesek vagyunk ellenőrzést gyakorolni felettük, illetve a nem kívánatos érzelmi 

állapotokat kívánatosabb érzelmi állapotok irányába toljuk el. Képesek vagyunk arra is, hogy 

tudatosan olyan érzelmi állapotba kerüljünk, amely produktivitáshoz és sikerességhez vezet. 

(Az önmotiválás képessége.) 

Jelenti azt is, hogy képesek vagyunk mások érzéseinek olvasására, érzékenyek vagyunk azokra, 

illetve befolyásolni tudjuk őket. Összességében képesek vagyunk kielégítő kapcsolatok 

létrehozására és fenntartására. 

Erkölcsi nevelés: 

A technikumi képzésben nincs etika tantárgy. A szakgimnáziumban a 12. évfolyamon heti egy 

óra volt. Mivel a személyiségfejlesztés nem elkülönülő tanóra feladata, az erkölcsi nevelés, 

amely az etika tantárgy fő témaköre volt, ugyanúgy, fontosságánál fogva az egész iskolai 

tevékenységünk meghatározó feladata marad. 

Az erkölcsi nevelés a tanuló erkölcsi érzékének és erkölcsi gondolkodásának fejlesztését jelenti. 

A tanulás folyamán az erkölcsi kategóriák jelentéstartalmának folyamatos gazdagítása, szükség 

esetén újraértelmezése, élethelyzetekre vonatkoztatása, valamint az ezekből következő etikai 

kérdések felvetése történik. Az erkölcsi nevelés alapvető értékeket közvetít: a segítés, megértés, 

együttérzés, törődés, szabadság, felelősség, igazságosság, becsületesség, méltányosság, 

tolerancia, önazonosság. Ezek a tanuló lelkiismeretének fejlődését szolgálják.  

A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen érzelmi-, 

érdekkonfliktusok és viselkedésmódok segítik vagy akadályozzák az együttműködést.  

Fontos a pozitív és negatív jellembeli tulajdonságok megismertetése: 

- erények – víciumok (bűnös készség; a rossz cselekedetekből kialakuló készség a 

rosszra, rossz szokás, az erény ellentéte, újabb bűnök forrása) 

- gőg – alázat 

- kapzsiság (általában az irigység, csalás, a rábízott javakkal való visszaélés kíséri) 

- önmérséklet, mértékletesség (valamennyi élvezetre vonatkozik, és nem tartózkodást 

jelent, hanem azt, hogy e téren csak a helyes mértékig megyünk; az értelemben 

megmutatkozó mértékletesség a józanság); 

- nagylelkűség (1. nemes, fennkölt gondolkodásmód, a megtorlásról, az egyéni 

bosszúról lemondó, megbocsátó természet 2. (régies) hősiesség, bátorság) 

- fösvénység – nagylelkűség (= 3. bőkezűség) 
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- igazságosság, amely többet jelent, mint amit az igazságszolgáltatás magában foglal; 

magában foglalja a becsületességet, a megegyezési készséget, a hűséget, az ígéretek 

megtartását stb.; 

- állhatatosság magában foglalja a bátorság mindkét fajtáját, azt, amely szembenéz a 

veszéllyel, és azt is, amelyik „állja a sarat” a szenvedésben is; 

- gonoszság - jóság 

A családi életre nevelés (Osztályfőnöki óra)  

Fontos a tudatos felkészülés a házasságra. 

- a szeretet meghatározása, 

- a szerelem, 

- a romantikus szerelem mítosza, 

- a szerelem és a valódi szeretet közötti különbségek, 

- a valódi szeretet nem érzelem, hanem tett, cselekedet, 

- Aki szeret, egyedül van (Az érintett felek között megmarad a distinkció. Aki egy 

másik embert valóban szeret, mindig különös egyéniségnek fogja látni, sőt bátorítja 

is külön, önálló egyéniségének a megtartását.) 

- a kommunikációs technikák elsajátítása, 

- a konfliktusok kezelése, 

- a figyelem fontossága. 

A személyiségfejlesztés tantárgyspecifikus lehetőségei: 

Magyar nyelv és irodalom 

Az irodalmi alkotások morális, kulturális értékeket örökítenek és teremtenek. Az irodalmi 

szövegek elemzése és megértése az összetett, elvont gondolkodási műveletek elsajátítását, majd 

alkalmazását teszi lehetővé. Ezáltal a többi tantárgy tanulásának, később a társadalmi 

beilleszkedésnek és boldogulásnak is feltételei. Az irodalmi művek az egyetemes emberi 

értékeket és normákat (közjó – egyéni boldogság; hazafiság –, individualizmus, igazság, 

szépség, jóság stb.) közvetítik. Célunk, hogy a tanulók ne csak befogadók legyenek, hanem 

mérlegelő, problémaérzékeny gondolkodású, kreatív értelmezők is. 

Történelem 

A történelmi tudás meghatározó önmagunk és mások megismerése szempontjából. A 

történelemtanítás fő feladata olyan ismeretek és értékek közvetítése, valamint kompetenciák 

elsajátíttatása, amelyek hozzásegítik a tanulót, hogy tájékozott, aktív és elkötelezett 

állampolgárrá, kisebb és nagyobb közösségeinek felelős tagjává váljék. A történelemtanítás 

feladata továbbá, hogy a tanuló ismerje fel, hogy a történelem szereplői különféle mintákat 

közvetítenek a jelen embere számára is, a múlt tanulságai kihatnak saját döntéseinkre. Fontos, 

hogy tudatosítsa, a jelen, annak minden eseménye a jövő történelme, s így ő is annak 

résztvevője. 
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A történelem tantárgy tanulása folyamán a tanuló számos olyan történettel, konfliktussal, 

dilemmával, emberi magatartással és sorssal találkozik és foglalkozik, amely nemcsak 

tájékozottsága, életismerete és gondolkodási képessége kibontakozásához járul hozzá, hanem 

erkölcsi és érzelmi fejlődését is szolgálja. A magyar történelem tanulása és tanulmányozása 

segít megértenie Magyarország és a magyar nemzet helyét és helyzetét a világban, és segít 

elmélyíteni benne a hazaszeretet érzését.  

A történelem tanítás helyszíne lehet a tanóra, az iskola, a város, ahol élünk (vetélkedőkön való 

részvétel; a város történelmi nevezetességei, nemzeti ünnepek alkalmával a történelmi 

helyszínek megtekintése, múzeumok), országunk (osztálykirándulások, tanulmányi 

kirándulások) és egy másik ország (pályázatokon való részvétel: (pl. Határtalanul; Erasmus+). 

Az idegennyelv-oktatás személyiségfejlesztő hatása 

Az idegennyelv-oktatás célja, hogy különböző kultúrák értékein keresztül nevelje a tanulókat 

türelemre, megértésre és nyitottságra; törekedjen pozitív én- és országkép kialakítására; értesse 

meg a nemzetközi kapcsolatok és együttműködés fontosságát. A tanulók értsék meg az 

idegennyelv-tudás állandó gondozásának szükségességét. A kitűzött célok szükségessé teszik, 

hogy a tanulók a célnyelv országaival jobban megismerkedjenek, értsék, és növekvő empátiával 

fogadják azok másságát, táguljon világképük. 

Matematika 

A matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfőbb feladat a középfokú képzés 

évfolyamain a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 

9. évfolyamtól kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a meglévő készségekre, 

képességekre és ismeretekre alapozva – fokozatosan, egyre absztraktabb formában épül fel a 

matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).   

Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek 

feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív 

készséget, a meglévő ismeretek mobilizálásának készségeit, a problémamegoldó gondolkodás 

használatát.  

