
1 

 

 

 

 

 

Soproni SZC 

Fáy András Két Tanítási Nyelvű 

Gazdasági Szakgimnáziuma 

 

 

Pedagógiai program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

A Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Két Tanítási Nyelvű Gazdasági 

Szakgimnáziuma tagintézményi kiegészítése a Soproni Szakképzési Centrum Nevelési 

programjához 

 
Kiegészítések felsorolása: 

● 1.1-es pont bővítése: A Fáy küldetésnyilatkozata, értékrendje című alfejezettel 

● 2.2.2-es pont bővítése: 2.2.3. Az osztályfőnök kiválasztása, megbízása a Fáyban 

alponttal 

● 2.7-es ponthoz: Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatok fejezet bővítése A Fáy hagyományai című fejezettel 

● 2.9-es pont bővítése: Tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai 

fejezet kiegészítése a következő pontokkal: Vizsgatárgyak, vizsgarészek; A vizsgák 

lebonyolítása; A tanulók értékelése; Jogorvoslati lehetőségek 

● 2.10-es pont kiegészítése: A tanulók felvételének, valamint átvételének szabályai rész 

bővítése a következőkkel: Felvétel az iskola 9. évfolyamába; Felvétel a szakképző 

évfolyamba; Nyelvi csoportváltás 
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A Fáy küldetésnyilatkozata, értékrendje 

Alapelvünk: az általános alapműveltség mellett korszerű gazdasági szemlélet közvetítése, s így 

kellő alapok nyújtása a későbbi önképzés számára. Tanulóinkban – velük közvetlen kapcsolatot 

kiépítve – a rendszeres, pontos munkavégzés készséggé válását szeretnénk kialakítani. Az 

iskolai értékrend és követelményrendszer minden téren ennek az alapstratégiának a függvénye. 

Ebből a szempontból példamutatónak és méltóképpen megbecsülendőnek tartjuk az iskola 

névadójának, Fáy Andrásnak életét és munkásságát. 

Fáy András a reformkor egyik jeles személyiségeként méltán érdemelte ki a „nemzet 

mindenese” elnevezést, hiszen szinte az élet minden területére kiterjedt tevékenysége: 1835-

ben követté választották, tagja volt az Akadémiának és első igazgatója a Kisfaludy Társaságnak. 

1840-ben nyílt meg az általa alapított Pesti Hazai Első Takarékpénztár. A gyakorlati 

szervezőmunka mellett szépirodalmi munkássága is jelentős, bár az utókor nem elsősorban 

ezért emlékszik rá. Szerelmes versei, novellái, regénye, a „Bélteky-ház” mellett leginkább 

állatmeséit őrizte meg az emlékezet. Kidolgozásukon a nagy elődök példája mutatkozik ugyan, 

de eredetit alkotott, mert meséinek erkölcsi tanulsága mellett a társadalmi érdeklődés, a józan 

életszemlélet is megjelenik. Írásaiban a haza iránti szeretetre, a közélet szolgálatára, az emberi 

hibák leküzdésére próbált nevelni, és a maga tevékenységével is ezt igyekezett megvalósítani. 

Munkássága, erkölcsi példája bármikor, bármelyik generáció számára követendő minta lehet. 

Fáy András példája alapján legfőbb értéknek az alábbiakat tekintjük: 

− A nemzet hasznos tagjaként tevékenykedni. 

− Nemcsak hangzatos, nagy szavakban, hanem a mindennapok apró munkájában is 

jelenjen meg a cselekvés, szó és tett egysége. 

− Szakértelem és ügybuzgalom egyaránt jellemezzen minket. 

1925. december 9-én a 89065/1925. VI. ü. v. számú miniszteri rendelet a Soproni Magyar 

Királyi Állami Felső Kereskedelmi Iskolának – iskolánknak – a Fáy András megkülönböztető 

nevet adta. A döntés bölcsességét bizonyítja, hogy az eltelt, viharos évtizedek alatt az 

intézménynek egyszer sem kellett „nevet cserélnie”, a névadónk által sugallt példa 

kétségbevonhatatlan. 