Természettudomány 

A tanulás-tanítás tervezése során figyelembe kell vennünk a tanulónak a természetes gyermeki 

kíváncsiságtól a tudományos megismerés képességének megszerzéséig jellemző 

személyiségfejlődését. A tudás közösségi interakciókban történő építését kell lehetővé tenni. 

Ebben nagyobb teret kaphat a tanuló érdeklődése, aki a vizsgált jelenségeket több 

tudományterület összefüggésében elemezheti, felhasználva az információs és kommunikációs 

technológiák adta lehetőségeket.   

Testnevelés 

A tanuló a társaival együtt tevékenykedik, játszik, segítséget nyújt másoknak, megfigyeli társai 

mozgását, értékeli azt, ezáltal értékeli önmaga teljesítményét, megpróbálja túlszárnyalni 

önmagát, majd megpróbál legyőzni másokat, tehát társaival kölcsönösen formálják egymást. 

Célunk, hogy egészséges versenyszellem, bajtársiasság alakuljon ki a tanulók között. 

Szabályoknak vetik alá magukat, amely fegyelemre nevel. Ép testben ép lélek. 
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Szakmai tantárgyak 

A szakma iránti elköteleződést segítik az alábbi tevékenységek: pályázatokon való részvétel 

(pl. Erasmus+), duális képzés, gyárlátogatások, szakmához tartozó intézmények, múzeumok 

stb. megtekintése, a szakmában dolgozók meghívása előadások megtartására, pályaorientációs 

napok szervezése: online ismerkedés a szakma képviselőivel, munkatevékenységeikkel, 

vetélkedők szervezése, projektmunkák, szakmai gyakorlat, stb. 

Közösségi szolgálat 

A segítő magatartás számos képességet igényel és fejleszt, pl. együttérzés, együttműködés, 

felelősségérzet, önkéntesség, empátia, konfliktuskezelés, problémamegoldás stb. 

A digitális eszközök felhasználása a személyiségfejlesztésben: 

Prezentációk készítése: önálló kutatást tesz lehetővé, kreatív munkához nyújt segítséget; segíti 

a mások előtti fellépés okozta gátlások leküzdését; ismeretszerzés tárháza; Fontos az okos 

eligazodás az ismeretek halmazában. Önálló továbbképzésre remek lehetőséget kínál. 

Az iskolapszichológus feladatai 

Az iskolai pszichológus feladata elsősorban a tanulók személyiségfejlesztése, lelki 

egészségének védelme. Ennek érdekében segítséget nyújt azoknak a tanulóinknak, akik 

valamilyen pszichés problémával küzdenek, trauma érte őket vagy a személyiségfejlődés 

valamilyen szintjén megrekedtek. Segít továbbá a szakmai oktatóknak a foglalkozások 

hatékonyságának növelése érdekében. 

Az iskolapszichológushoz fordulhat az oktató, a szülő, és maga a tanuló is segítségért. A 

pszichológus a problémafeltárást és segítségnyújtást konzultációs (tanácsadói) keretek 

közt végzi. A konzultációs kereteken túlmutató problémák esetén az iskolapszichológus a 

szülőt és a diákot a megfelelő szakemberhez irányítja. 

Az iskolapszichológusnak titoktartási kötelezettsége van: kizárólag akkor beszélhet a feltárt 

problémákról az oktatókkal, ha ez a gyerek iskolai jól-léte szempontjából nélkülözhetetlen és a 

szülő / diák erre kifejezetten felhatalmazza. 

Az iskolai szociális segítő feladatai 

Az iskolai szociális segítő tevékenységet család- és gyermekjóléti központok biztosítja 2018. 

szeptember 1-jétől valamennyi nevelési-oktatási illetve szakképző intézményben. Az iskolai 

szociális segítő tevékenységét az intézményben dolgozó osztályfőnökökkel együttműködve 

végzi. Egyéni tanácsadással, segítő beszélgetéssel nyújt segítséget a tanulóknak a probléma 

megoldásában. Célja a gyermekek támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek 

kezelésében. Tanácsadással segíti a szülőket a gyermeknevelés és a családi élet más, problémát 

okozó területein. Iskolai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek 

kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés terén. Segít a szülő/tanuló/pedagógus közötti 

konfliktushelyzetek megoldásában. Információt nyújt a szociális- és gyermekjogokról, 

jogszabályokról, a szociális ellátásokról és intézményekről, az elérhető (pedagógiai, pszichés, 

szociális) szolgáltatásokról, a szociális és gyermekvédelmi rendszer működéséről, a szokásos 

eljárásokról és lehetőségekről. 
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1.3. A TELJES KÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL 

ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 

A Szakmai Programunk 3. számú melléklete tartalmazza. 

1.4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, A SZAKKÉPZŐ 

INTÉZMÉNY SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 

A közösségfejlesztés az iskolai nevelés egyik alapköve, hiszen a mindennapi tanulás, az iskolai 

élet eseményei az iskolán belül kialakított kisebb közösségekben, csoportokban történnek. 

Minden diák egy osztály és egyéb közösségek tagjaként számos területen szerez tapasztalatokat. 

A pedagógia célja olyan közösségek kialakítása, melyek tagjai egyénileg és közösségként is 

formálják a közösségi életet az alapvető normák megtartásával sajátos arculat kialakítására. 

AZ ISKOLA, MINT KÖZÖSSÉG 

A 9. évfolyamosoknak a tanév megkezdése előtt gólyatábort szervezünk elősegítve 

beilleszkedésüket, hogy közös élményekkel gazdagodva, egymást megismerve kezdhessék meg 

tanulmányaikat. Végzős diákjainkat a szalagavató bál és a ballagás keretében ünnepélyesen 

búcsúztatjuk. 

További iskolai közösségi programjaink, hagyományaink a nagyobb közösséghez tartozás 

érzését, értékeit erősítik: Bethlen nap, Gólyahét, Projekt nap, iskolai ünnepeink, tanévzáró 

DÖK nap stb. 

A tanulók személyiségének alakulását sok tényező befolyásolja, az egyik az iskola, de a 

legfontosabb a család. Az iskola segít az önálló személyiség kialakulásában, hogy 

megfogalmazzák magukban a családjuk és önmaguk által fontosnak tartott értékeket, képviseli 

az alapvető emberi, etikai, környezeti értékeket, etikai normákat, az európai értékrendet. 

Az osztályközösségnek, az osztályfőnöknek alapvető jelentősége van az emberi kapcsolatok 

kialakításában, a másik ember megértésének megtanulásában, az egyéni és a csoportérdek 

összehangolásában. Az iskolának sajátos belső rendje van, amely megkívánja bizonyos 

szabályok betartását még akkor is, ha ezek az egyén számára erőfeszítést jelentenek. Az iskola 

mindennapi életét a minden diákra egyaránt vonatkozó Házirend szabályozza, betartása 

alapfeltétele az iskolához való tartozásnak. Szabályainak betartása a szocializáció fontos 

eszköze. Az egészséges életmód kialakítása, a betegségek megelőzése, az alkoholtól, a 

dohányzástól, a kábítószerektől való elzárkózás erősítése alapvető. A testnevelés, a tornatermi 

sportok a fizikai állóképesség növelése és az ügyesség kialakítása mellett az önbizalom, a 

küzdőszellem kialakítását segítik elő. A természeti sportok űzése az ember és a természet szoros 

kapcsolatának megalapozását teszik lehetővé. 