Az alapítás (1884) óta eltelt több mint 130 év, a képzés jellege és személyi adottságaink is 

egyaránt a tradíciók őrzését, a hagyományos eszközök, módszerek megtartását indokolják, 

természetesen alkalmazkodva a kor elvárásaihoz is. 
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Bár az 1884 óta eltelt időszak oktatási reformjai természetesen érintették iskolánkat is. A 2000. 

évi átszervezés profilunkat bővítette a kereskedelmi és postaforgalmi képzéssel – egy dolog 

azonban állandónak tekinthető, s ez egyben a jövőnket is meghatározza: a gazdaság igényeinek 

megfelelően képeztünk, és képzünk ma is szakembereket Sopron városa és vonzáskörzete 

számára, elméleti és gyakorlati tudással egyaránt felvértezve tanulóinkat. 

Értékeink közt első helyre a korszerű tárgyi tudás, a külső kihívásoknak való megfelelni tudás 

kívánkozik, mely ugyanakkor mások méltóságának tiszteletben tartásával társul. Akarjunk és 

tudjunk élre törni, de nem társaink legázolásával, az írott és íratlan törvények, normák 

megszegésével. A humán, a reál- és a szakmai tárgyak egyenrangúsága biztosíthatja alapelvünk 

megvalósítását, a leendő szakmák pedig jellegüknél fogva megkívánják az elvárt teljesítmény 

szintekhez való alkalmazkodást. Munkánk csak akkor lehet sikeres, ha e követelményeknek 

megfelelni tudó és akaró diákjaink lesznek, akik elfogadják és magukra nézve kötelezőnek 

tartják e fenti elveket. A képzés ideje alatt feladatunk tehát ennek a beállítódásnak a kialakítása. 

2005-ben tanári kezdeményezésre, a tanulók és szüleik egyetértésével, kibővítettük iskolánk 

elnevezését az iskola szakmaiságát pontosabban kifejező Fáy András Közgazdasági, Üzleti és 

Postai Szakközépiskolára. 

2015. július elsejétől a Soproni Szakképzési Centrum tagintézményeként működünk: Soproni 

Szakképzési Centrum Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolája néven.  

A szakképzési törvény változásával 2016. szeptember elsejétől nevünk: Soproni Szakképzési 

Centrum Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakgimnáziuma. 

2018. szeptember elsejétől : Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Két Tanítási Nyelvű 

Gazdasági Szakgimnáziuma. 

 

2. 2. 2. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

Az osztályfőnök a gondjaira bízott diákközösség élén álló hiteles tanáregyéniség. Személyes 

példaadással segíti a diákközösség formálódását. 

 

2.2.3. Az osztályfőnök kiválasztása, megbízása a Fáyban 
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− Az osztályfőnököt az iskolavezetés és az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének 

javaslata alapján az igazgató bízza meg a felmenő rendszert figyelembe véve. 

−  Osztályfőnöki megbízás elsősorban annak adható, aki: 

o az intézmény főfoglalkozású tanára 

o legalább egyéves tanári gyakorlattal rendelkezik 

− Az osztály munkájának irányításával eltöltött négy, illetve öt tanév eltelte után a 

pedagógus egy év felmentést kérhet az újabb osztályfőnöki megbízás alól. 
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2.7. Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

 

A Fáy hagyományai 

A tanév az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik, mely alkalom arra, hogy ismertessük az 

aktuális feladatokat, tájékoztassuk vendégeinket és diákjainkat az esetleges változásokról, a 

nyári szünidőben történtekről (pl. javító vizsgák eredményei stb.). 

Az iskolánk névadójáról írtakból egyenesen következik, hogy fontosnak tartjuk Fáy András 

életének, munkásságának – s általa a magyar reformkor kiemelkedő politikusainak és 

szellemiségének – megismerését, az iskola múltjának hangsúlyozását. Ennek érdekében 

szerveződik minden évben a novemberi „András-nap”. A diáknapnak a megemlékezésen kívül 

célja az is, hogy játékos formában az ifjúság is megmutathassa, mit tud. Az utóbbi években 

ehhez a naphoz kapcsoltuk az iskola összes tanulójára kiterjedő „Fáy András és kora” 

vetélkedőt is, valamint a diákönkormányzat közgyűlését. 

A kulturált szórakozási lehetőségek igénybevételét, tanulóink általános műveltségének 

emelését és oktatómunkánkat is segítik a közös színházlátogatások és az iskolában szervezett 

előadások. A szülők egyetértésével  éves színházbérletet váltunk a Soproni Petőfi Színházba. 

Városunk színházának művészei, évente egy alkalommal iskolánkba is eljönnek” tantermi ill. 

tornatermi” színielőadásokat tartani. 

A diákok egészséges életmód iránti igényének kialakítását és fenntartását az iskolai 

házibajnokságokon, városi és felmenő rendszerű alapfokú és diákolimpiai sportversenyeken 

és évi 2-3 alkalommal a városi Túranapokon való közös részvétel segíti elő. 

A tananyaghoz kapcsolódóan tanulmányi kirándulásokat, osztálykirándulásokat szervezünk 

a szülők beleegyezésével, amelyek során, kulturális programokon, múzeumlátogatáson, 

történelmi események színhelyeinek megtekintésén vesznek részt a tanulók. A 9. és 10. 

évfolyamon 1 nap , 11. évfolyamon 2 nap áll rendelkezésre Magyarország természeti és 

kulturális értékeinek a felfedezésére. 

Fontosnak tartjuk a nemzeti ünnepeinkről és az emléknapokról való iskolai 

megemlékezéseket is. December 6.-a a gyerekeké, ezen a délutánon a 10. évfolyam 

szervezésében Mikulás-estet rendezünk dolgozóink gyermekeinek, ami egyben lehetőség 

diákjainknak arra, hogy játékos kedvüket megmutathassák. Az emberi kapcsolatok ápolása 

szempontjából pedig a szeretet ünnepe, Karácsony, s az arra való felkészülés ad alkalmat arra, 

hogy az embertársainkkal szemben elvárható tolerancia és megértés is figyelmet kaphasson. 
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Diákjaink és tanáraink szerepelnek a Soproni Advent Fő téren zajló műsorában, ahol zenei és 

prózai produkciókat adnak elő diákjaink és tanáraink. 

 

A 12. évfolyamon szalagavatót tartunk, ahol ünnepélyes és vidám formában az 

osztályközösségek visszatekintenek az iskolai évekre és megkezdik a felkészülést az érettségire 

a szalag feltűzésével. A közös szalagkitűzés ünnepélyes keretek között, az osztályközösségek 

által összeállított műsorral történik. A farsangi szezon hagyományosan az iskolabállal veszi 

kezdetét. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink lehetőséget kapjanak a kulturált, hagyományos 

jellegű szórakozásra, ezért minden év januárjában megrendezzük a Fáy-bált. A bál szervezése 

tanári segítséggel az iskolai diákönkormányzat feladata, hagyományos programja a nyitótánc 

melyet a 9.évfolyam tanulói adnak elő. 

 

Az iskolai élet belső hagyományainak legrégebbi rendezvénye az érettségi vizsgák megkezdése 

előtt a szerenád, a vidámballagás és a ballagás. Nálunk ez egyben alkalom arra is, hogy azokat 

a végzős tanulóinkat, akik példaként állíthatók társaik elé, jutalomban részesítsük. 