AZ OSZTÁLY, MINT KÖZÖSSÉG 

Minden osztálynak osztályterme van, amelyben a tanulók megteremthetik sajátos világukat. A 

termek esztétikai minőségéért, rendjéért együttesen és személyesen is felelősek. 
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Az osztály az a kortárscsoport, amelyben idejük legnagyobb részét töltik, fontos értékteremtő 

közösség. Jól működő osztályközösségben az egyének minden tekintetben jobb teljesítményre 

képesek. Az osztályfőnökök és ott tanító oktatók feladata, hogy a tanulók megtanulják azon 

viselkedési formákat, melyek segítik a beilleszkedést, maguk és mások értékeinek felismerését 

és elismerését, a konfliktusok kezelésének módjait, egymás megbecsülését és tiszteletét. 

1.5. AZ OKTATÓK FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI 

MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK 

FELADATAI 

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, 

illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben 

meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, 

illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak 

figyelembevételével. A tanulókat, a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét, illetve a képzésben 

részt vevő személyeket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a kiskorú tanuló 

törvényes képviselőjét figyelmeztesse, ha a kiskorú tanuló jogainak megóvása vagy 

fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy 

1. nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének 

fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden 

tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, 

fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. A teljes, alkotni képes személyiség 

fejlesztésében fontos szerepet játszik az önismeret fejlesztése, főleg az osztályfőnöki 

órákon, a közösségi élet színterein. Az erős és gyenge pontok felismertetése, az 

önbizalom erősítése, a kezdeményező- és vállalkozókészség kialakítása, az érzelmi 

intelligencia kialakítása az erkölcsös személyiség kiformálódásának feltétele. A 

személyiségfejlesztésben meghatározónak tekintjük az iskola arculatát, hagyományait, 

belső környezetét és légkörét. Fontos, speciális osztályfőnöki órákon 

személyiségfejlesztő tréningek tartása, a resztoratív sérelmek megelőzése és kezelése, 

2. a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség 

szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más 

szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

felzárkózását elősegítse. Az oktatók és az osztályfőnök feladata felismerni azt, ha 

valaki beilleszkedési nehézségekkel küzd. A nevelési folyamatban ismerje föl a 

problémákat és kezelje azokat, akadályozza meg a veszélynek kitett tanulók 

kirekesztődését vagy azt, hogy a közösség negatív hangadójává váljanak. A pedagógia 

eszközei lehetnek: sikerélményhez juttatni a tanulókat, egyéni motivációs bázisukat 

megismerve, tanulás-módszertani, tanulástechnikai segítség nyújtása. Az osztályfőnök 

tájékoztassa a szülőket a gyermekükkel felmerülő nevelési problémákról, a deviáns 

magatartás veszélyeiről. A beilleszkedési nehézségekkel először az osztályfőnök, 

illetve az osztályban tanító oktatók találkoznak. Fontos köztük a folyamatos 

konzultáció és az információáramlás. Amennyiben a problémát az oktatói közösség 

nem képes megoldani, vagy az az iskola kompetenciáját meghaladja, szakemberek 

segítségét indokolt igénybe venni (pszichológus, nevelési tanácsadó, szociális segítő, 

tanulási képességet vizsgáló szakértő, szociális munkás, rehabilitációs tanácsadó). Az 
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együttérzésre, a segítőkészségre, a toleranciára való nevelés egyik eszköze lehet a 

magatartási problémákkal, tanulási nehézségekkel, szociális hátrányokkal küzdő 

tanulótársak elfogadása, megértése, a fejlődésben való segítése, támogatása. Nem 

szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a kortárs csoportok befolyása a 

magatartási formák, öltözködési és kulturális igények kialakulására sokkal erősebbek, 

mint a szülői vagy az oktatói minták. Ezeknek a mintáknak a megismerése szociológiai 

tanulmányokból jól nyomon követhető, 

3. segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, tartsa nyilván a tehetséges tanulókat. 

Tehetséggondozás: a felfedezett tehetség támogatása pedagógiai feladat, ezért 

nemcsak egy- egy oktató dolga, hanem az osztályközösség oktatóié is. A szakképző 

intézmény a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának 

ellensúlyozása céljából képességkibontakoztató felkészítést vagy integrációs 

felkészítést szervez, amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, 

tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, 

továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik, 

4. előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására. Osztályfőnöki 

órákon az oktató érdeklődjön a szabadidős tevékenységek (disco, bevásárlóközpontok, 

mozi, biliárd stb.) iránt, hogy milyen társasággal és milyen rendszerességgel keresik 

fel ezeket a helyeket a diákok! Tudomásul kell venni, hogy a mai fiatalok példaképet 

a kortárs csoportból választanak. Ennek ellenére az oktatói testület nem mondhat le a 

választott minták megítéléséről, az értékes és értéktelen jelenségek elkülönítéséről. Az 

osztályfőnök drog prevenciós tevékenységét is segítendő minden oktató kötelessége, 

hogy közreműködjön a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában és megszüntetésében. A droghárításban kitüntetett szerepük van az 

oktatási intézményeknek, az oktatóknak, hiszen közvetlen kapcsolatban állnak a 

drogveszély alanyaival, a gyermekekkel. Az oktató szerepe azért is kiemelt, mert tudja, 

hogy a tanuló mindenkor előhívható tudásává kell tenni a kipróbálástól a 

szenvedélybeteggé válás folyamatát. Iskolánk drogprevenciója szervesen illeszkedik a 

személyiségfejlesztő, közösség- és egészségnevelő programba. Osztályfőnöki órákon: 

alkalmanként kérdőíves helyzetfelmérés, értékelés, feladat meghatározás, 

szaktantárgyi és osztályfőnöki órákon ismeretközlés, témafeldolgozás, külső 

szakemberek, kortárs-segítők bevonásával interaktív formában, 

5. egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

6. a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola 

döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről. A szülő elsősorban az 

osztályfőnökön keresztül gyakorolja azt a jogát, hogy gyermeke iskolai életéről 

folyamatos és naprakész információja legyen. Az osztályfőnök. nyitott minden olyan 

szülői kezdeményezésre, amely az osztályközösség jobbá tételét szolgálja. 

Rendszeresen tájékoztatja a szülőket, a nevelőtestület pedagógiai – oktatási 

elképzeléseiről, az iskola nehézségeiről, az elért örömteli eredményekről. Az 

osztályfőnök vezeti az e-naplót, a törzslapot, kiállítja a bizonyítványt, és vezeti a 

továbbtanulással összefüggő nyilvántartást. A törzslap személyi és tanév végi 

adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetéséért az osztályfőnök és az iskola igazgatója 

által kijelölt két összeolvasó oktató felelős. A törzslapra és a bizonyítványba a 

tanulókkal kapcsolatos határozatokat és a megfelelő záradékokat be kell vezetni, 
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7. a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg 

minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások 

betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő 

– és szükség esetén más szakemberek – bevonásával. szülők tájékoztatása a nevelési 

problémákról, a deviáns magatartás veszélyeiről, 

8. a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és 

jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ 

adjon, 

9. az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 

oktatómunkáját éves és foglalkozás szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét. Az oktató feladata a tanulók 

rendszeres nevelése-oktatása az érettségi, szakmai vizsgára való felkészítése. A tanuló 

vizsgára történő felkészítése a kötelező tanórai foglalkozások keretében történik. A 

vizsgára történő felkészülést az iskola a választható foglalkozások keretében segíti. A 

középiskolai nevelés-oktatás szakaszában folyó nevelés-oktatás feladata az iskolai 

alapműveltség árnyalása és megszilárdítása, melynek során már megjelennek a 

pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez, a technikumban az 

ágazathoz tartozó szakképesítések megszerzéséhez szükséges kompetenciák, 

10. a Szakmai Programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel, osztályzatokkal, 

valamint szóban, illetve írásban, folyamatosan, sokoldalúan, a követelményekhez 

igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 

11. részt vegyen a törvényben meghatározottak szerint továbbképzéseken, folyamatosan 

képezze magát, 

12. tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését 

folyamatosan irányítsa, 

13. a Szakmai Programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 

14. pontosan és aktívan részt vegyen az oktatói testület értekezletein, a fogadóórákon, az 

iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, megőrizze a 

hivatali titkot, hivatásához méltó magatartást tanúsítson a tanuló érdekében, 

együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. Az oktató – jogszabályban 

meghatározottak szerint – négyévente legalább hatvan óra továbbképzésben vesz részt. 