Az alsóbb évfolyamokra járó tanulóink munkáját évenként, a tanévzáró ünnepségen értékeljük 

és jutalmazzuk. A jutalmazás célja minden esetben az, hogy az iskola többi tanulója elé 

példaképül állítható teljesítményekre, tanulókra, felnőttekre felhívjuk a figyelmet, illetve 

ösztönözzük a további kiemelkedő eredmények megszületését. 

Az elmúlt években bővült a diákok kezdeményezésére a programok sora, és reméljük, az évek 

során mindig megrendezésre kerülnek, hagyománnyá válnak: április 1-jei vidámságok, 

diákszínpadi előadások. A szavalóverseny a költészet napja alkalmából, a 11. évfolyamosok 

pénzügyi vetélkedője a diákok aktív részvételével zajlik. 

A hagyományokat nemcsak a rendezvények, hanem az ismételten megjelenő fáys kiadványok 

is gazdagítják: iskolaújság (FÁMA), évkönyv. 

A hagyományok bővítésére és a kor szellemiségéhez igazodó tartalmi, formai változtatásokra 

nyitott iskolánk.  
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2.9. Tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai 

1. 1. Vizsgaformák, vizsgarészek 

− szóbeli vizsga 

− írásbeli vizsga: 45 perc 

− gyakorlati vizsga 

 

Vizsgatárgyak, vizsgarészek 

Érettségi tárgyakból írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenni. 

Nem érettségi tárgyakból írásbeli vizsgát kell tenni. 

Testnevelésből, informatikából és szakmai gyakorlatból, gyakorlati vizsgát kell tenni.. 

2. 1. A vizsgák lebonyolítása 

A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása, a vizsgabizottság megbízása, az írásbeli és szóbeli 

és a gyakorlati vizsgák menete a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján történik. A 

vizsgabizottság elnökét és tagjait az igazgató bízza meg a vizsgát megelőzően legalább egy 

héttel. A vizsgabizottság három főből áll, a vizsgákon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási 

joggal vehet részt. A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával. 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére az igazgató engedélye alapján: 

− az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb 30 perccel 

meg kell növelni, 

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

használja, 

− írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani.  

3. 1. A tanulók értékelése 

Olyan tantárgyak esetében, amelyből írásbeli/gyakorlati és szóbeli vizsga is van: 
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A vizsgákon a tanulók teljesítményének értékelése, az elért pontszámok érdemjeggyé történő 

alakítása az egyes tárgyak középszintű érettségi vizsga értékelésével azonos módon történik. A 

legalább elégséges osztályzat megszerzésének feltétele vizsgarészenként legalább 12%-os 

teljesítmény elérése; matematikából, ha a tanuló írásbeli teljesítménye elérte a 12%-ot, de nem 

érte el a 25%-ot, szóbeli vizsgát tehet. 

Olyan tantárgyak esetében, amelyből csak írásbeli/szóbeli/gyakorlati vizsga van: 

A vizsgákon a tanulók teljesítményét %-ban kell kifejezni. A százalékok átváltása osztályzatra 

a középszintű érettségi vizsgákon alkalmazott kulcs szerint történik. 

Szóbeli vizsgákon a póttétel húzása esetén az értékelés a középszintű érettségi vizsgákon 

alkalmazott módszer szerint történik. 

4. 1. Jogorvoslati lehetőségek 

Az osztályzatok megállapítása a vizsgabizottság feladata. A vizsgabizottság által hozott döntés 

iskolai döntés, amellyel kapcsolatban alkalmazni kell a köznevelési törvény eljárási szabályait. 

Ily módon érvényesül az a törvényi szabályozás, amely szerint a tanulmányok minősítésével 

kapcsolatosan nincs helye eljárás indításának. Lehetőség van azonban eljárást indítani a 

vizsgabizottság által hozott döntés ellen is, amennyiben az nem a helyi tantervre épül, illetőleg 

megszegték az eljárási szabályokat. 
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2.10. A tanulók felvételének, valamint átvételének szabályai 

Felvétel az iskola 9. évfolyamába 

Iskolánkban tanulmányokat folytathat az, aki az iskolával tanuló jogviszonyban áll. A tanulói 

jogviszony az iskolába való felvétellel vagy átvétellel keletkezik. A középiskolai felvételi 

kérelmet az általános iskolai tanulói jogviszony fennállása alatt az általános iskola útján, aki 

nem áll tanulói jogviszonyban, az közvetlenül nyújthatja be a középiskolába. 

A két tanítási nyelvű képzésre való felvétel a központi írásbeli vizsga eredménye és a 

tanulmányi eredmények alapján történik. 

Ősszel két alkalommal Nyitott kapuk napja szervezésére kerül sor. A részletes oktatási 

rendszerünkről és a felvételi követelményekről szóló tájékoztatón túl ismertetjük az iskola 

adottságait, feltételrendszerét, működését is. Az általános iskolák igényének megfelelően 

pályaválasztási szülői értekezletet tartunk. Részt veszünk a soproni Pályaválasztási Kiállításon. 

Az ifjúsági osztályba történő felvétel előfeltétele a szakmunkás bizonyítvány. A rangsort a 

szakképzést végző középfokú iskolában elért közismereti tantárgyak eredményei alapján 

állítjuk fel. 

5. 1. Felvétel a szakképző évfolyamba 

A szakképzési törvény határozza meg a szakképző évfolyamba történő felvételt. 

A szakgimnázium kilencedik-tizenkettedik évfolyamán az ágazathoz tartozó érettségi 

végzettséghez kötött – a Nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv szerinti közismereti 

oktatással párhuzamosan – a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló szakmai 

elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv szerint. 

A szakgimnázium a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon az ágazatára előírt szakmai érettségi 

vizsgatárgy követelményei szerint felkészít a kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyból tehető 

érettségi vizsgára. A szakgimnázium a szakmai érettségit szerzett tanulóját szakképzési 

évfolyamán felkészíti az ágazathoz tartozó szakképesítésre. 

A szakgimnázium tizenharmadik évfolyamán érettségi végzettséghez kötött, az OKJ-ban 

meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés komplex 

szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. 

A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, érettségi 

végzettséget szerzett tanulók részére a szakgimnáziumban az érettségi végzettséghez kötött 

szakképesítésre történő felkészítés keretében a szakképzési évfolyamok száma kettő. Ebben az 
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esetben a szakgimnázium a komplex szakmai vizsgára történő felkészítést a tizenharmadik-

tizennegyedik (első-második szakképzési) évfolyamon szervezi meg. 

A felkészítés a tizenharmadik (első szakképzési) évfolyamon a szakgimnázium kilencedik-

tizenkettedik évfolyamára a szakképesítés ágazata szerinti szakképzési kerettanterv által előírt 

követelmények szerint folyik. A tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam követelményeinek 

teljesítését követően a tanuló az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi vizsga 

teljesítésével szakmai érettségi végzettséget szerezhet. 

 

Nyelvi csoportváltás 

Nyelvi csoportváltásra a 9. évfolyam végéig van lehetőség. A szándék bejelentése a tanév 

végéig kell, hogy megtörténjen. A 9. évfolyam anyagából a nyári vizsgaidőszakban 

(augusztusban) osztályozó vizsgát kell tenni. 
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3. A Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai 

Szakgimnáziuma helyi tanterve  

3.1 Választott kerettantervek 

3.1.1 Szakgimnáziumi közismereti kerettanterve: 

• A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet 14. melléklete – Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

 

3.1.2 Két tanítási nyelvű képzés célnyelvi kerettanterve: 

• A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) számú 

EMMI rendelet 3. melléklete  

• Kerettanterv a két tanítási nyelvű középiskolai célnyelvi oktatáshoz és a rendelet 4. 

melléklete 

• Kerettanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai, középiskolai célnyelvi civilizáció 

tantárgy oktatásához 

 