A tanulók idejük legnagyobb részét az iskolában töltik el, ezért különösen fontos, hogy 

a családban, korábbi iskolájukban kialakult alapvető szociális kötődéseket, formákat 

továbbfejlesszük, alakítsuk. Ebben iskolán belül legfőbb szerepe az 

osztályközösségnek van. A kortársak véleménye, értékítélete meghatározó, így ezek 

formálása minden oktató elsősorban pedig az osztályfőnök feladata, 

15. hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

16. a tanuló érdekében együttműködjön a szakképző intézmény más alkalmazottaival és 

más intézményekkel. 

AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI 

Közösségfejlesztő munka 

Az osztályfőnök szerepe meghatározó a közösség irányításában. Feltárja a problémákat, ezek 

megoldását megtervezi. Szervezi és irányítja a tanulók, oktatók és a szülői ház kapcsolatát. 
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Különösen fontos, hogy mennyire tudja megnyerni és bevonni a családot a tanulók és az iskola 

munkájának támogatásába. Az osztályfőnöki órák témáinak megválasztásakor igazodnia kell a 

tanulók életkori sajátosságaihoz, érdeklődéséhez. Fontos, hogy a tanulók bizalommal legyenek 

iránta. Személyes vagy csoportos beszélgetésekkel, problémafeltáró vitákkal kell segítenie az 

egyéni és közösségi konfliktusok megoldását. Szakemberek bevonásával (is) szervezi az 

osztály iskolán kívüli tevékenységét. Ezek alkalmat adnak a tanulók jobb megismerésére, 

ugyanakkor a tanulók egymás közötti megismerésére. Iskolánkban különösen nagy figyelmet 

kapnak a tanulmányaikat nálunk megkezdő 9. osztályos diákok. A tanévkezdés előtti héten 

gólyatábort szervezünk, ahol jó alkalom adódik a leendő osztálytársaknak egymással, 

osztályfőnökeikkel és magasabb évfolyamra járó diáktársaikkal való megismerkedésre. Arra 

törekszünk, hogy tanulóink társas kapcsolataikban igényesek legyenek (iskolai és iskolán kívüli 

rendezvények, tevékenységek; diák-önkormányzati munka; osztályfőnöki órák szervezése stb.) 

Mindennapjaikban a konstruktív életvezetés elveit kövessék. A demokratikus együttélés 

szabályait ismerjék, tartsák és tartassák be közösségeikben. 

A közösség fejlesztése minden szakórán és szakköri, sportköri foglalkozáson feladata az 

oktatóknak is. A különböző nevelési alkalmak jó kihasználása az iskola egész oktatói 

testületének felelőssége. A szülők hivatalos tájékoztatása az e-napló útján vagy a krétában 

megadott szülői/gondviselői email címre történik (osztályfőnök, oktató). Tehetséggondozás: a 

felfedezett tehetség támogatása pedagógiai feladat, ezért nemcsak egy- egy oktató dolga, hanem 

az osztályközösségé is. Az iskola kötelessége, hogy biztosítsa a gyermekeket megillető jogok 

érvényesülését, feltárja a tanulók fejlődését veszélyeztető okokat, megelőzze, illetve 

ellensúlyozza a káros hatásokat. Minden pedagógus különösen az osztályfőnök kiemelten 

közreműködik a gyermekek, a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésében. Sajnálatos módon egyre több a veszélyeztetett gyermek, akik problémáinak 

feltárása, figyelése, segítése egyre fontosabb feladat az iskola köznevelési funkcióiból adódóan. 

A probléma kezelése valamennyi oktató feladata, de kiemelt szerepe van az osztályfőnöknek. 

További partnerek elsősorban a szülők, a kollégiumok, gyámügyi hatóság, nevelési tanácsadó, 

és adott esetben a prevenciós munkába is bevonva a rendőrség. A következő években a 

szenvedélybetegségre való figyelés és elsősorban felvilágosítással a megelőzés lesz a 

kiemelkedő feladat. A segítségre szorulók felfedezése a jó pedagógus szem és az iskolaorvos 

együttműködésén is múlik. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók esetében az osztályfőnökök az oktatókkal konzultálva 

folyamatosan figyelemmel kísérik a tanulók érdemjegyeit, javaslatot tesznek a felzárkóztató 

foglalkozásokon való részvételre. Rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel /fogadóórák, 

személyes konzultációk/, ennek során tanulási módszerekre, a családtanulást segítő 

tevékenységére adnak ajánlást. Azokat a tanulókat, akiknek tanulási nehézségeit családi 

körülményei okozzák, az osztályfőnökkel közösen szakemberekhez irányítjuk. Ugyancsak 

szakemberek véleményét kérjük dyslexia, dysgraphia stb. esetén. A diákokat az iskola életéről, 

az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a 

diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. A tanulót és a tanuló 

szüleit a diák fejlődéséről, egyéni haladásáról az oktatók folyamatosan (szóban illetve az e-

naplón keresztül) tájékoztatják. A félév és az év vége előtt az oktató tájékoztatja az 

osztályfőnököt az eddigi gyenge teljesítmény várható következményeiről, aki írásban értesíti a 

szülőket. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, aktuális feladatokról, 

rendkívüli intézkedésekről az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják szülői 

értekezleteken. Különösen jelentős feladat hárul az osztályfőnökre a családi, szociális, 

egészségügyi stb. nehézségek feltárása után a cselekvés irányának meghatározása. Munkájához 

segítséget ad az iskola pszichológusa, esetleg külső szakember (családvédelmi szolgálat). 
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Környezeti nevelés  

A fiatalok osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő a 

különböző szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Munkálkodása nyomán válnak 

konkrét közösségi tevékenységgé az oktatók tanórán túlmutató elképzelései, a különböző 

iskolai programkínálatok. A tanulók számos attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is 

befolyásolhatja igényessége, értékrendje. A környezeti nevelés szempontjából nem 

meghatározó az osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása, általános tájékozottsága, 

problémafelismerő és feldolgozó képessége segítheti abban, hogy ezt a sokszínű témakört a 

környezethez való viszony alakítására, egyben pedagógiai céljaira használni, alkalmazni tudja. 

A környezet megóvására, szépítésére, otthonossá tételére, igényes gondos alakítására való 

nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, életmódminták elemzése, a 

környezetszennyezés csökkentése, fenntarthatóságra a megoldások keresése is kiváló 

lehetőséget nyújt az együttes tevékenységek során a közösségépítésre, a személyes kapcsolatok 

kialakítására, elmélyítésére. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje. 

1.5.1. A HÁTRÁNYOS ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ 

TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEENDŐK 

Hátrányos helyzetű 

az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 

aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

- a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket 

együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a 

családba fogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezik, 

- a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 

nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív 

korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 

álláskeresőként nyilvántartott személy, 

- a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, 

hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában 

szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli 

vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan 

biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 

Halmozottan hátrányos helyzetű 

- az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá 

vált gyermek, aki esetében a fenti bekezdés pontjaiban meghatározott körülmények 

közül legalább kettő fennáll, 

- a nevelésbe vett gyermek, 
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- az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló 

fiatal felnőtt. 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek 

figyelembevétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti 

formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

Kiemelt figyelmet érdemlő tanulók a sajátos nevelési igényű; a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő; a kiemelten tehetséges; a hátrányos és a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók. 