3.1.3 Szakiskolások érettségire felkészítő kétéves képzésének kerettanterve: 

• A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet 13. melléklete – Kerettanterv a szakiskolát végzettek középiskolája számára 

 

3.1.4 Szakgimnáziumi képzések szakképzési kerettantervei: 

A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendeletben a következő, 

szakgimnáziumban oktatható szakképesítések szakképzési kerettantervei: 

● 2.85. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVI. KERESKEDELEM ágazathoz tartozó 54 341 02 

KERESKEDELMI KÉPVISELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

● 2.86. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVI. KERESKEDELEM ágazathoz tartozó 54 341 01 

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

● 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA 

ágazathoz tartozó 54 841 11 LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

● 2.132. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIV. KÖZGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 344 01 

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

● 2.134. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XL . KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA 

ágazathoz tartozó 54 841 09 POSTAI ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

3.1.5 Felnőttoktatás keretében zajló szakképzés – levelező munkarendben: 

A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendeletben a következő 

szakgimnáziumban oktatható szakképesítések szakképzési kerettantervei és szakképesítés-ráépülések 

szakképzési kerettantervei (szakgimnázium): 

● 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA 

ágazathoz tartozó 54 841 11 LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 
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● 2.132. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIV. KÖZGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 344 01 

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

● 2.134. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XL . KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA 

ágazathoz tartozó 54 841 09 POSTAI ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

● 2.74. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó 54 346 03 IRODAI 

TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

● 2.177. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIV. KÖZGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 344 02 

VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

● 3.130. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 55 344 07 VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ 

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ 

 

3.1.6 Felnőttoktatás keretében zajló szakképzés – esti munkarendben: 

A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendeletben a következő 

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés-ráépülések szakképzési kerettantervei (szakgimnázium): 

● 3.64. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 345 01 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 

ÜGYVEZETŐJE II. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ 
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3.2 Az egyes képzések óratervei 

3.2.1 A Közlekedés, szállítmányozás és logisztika XL. ágazat szakgimnáziumi képzésének 

óraterve 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika  -  -  - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek  - -  1  - 36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Fizika 
- 2 2 2 206 - - 

11. és 12. évfolyamon: 1 óra 

matematika és 1 óra szakmai 

érettségi felkészítés 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 

(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 
3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 

Szabad órakeret felhasználása a 11. és a 12. évfolyamokon: 

11. évfolyam: 

● 1 óra Matematika 

● 1 óra Szakmai érettségi felkészítés 

12. évfolyam: 

● 1 óra Matematika 

● 1 óra Szakmai érettségi felkészítés 

 

  



15 

 

3.2.2 A Közgazdaság XXIV. és a Kereskedelem XXVI. ágazatok  

szakgimnáziumi képzéseinek óraterve 

 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika  - -   - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek  -  - 1 -  36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Földrajz 
- 2 2 2 206 - - 

11. és 12. évfolyamon: 1 óra 

matematika és 1 óra szakmai 

érettségi felkészítés 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 

(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 
3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 

Szabad órakeret felhasználása a 11. és a 12. évfolyamokon: 

11. évfolyam: 

● 1 óra Matematika 

● 1 óra Szakmai érettségi felkészítés 

12. évfolyam: 

● 1 óra Matematika 

● 1 óra Szakmai érettségi felkészítés 
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3.2.3 A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS ÓRATERVE 
 

 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv (Célnyelv) 6 6 5 5 767 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Informatika 1 1 - - 72  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  -  - 

Célnyelvi civilizáció 1 1 2 2 206 - - 

9. évfolyamon: Komplex 

természettudomány heti 2 

óra, 10. évfolyam Földrajz 

heti 2 óra 

2 2 - - 144 - - 

11. és 12. évfolyamon: 1 

óra matematika célnyelven 

és 1 óra marketing 

célnyelven 

- - 2 2 134  -  - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 

1045+453)  

1498 

 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető 

szakképesítés 

3 4 3 3  -  - 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 36 35 35  35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31  31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 

Szabad órakeret felhasználása a 11. és a 12. évfolyamokon: 

11. évfolyam: 

● 1 óra Matematika (célnyelven) 

● 1 óra Marketing (célnyelven) 

12. évfolyam: 

● 1 óra Matematika (célnyelven) 

● 1 óra Marketing (célnyelven) 

A tanulók számára a 11-12. évfolyamon fakultáció keretében lehetővé tesszük a szakmai érettségi 

vizsgára való célirányos felkészülést heti 1 óra keretében. 
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3.2.4 A két tanítási nyelvű képzés előkészítő évfolyamának (9.Kny) 

óraterve a szakgimnáziumban 

 

Tantárgyak óraszám/hét 

Célnyelv 18 

Testnevelés és sport 5 

Informatika 2 

Matematika (célnyelven) 2 

Anyanyelv és kommunikáció 1 

Művészetek – Ének-zene 1 

Művészetek – Vizuális kultúra 2 

Osztályfőnöki 1 

Összesen 32 
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3.2.5 A nyelvi előkészítő évfolyam óraterve a szakgimnáziumban 

 

Tantárgyak óraszám/hét 

Idegen nyelv – német nyelv  18 

Testnevelés és sport 5 

Informatika 3 

Képességfejlesztés a helyi tantervben 

meghatározottak szerint: 

1 óra matematika 

1 óra anyanyelv és kommunikáció 

1 óra művészetek – ének-zene 

3 

Osztályfőnöki 1 

Összesen 30 
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3.2.6 A szakiskolai végzettségűek számára két év alatt érettségire félkészítő  

képzés óraterve 

 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

I. (12. évf.)  

Nappali 

tagozat 

II. (13. évf.) 

Nappali 

tagozat 

Magyar nyelv és irodalom 6 6 

Idegen nyelv 6 6 

Matematika 6+1 6+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
4+2 5+1 

Természetismeret 2 +2 

Informatika 2 2 

Testnevelés és sport 5 5 

Osztályközösség-építő 

program 
1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 3 4 

Összesen (közműveltségi 

óraszámok) 
35 35 

 

Szabadon tervezhető órakeret felhasználása: 

12. évfolyamon: 

● Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 2 óra 

● Matematika: 1 óra 

13. évfolyamon: 

● Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 1 óra 

● Matematika: 1 óra 

● Természetismeret: 2 óra 
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4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei. 

A jogszabályok által előírt hivatalos tankönyvjegyzékről választanak a szakmai 

munkaközösségek tankönyveket az egyes tantárgyakhoz, amiket a tankönyvfelelős a 

tankönyvrendelési rendszeren keresztül rendel meg. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult 

tanulók számára az iskolai könyvtárból biztosítjuk a tankönyveket.  
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5. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

A szakgimnáziumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú 

iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget 

megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is 

folyik. A szakgimnáziumban a 12. évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben 

meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez vagy érettségi 

végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai 

vizsgájára történő felkészítés folyik. 

A fejlesztési területek, nevelési célok a teljes iskolai nevelési oktatási folyamat közös értékeit 

jelenítik meg, így láthatjuk a pedagógiai folyamatok egészét. Olyan területek egymástól 

független és összehangolt fejlesztését jelenti, amely a nevelési folyamat alapvető célját képezi, 

jóllehet konkrét tantárgy formájában nem kerül megjelenítésre a kerettantervek között. 