1.5.2. BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI ÉS MAGATARTÁSI PROBLÉMÁKKAL 

KÜZDŐ TANULÓK 

Az elmúlt években ezeknek a diákoknak a száma jelentősen emelkedett iskolánkban. A 

beilleszkedési és magatartási nehézség egy komplex jelenség, a személyiség problémája, 

amelyben értelmi, érzelmi és akarati tényezők játszanak szerepet. Általában valamilyen 

szociális probléma, családi körülmény következménye. A beilleszkedési zavarok okának 

ismeretében a problémákat három csoportba soroljuk: 

- pszichés zavarok állnak a problémák hátterében, 

- tanulási nehézségek váltják ki a problémát, 

- rossz vagy hiányos szocializáció okozza a problémát. 

Az iskola feladata, hogy szocializálja a gyermekeket, megismertesse és elfogadtassa velük a 

társadalmi normákat és a többségi kultúrát. Számos nehézséget hoz felszínre az a tény, hogy az 

iskolában összetalálkoznak a különböző szinteken szocializált és különböző kulturális háttérrel 

rendelkező tanulók. Cél: az iskola a nevelési folyamatban ismerje fel a problémákat és kezelje 

azokat, akadályozza meg a veszélynek kitett tanulók kirekesztődését vagy azt, hogy a közösség 

negatív hangadójává váljanak, ehhez fontos a gyermekközpontú szemlélet, prevenciós 

foglalkozások szervezése. 

A beilleszkedési nehézségekkel először az osztályfőnök, illetve az osztályban tanító oktató 

találkoznak. Fontos köztük a folyamatos konzultáció és az információáramlás. Amennyiben a 

problémát a pedagógusközösség nem képes megoldani, vagy az az iskola kompetenciáját 

meghaladja, szakemberek segítségét indokolt igénybe venni (pszichológus, nevelési tanácsadó, 

tanulási képességet vizsgáló szakértő, rehabilitációs tanácsadó). 

Tanulási nehézség esetében a nevelőtestület feladata a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 

ismeretanyagának stabilizálása, kompetenciáik erősítése/kompetenciafejlesztés, olyan 

tudásalap biztosítása melyre építve képessé válhatnak az iskola eredményes befejezésére és 

szakmai végzettség megszerzése. 

Az iskola feladat: 

- közösségfejlesztő, közösségépítő programok szervezése 

- ifjúságvédelmi szakember bevonása 

- tantárgyanként felzárkóztató foglalkozáson való részvételt javaslunk az első félévben, s 

ha szükséges, az egész tanév folyamán 
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- az oktatók megismertetik a diákokkal saját szaktárgyaik tanulási módszereit, eszerint is 

kérik számon az ismereteket 

- az osztályfőnökök az oktatókkal konzultálva folyamatosan figyelemmel kísérik a 

tanulók érdemjegyeit, javaslatot tesznek a felzárkóztató foglalkozásokon való 

részvételre 

- tanítási órán differenciált foglalkozással törekszünk a tanulók felzárkóztatására 

- a tanulási nehézségekkel küzdőknek lehetőség szerint korrepetálás biztosítása 

- a lemorzsolódás csökkentése 

- pályázati lehetőségek igénybevétele 

1.5.3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK 

Iskolánk alapító okirata felsorolja tevékenységeink között a sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrált oktatását-nevelését. 

Sajátos nevelési igényű az a tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság döntése alapján: 

testi (mozgás), érzékszervi (látás, hallás), értelmi, beszédfogyatékos, autista, vagy a pszichés 

fejlődés zavarai, továbbá tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) miatt a nevelési, 

tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott. 

Intézményünk jelenleg mozgáskorlátozott, hallásfogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 

tanulókat tud fogadni. 

Iskolánk azokat a tanulókat fogadja, akik szakértői véleménnyel rendelkeznek, és a 

szakvéleményben javasolták az integrált nevelését. A súlyosan és halmozottan sérült tanulókat 

nem tudjuk fogadni, mivel az iskola nem rendelkezik szakirányú végzettséggel rendelkező 

gyógypedagógiai tanárokkal (terapeutákkal). 

Az osztályfőnök feladata az osztályban tanító oktatók tájékoztatása a tanuló sajátos nevelési 

igényeiről. Az osztályfőnök tájékoztatja az osztályt is, és az ő feladata a tanuló eredményes 

beilleszkedésének segítése. Minden év elején érzékenyítő programot szervezünk az 

osztályoknak. 

Az iskola feladatai: 

- segítő eszközök használatának engedélyezése: helyesírási szótár, számológép stb. 

- hosszabb felkészülési idő biztosítása 

- a szakvéleményben foglaltak szerint lehetőséget adni inkább a szóbeli, vagy inkább az 

írásbeli számonkérésre 

- gyakorlás biztosítása 

1.5.4. TEHETSÉGES TANULÓK FEJLESZTÉSE 

Tehetséges gyermeknek a magas intellektuális képességű és kreativitású, kiemelkedő 

képességekkel rendelkező tanulókat értjük. A tehetségek felismerése fontos célja az oktatásnak. 

A tehetséggondozás minőségi differenciálást jelent az iskolánkban tanuló diákok többségével 
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szemben. Törekszünk a tehetséges tanulók motiválására és fejlesztésére mind tanórai 

/projektek, előadások/ mind pedig tanórán kívüli tevékenységekkel. 

Tehetségfejlesztés tevékenységei: 

- helyi tantárgyi vetélkedők, versenyek, 

- érettségire való felkészítés, 

- felvételire való felkészítés, 

- az OKTV-n, és egyéb külső szervek által meghirdetett pályázatokon való indulás 

lehetősége és az ezekre való felkészítés, 

- szakmai tanulmányi versenyekre való felkészítés (OSZTV, ÁSZÉV), 

Felkészítés nyelvvizsgára 

A nyelvi előkészítő osztályokban az idegennyelv oktatásának célja az érettségi vizsga 

megszerzése mellett a B2 komplex típusú nyelvvizsga megszerzése. A cél elérésének érdekében 

az első évben heti 18 órában oktatjuk az idegen nyelvet, a későbbi évfolyamokon a tanulók 

haladását kifejezetten nyelvvizsgára felkészítő feladatokkal, témákkal segítjük. A 

csoportbontásnál figyelembe vesszük a tanulók nyelvi szintjét, a nyelvi előkészítő osztályban a 

tanuló nyelvi készségeinek fejlődését. Szükség esetén - amennyiben a nyelvtanárok és az 

osztályfőnök indokoltnak tartják, a tanuló angol nyelvből szerzett eredményeire tekintettel- a 

szülő tájékoztatása mellett, igazgatói döntés alapján a tanulót áthelyezzük másik csoportba. 

Azt a tanulót, aki a nyelvi előkészítő évfolyam végén nem teljesítette az elvárt eredményt, 

lehetőség szerint áthelyezzük az adott ágazat nem nyelvi előkészítős osztályába. 

Az előrehozott érettségi eredménnyel rendelkező tanulók az adott tanítási órák alatt a 

könyvtárban tartózkodnak, ettől eltérni igazgatói engedéllyel lehet. 

1.6. A TANULÓKNAK A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY DÖNTÉSI 

FOLYAMATAIBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGA 

GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

A tanuló joga, hogy hozzájusson a tanulmányai folytatásához szükséges értesülésekhez és 

tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. 

A tájékoztatási jog mellett biztosítani kell számukra, hogy szervezett formában véleményt 

mondjanak az őket oktatók munkájáról, és az őket érintő kérdésekről. 

Minden tanulónak joga van, hogy tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő 

kérdésekről, valamint e kérdésekről javaslatot tegyen. 

A tanulók a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. 

A diákönkormányzat 

A közösségfejlesztés az egész iskolát áthatja. Az iskolában működő diákönkormányzatnak 

fontos szerepe van a közösségi élet területén. 



27 

 

Iskolánk fennállása óta folyamatosan tevékenykedik az iskolai diákönkormányzat (IDB), amely 

a tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletét, a tanulók tanórán kívüli szabadidős 

tevékenységének segítését látja el. Munkájukat az igazgató által megbízott oktató segíti. 

Az osztályok diákbizottságainak tagjait az adott osztály tanulói választják meg, s az 

osztálytitkárok alkotják az iskolai diákbizottságot. Az ODB titkárok a tanév II.félévének elején 

megválasztják az iskolai DÖK titkárt. Az iskolánkat a DÖK titkár képviseli a budapesti és 

országos fórumokon és rendezvényeken. 

Tanév elején meghatározzák a diákönkormányzat működési rendjét, az év feladatait, a 

szervezeti és működési szabályzatot. Döntenek a DÖK által felhasználható egy tanítás nélküli 

napról. Az IDB szervezi az iskolai szintű programokat, irányítja az ODB-ket. A 

diákönkormányzat működését az iskola helyiség biztosításával segíti. A diákönkormányzat 

véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a szakképző intézmény működésével és a tanulókkal 

kapcsolatos bármely kérdésben. A törvényben meghatározott esetekben a diákönkormányzat 

véleményezési joga érvényesül. 

Az iskolai diákönkormányzat kéthetente ülésezik. Az előttük álló két hét feladatait határozzák 

meg. Így a tanulók számos, őket érintő kérdésben kifejthetik véleményüket, formálhatják a 

diákélet hétköznapjait és a tantestületi döntésekre is befolyást gyakorolhatnak. 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a következő kérdésekben: 

- a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

- a tanuló helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

- a pályázati kiírások, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

- a szakképző intézményi sportkör működési rendjének megállapításához, 

- az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

- a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

- a házirend elfogadásához, 

- a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott egyéb 

ügyben. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 

diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a 

meghívót –ha jogszabály másképp nem rendelkezik –a tárgyalás határnapját legalább tizenöt 

nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

Az IDB évente beszámol a Diákközgyűlésnek az elvégzett munkáról. 

Az évi rendes közgyűlést a diákönkormányzat vezetője hívja össze küldött közgyűlésként. Az 

osztályok két küldöttel képviseltetik magukat. Az évi rendes közgyűlésen a diákönkormányzat 

képviselője beszámol a diákönkormányzat munkájáról. A tanulók kérdéseket intézhetnek a 

diákönkormányzat és az iskola vezetőjéhez. A diákközgyűlés napirendi pontjait 15 nappal a 

megkezdés előtt nyilvánosságra kell hozni. 

Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskola igazgatója vagy a diákönkormányzat vezetője 

kezdeményezheti. 
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A közösségfejlesztés a tanítási-tanulási folyamatban is érvényesül, a tanulók megtanulnak 

együttműködni a foglalkozásokon és a foglalkozásokon kívüli tevékenységek során. A 

változatos munkaformák hozzájárulnak az egymásért való felelősség érzésének erősítéséhez. 

Az SNI tanulók beilleszkedésének segítése és a másság elfogadása a közösségfejlesztés fontos 

feladata. 

Az tanulók a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére diákköröket 

hozhatnak létre, amelyek működését a nevelőtestület segíti. Ily módon döntési jogkört 

gyakorolnak saját közösségi életük szervezésében, tisztségviselőik megválasztásában, 

képviseltetik magukat a diákönkormányzatban. 

1.7. A KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 

Az oktatás-nevelés folyamatában elengedhetetlen a szülők, osztályfőnökök, oktatók 

együttműködése. Az iskola elfogadja azt a szülői elvárást, hogy az oktató legyen partnere a 

gyermek nevelésében. Ennek legfontosabb eleme a folyamatosság, amely a szülőt és az iskolát 

is kötelezi. 

1.7.1. KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL 

Az iskola igazgatója legalább félévente egyszer tájékoztatja a Képzési Tanácsot. A szülőket az 

iskola életéről, az iskolai munkatervről az osztályfőnökök tájékoztatják. A szülők a gyermekük 

előrehaladásáról, az esetlegesen felmerült problémákról a digitális naplóból folyamatosan 

tájékozódhatnak. A hozzáférést a szülők az osztályfőnöktől év elején vehetik át. 

Kapcsolattartás formái: 

- iskolai szülői értekezletek (beiskolázási időszakban), 

- osztály szülői értekezletek (tanévkezdéskor, és a 2. félév elején), 

- rendkívüli szülői értekezletek osztály vagy évfolyam szinten egy adott probléma 

megvitatására, 

- oktatói fogadóórák évente két alkalommal, 

- tájékoztatás telefonon, 

- tájékoztatás személyesen előre egyeztetett időpontokban, 

- tájékoztatás elektronikus napló útján (osztályfőnök, oktató). 

1.7.2. KAPCSOLATTARTÁS MÁS INTÉZMÉNYEKKEL 

Az elmúlt évek során számos intézménnyel alakult ki szilárd és gyümölcsöző kapcsolatunk, 

melyeknek profilja a mi képzési területeinkhez / közgazdaság, közlekedés / kapcsolódik. 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mindkét ágazatunkkal kapcsolatot tart 

fenn. Az iskola segítséget nyújt a mesterképzésben tanár szakos hallgatóknak és a főiskolai 

képzésben részt vevő szakoktatóknak. A hallgatók hospitálásra és óratartásra, üzemlátogatásra 

kapnak lehetőséget. A gyakorlat során oktatóink a mentorálás feladatait is ellátják. 
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A mentorálási tevékenység 

Iskolánkban háromféle formában valósul meg: 

- tanár szakos egyetemi hallgatók mentorálása, 

- szakoktatónak tanuló egyetemista hallgatók mentorálása, 

- gyakornokok mentorálása. 

A mentorálási tevékenység során, a mentor segíti az egyetemi hallgatót/gyakornokot a 

köznevelési intézmény megismerésében, a szervezetbe való beilleszkedésben, pedagógiai, 

módszertani feladatainak-, a kapcsolódó adminisztrációs tevékenységének ellátásában.  

Az iskolai mentor: szakirányú szakképzettséggel rendelkező tanár, aki koordinálja a 

tanárjelölt/gyakornok iskolai tevékenységét. Az intézményvezető a mentori tevékenységre 

(jogszabályban meghatározott szakmai, tanári végzettség, valamint tanítási gyakorlat, 

tapasztalat alapján), gyakorlóhelyi konzulenst is megbízhat. 

A mentori tevékenység a tanárrá válás komplex folyamatában támogatja a jelölteket. E 

folyamatban ötvöződik az elméleti, gyakorlati problémák kezelése, az önreflexió hatékony 

alkalmazásának elsajátítása:  

 A pedagógiai tevékenységet meghatározó jogszabályok megismerése, értelmezése és 

alkalmazása,  

 a tanulókkal, szüleikkel, a kollegákkal való kapcsolat kiépítése, tudatos alakítása,  

 a tanítási, nevelési tevékenység tervezése, hatékonyságának növelése, egyéb iskolai 

feladatok ellátása.  

A mentorálási folyamat során arra törekszünk, hogy a jelöltek a vizsgakövetelményeket 

eredményesen teljesítsék, valamint minél aktívabban be tudjanak kapcsolódni az iskolai életbe. 

1.7.3. KAPCSOLATTARTÁS SZAKMAI SZERVEZETEKKEL 

 Gyermek és ifjúságvédelmi szervezetek, 

 Gyámhatóság, 

 Szakmai szolgáltató szervezetek, 

 Szakszolgálatok, 

 Területileg illetékes kamara, 

 Gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetek, 

 Iskola képzési profiljába tartozó szakmai szervezetek, 

 Kulturális és sportszervezetek, 

 Civil szervezetek. 
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1.7.4. KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK:  ERASMUS+, HATÁRTALANUL 

Fontosnak tartjuk azt, hogy tanulóink közül minél többen végezhessenek külföldön szakmai 

gyakorlatot, ezért rendszeresen részt veszünk Erasmus + pályázatokon.  

Tapasztalataink szerint a külföldi gyakorlat nem csak szakmai területen jelent motivációt a 

tanulóknak, hanem fejlődik a nyelvtudásuk, kooperációs képességük, leépülnek a 

kommunikációs gátlásaik az idegen nyelv gyakorlása közben.  

Olyan tanulóink számára is megnyílik a lehetőség más országok életének, kultúrájának 

megismerésére, akik önerőből nem tudnának külföldre eljutni. Ezt a célt szolgálja a Határtalanul 

elnevezésű program is, melynek célja a kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, 

elmélyítése a határon túl élő magyar fiatalokkal. 

1.7.5. KÉPZÉSI TANÁCS 

A szakképző intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményező és javaslattevő 

testületként működő képzési tanács működhet: 

A képzési tanács tagjai: 

-  a szülők képviselői a szakképző intézmény tanulóinak törvényes képviselői, 

- a tanulók képviselői a szakképző intézmény diákönkormányzatának tagjai, 

- az oktatói testület képviselői (az oktatói testület tagjai választják). 

A képzési tanácsba a tanulók törvényes képviselői, a tanulók, és az oktatói testület azonos 

számú képviselőt választhatnak. 

1.8. A TANULMÁNYOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VIZSGÁK ÉS AZ 

ALKALMASSÁGI VIZSGA SZABÁLYAI, A SZÓBELI 

FELVÉTELI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1.8.1. TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK 

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó, javító, pótló, különbözeti vizsga) vizsgaidőszakát a 

későbbiekben meghatározott módon kell kijelölni. 

Az osztályozó, javító, pótló, különbözeti vizsgát a vizsgát megelőző három hónapon belül kell 

kijelölni Az ágazati alapvizsgát az adott munkaévre vonatkozó munkatervben rögzítettek 

szerint tervezzük. 

A tanulmányok alatti vizsga időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban 

tájékoztatni kell. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Lehetőség 

szerint a vizsgabizottságba legalább két olyan oktatót kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy 

tanítására. Azokból a tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a szakképző 

intézmény szakmai programja alapján a tanuló érettségi vizsga letételére való jogosultságot 

szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező követelmény a minimum 
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hatvanperces, az adott vizsgatárgy legfontosabb tanulmányi követelményeit magában foglaló 

írásbeli vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység sikeres teljesítése. 

A tanulmányok alatti vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a 

kerettantervek illetve programtantervek alapján készült, a Szakmai Program részét képező helyi 

tanterv adott tantárgyainak az egyes évfolyamokra vonatkozó követelményeivel.  

Az osztályozó, javító és különbözeti vizsga jegyzőkönyveit irattárban kell tárolni. 

Az írásbeli vizsga anyagait a tanulók dolgozataihoz hasonlóan l évig meg kell őrizni. 

Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli vizsgát tehet, egy vizsgázónak egy 

napra legfeljebb három tárgyból szervezhető szóbeli vizsga. 

Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. Szóbeli vizsga esetén legalább 30 perc felkészülési időt 

kell biztosítani tantárgyanként, kivéve az idegen nyelvből tett vizsgát, ahol felkészülési idő 

nélkül felel a tanuló. A feleltetés időtartama 15 percnél nem lehet több.  

Ahol írásbeli és szóbeli vizsgarész is szerepel, a pontszámok 50-50%-os arányban teszik ki a 

vizsga összpontszámát. A sikeres vizsgához mindkét vizsgarészben minimum 12%-ot kell 

teljesíteni.  

A tanulmányok alatti vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének 

osztályzatban történő kifejezése a következő: 

80 – 100 % jeles (5) 

60 – 79 % jó (4) 

40 – 59 % közepes (3) 

25 – 39 % elégséges (2) 

0 – 24 % elégtelen (1) 

A különböző tantárgyak vizsgarészeit az alábbi táblázat tartalmazza: 

Tantárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Irodalom X X  

Magyar nyelv X X  

Matematika X X1  

Idegen nyelv X X  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek. 
X X 

 

Történelem X X  



32 

 

Szakmai tantárgyak X X X2 

Etika  X  

Informatika   X 

Digitális kultúra   X 

Digitális alkalmazások   X 

Testnevelés és sport   X 

Testnevelés   X 

Minden más tantárgy X   

 X1 Amennyiben a tanuló matematikából az írásbeli vizsgán nem éri el a 25%-ot, abban az 

esetben szóbeli vizsgát is tesz. 

X2 A szakmai tantárgy tananyagtartalmától függően. 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA 

A tanulmányok alatti osztályozó vizsga, tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára 

jelentkezés módját és határidejét az igazgató határozza meg a jogszabály adta keretek között. 

A vizsga időpontját az intézmény munkatervében rögzíti, majd az iskola honlapján, a tanulói 

tájékoztatás fórumain és az osztályfőnökök útján a tanulók és szüleik tudomására hozza.  

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához, 

ha 

- felmentették a foglalkozáson való részvétele alól,  

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

- az e rendeletben meghatározott időnél többet mulasztott és az oktatói testület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet,  

- a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

JAVÍTÓVIZSGA 

Javítóvizsgát tehet az a vizsgázó, aki 

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

 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad,  

 a vizsga helyszínét engedély nélkül elhagyja. 
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A javítóvizsgát augusztus 15 – 31. közötti időszakban az igazgató által kijelölt időpontban 

szervezzük meg. A tantárgyak pontos időpontját és beosztását a vizsga előtt legalább 15 nappal 

az iskola honlapján tesszük közzé. A vizsgák követelménye az egyes tantárgyak 

kerettantervében megfogalmazott továbbhaladáshoz szükséges minimum. 

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA 

Különbözeti vizsgát kell tenni a tanulónak, amennyiben: 

- más iskolából való átvételkor az igazgató előírja, 

- az intézményen belüli tagozat-osztály és csoport váltáskor az igazgató előírja, 

- a külföldi tanulmányok beszámításakor az iskola igazgatója a tanulmányok folytatását 

különbözeti vizsga letételéhez köti. 

A különbözeti vizsgák tantárgyi követelményei megegyeznek a kerettantervek és 

programtantervek alapján készült helyi tantervek közötti tartalmi követelmények 

különbségeivel. 

PÓTLÓ VIZSGA 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A 

vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a 

vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló 

vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga 

megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

1.8.2. ÁGAZATI ALAPVIZSGA 

A technikumi képzés keretében az ágazati oktatás a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgával 

zárul, melyet június első két hetében szervezünk meg. Az ágazati alapvizsga írásbeli és 

gyakorlati részből áll. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető 

összes pontszám legalább 40 %- 40%-át elérte. 

A tanuló a sikeres ágazati alapvizsgát követően a szakképző intézményben külön felvételi 

eljárás nélkül folytathatja tanulmányait azzal, hogy az általa választott szakmáról az ágazati 

alapoktatás során az igazgató által meghatározott időszakon belül kell nyilatkoznia. A tanuló 

magasabb évfolyamra nem léphet, ha elégtelen ágazati alapvizsgát tett. Az ágazati alapvizsga 

az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos szakmai tartalmát a képzési 

és kimeneti követelmények határozzák meg. Az ágazati alapvizsga teljesítése az év végén adott 

bizonyítványba bejegyzésre kerül.  

ALKALMASSÁGI VIZSGA 

Alkalmassági vizsgát a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tartunk. 
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1.8.3. ISKOLÁNK SAJÁT VIZSGÁI 

KISÉRETTSÉGI 

Az érettségi évében, március-április hónapban megtartott vizsga, melyet az érettségi vizsga 

tantárgyaiból szervezünk. A vizsga formája az alábbi táblázat alapján írásbeli és/vagy szóbeli 

vizsga. 

Matematika írásbeli 

Magyar nyelv és irodalom szóbeli 

Történelem szóbeli 

Idegen nyelv írásbeli + szóbeli 

Szakmai tárgyak írásbeli  

Szakmai informatika gyakorlati 

A kisérettségin elért érdemjegyet az év végi osztályzat megállapításakor súlyozottan kell 

figyelembe venni. A kisérettségi tematikája az érettségi vizsga tematikájának része, melyről az 

oktató legkésőbb március 1-ig tájékoztatja a tanulókat. A feladatok, tételsorok összeállítását az 

oktatók végzik, a szóbeli vizsgán a vizsgázó legalább 2 tagú vizsgabizottság előtt felel. A vizsga 

helyszíne az iskola. 

ÉVFOLYAMVIZSGA IDEGEN NYELVBŐL, IT SZAKMAI IDEGEN NYELVBŐL 

A 11. évfolyamon minden osztályban idegen nyelvből szervezett írásbeli és szóbeli vizsga. A 

kapott érdemjegy súlyozott jegyként szerepel a naplóban. 

BESZÁMOLÓ VIZSGA 

A bejövő nyelvi előkészítő évfolyamon félévkor és év végén továbbá 9., 10. és 12. évfolyamon 

év végén szervezett írásbeli és szóbeli vizsga, melynek érdemjegyei témazáró jegyként 

szerepelnek a naplóban. 

1.8.4. SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

A szóbeli beszélgetésen a tanuló bemutatja magyar irodalom és/vagy magyar nyelv, továbbá a 

matematika füzeteit, valamint ellenőrző könyvét vagy e-napló kivonatát a vizsgabizottságnak.  

A szóbeli felvételi a tanuló bemutatkozásával kezdődik, majd pedig a bizottság rövid 

beszélgetést folytat a jelentkezővel, melynek célja az általános tájékozottság felmérése. A 

nyelvi előkészítő osztályokba jelentkező tanulókkal a szóbeli felvételi vizsgán rövid, irányított 

beszélgetést folytatunk. 

Szóbeli témakörök a nyelvi előkészítő osztályba jelentkező tanulóknak: 

1. Család 

2. Étkezés 
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3. Iskola 

4. Napi rutin 

5. Otthon 

6. Öltözködés 

7. Szabadidő 

8. Utazás 

9. Közlekedés 

10. Ünnepek 

11. Állatok 

A nyolcadikos tanulók részére tanulmányi versenyt szervezünk angol nyelv, közlekedés és 

közgazdaság tantárgyakból. A verseny eredményét a felvételi eljárásban figyelembe vesszük. 

Az internetes verseny és a helyszíni forduló összesített végeredménye alapján alakul ki a 

verseny végeredménye. Az egyes tantárgyból legjobban teljesítő első 3 helyezett tanuló a 

felvételi pontszámához + 15 pontot kap. Egy tanuló versenyezhet több tantárgyból is, azonban 

a végeredmény számításánál a tanuló legjobb tantárgyi eredményét vesszük figyelembe. 

1.9.  A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI 

A felvétel rendjét jogszabályok és az útmutatók szabályozzák. Ezek alapján készítjük el minden 

évben a Felvételi eljárás rendjét, amelyet nyilvánosságra hozunk a törvényi előírásoknak 

megfelelően a KIFIR oldalán és az iskola honlapján is. 

1.9.1. FELVÉTEL 

A 9. OSZTÁLYBA VALÓ FELVÉTEL FELTÉTELEI 

- az általános iskola 8. osztályának sikeres befejezését igazoló bizonyítvány (külföldön 

szerzett bizonyítvány esetén a törvényi szabályozás figyelembevételével a felvétel 

egyedi elbírálás alapján történik), 

- az iskola felvételi szabályzata alapján letett sikeres felvételi vizsga, 

- a beiratkozás az iskolába előre meghatározott időpontban. 

A felvételi eljárás során a tanulók 200 pontot szerezhetnek az alábbiak szerint: 

- 7. osztály év végi és 8. osztály félévi (irodalom és magyar nyelv átlaga, matematika, 

történelem, idegen nyelv, valamint fizika és földrajz tantárgyak átlaga) osztályzatainak 

összege – max. 50 pont, 

- központi, kompetencia alapú írásbeli felvételi dolgozat matematikából és anyanyelvből, 

tantárgyanként 50-50 pont – max. 100 pont, 

- szóbeli felvételi beszélgetés – max. 50 pont. 

Sajátos nevelési igényű tanuló esetében - szakértői vélemény alapján - a szóbeli meghallgatáson 

elért pontszámot 15 ponttal megnöveljük. 
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A SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYBA VALÓ FELVÉTEL FELTÉTELEI 

(2020 szeptembere előtt beiskolázott tanulókra érvényes) 

Szakképző évfolyamra való felvétel feltétele a sikeres érettségi vizsgát igazoló érettségi 

vizsgabizonyítvány bemutatása, valamint a kitöltött és aláírt felvételi jelentkezési lap leadása. 

Jelentkezéskor iskolánk tanulóit előnyben részesítjük. Az adott ágazaton belül jelentkezők 

számára – beszámítással – biztosítjuk a lerövidített képzési időt a jogszabályoknak megfelelően. 

1.9.2. ÁTVÉTEL 

ÁTVÉTEL AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA 

Másik iskolából való átvételről írásos kérelem alapján az igazgató egyedi elbírálás alapján dönt, 

mérlegelve az osztálylétszámot, a tanult tantárgyakat, a szakmai tantárgyakat és azok 

eredményeit. Amennyiben a tanuló az iskola programjától eltérő óraszámban vagy egyáltalán 

nem tanult bizonyos tárgyakat, előre megadott határidőn belül különbözeti vizsgát kell tennie. 

A SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYBA VALÓ ÁTVÉTEL FELTÉTELEI 

Azonos szakmai képzésben résztvevő tanuló átvételéről egyedi elbírálás alapján az igazgató 

dönt. 

1.10. AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV 

Az elsősegélynyújtás olyan egészségügyi beavatkozás, amelyet bárki a végleges szakellátás 

megkezdése előtt végez, baleset vagy hirtelen egészségkárosodás közvetlen körülményeinek 

elhárítása és az állapot további romlásának feltartóztatása érdekében. Az elsősegélynyújtás 

célja lehet az élet megmentése, a további egészségkárosodás megakadályozása, valamint a 

gyógyulás elősegítése. Az iskolai képzés konkrét célja a fentiekre felkészíteni a tanulókat. 

Az elsősegélynyújtási alapismeretekkel kapcsolatos feladatok: 

- 9-12. évfolyamon balesetvédelmi előadások tartása, filmvetítéssel, prezentációkkal, 

- egészségnapokon újraélesztési gyakorlatok, betegszállítás, sebimitációs készlettel 

baleseti szituáció létrehozása, ellátási módjai, 

- iskolai vetélkedők szervezése az elsősegélynyújtással kapcsolatban. 

Az elsősegélynyújtási ismeretek a következő tantárgyakba épülnek be: 

- fizika, 

- komplex természettudományos tantárgy, 

- testnevelés. 

 