5.1. Erkölcsi nevelés 

A pedagógus, sőt azon túl az iskola minden dolgozója – saját magatartásával, viselkedésével, 

öltözködésével példaként szolgál az iskola tanulói számára. Minden egyéb nevelési cél csak 

ezen az alapon bontakoztatható ki. A hitelesség kérdése megkerülhetetlen. A társadalmi 

viselkedés általános szabályai, hagyományozódása minden tantárgy tanítási órájához 

hozzátartozik, az említett tanári viselkedésformákon túl az iskolai, órai rend megszervezésében, 

kommunikációban, kiszámíthatóságban. Konkrét területként az erkölcsi neveléshez az etika, 

valamint az osztályfőnöki foglalkozások anyaga kapcsolódik, továbbá a hivatalos és nem 

hivatalos iskolai rendezvények vonatkozásában, minden esetben fő üzenetként kell, hogy 

megfogalmazásra kerüljenek az erkölcsi neveléssel, s ennek céljaival összhangban lévő 

üzenetek. 

5. 2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Fontos, hogy a tanulók ismerjék meg a nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. 

Intézményünk kiemelt céljai közé tartozik ez a terület, az iskolavezetés alapvető filozófiája az, 

hogy csak egészséges és szilárd nemzeti öntudattal, és lokálpatrióta érzelmekkel építhető a 

jövő, mind szűkebb, mind tágabb környezetünkben. A tanulókat körülvevő fizikai 

környezetnek ezt kell sugároznia, ezért az intézmény közösségi tereinek ilyen jellegű 

dekorálása, díszítése alapfeladatunk. A magyar nyelv és irodalom, a történelem, társadalmi és 
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állampolgári ismeretek, a földrajz, a művészetek és az osztályfőnöki órákhoz kapcsolódik 

közvetlen formában ennek a területnek a fejlesztése. Ezen túl minden iskolai rendezvény, 

nemzeti ünnepektől az osztálykirándulások megszervezéséig az itt elérni kívánt célok jegyében 

történik. Az intézmény igyekszik megragadni saját lehetőségein túl minden olyan pályázati 

formát, amelyből ezek a feladatok finanszírozhatók. A „Határtalanul” pályázat segítségével 

sikerült eljutnunk Erdélybe, további pályázatokban is részt kívánunk venni. Az intézmény 

megemlékezik a megfelelő forma megteremtésével a Hűség napján a soproni népszavazásról, 

valamint projektnap keretében a Páneurópai Piknikről. 

5. 3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A közügyekben való részvétel a megfelelő tájékozottság és megalapozott ismeretek alapján a 

demokratikus államban az állami és társadalmi élet mozgatórugója. Erre kötelességünk 

felkészíteni tanulóinkat. Célunk, hogy olyan törvénytisztelő és ismerő tanulókat neveljünk, 

akik ismerik és alkalmazzák a demokratikus működés szabályait. A témakörök alapvetően a 

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek és az osztályfőnöki órák anyagához 

tartoznak, amelyek keretében – lehetőségek szerint – különböző hivatalok meglátogatását 

tervezzük, ahol a tanulóink információt nyerhetnek arra vonatkozóan, hogy milyen 

állampolgári jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, és ezeket hogyan alkalmazhatják. 

(pl. rendhagyó testületi ülés a városi hivatalban, NAV előadás az adózásról és az 

adórendszerről, bírósági tárgyalás stb.) A demokrácia szabályait gyakorolhatják a diák-

önkormányzati üléseken, a diákközgyűlésen és az osztályközösségben. 

5. 4. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Az önismeret a társas kapcsolati kultúra alapja. Az ember társas lény, de az csak akkor 

gyakorolható megfelelően, ha saját személyiségének ismerete megfelelő alapot nyújt hozzá. 

Ennek a területnek a fejlesztése alapvetően az osztályfőnöki órák feladata, ezen kívül az 

iskola megragad minden olyan lehetőséget, amelyek ezen célok fejlesztését szolgálják. Ide 

tartozik az elsősavató, az András-napi rendezvények, a diákönkormányzat által szervezett 

programok. 

5. 5. Családi életre nevelés 

A családnak kiemelkedő jelentősége van a gyerekek, a fiatalok erkölcsi érzékének, 

önismeretének, testi-lelki egészségének, közösségi létének kialakításában. A család a 

társadalom építőköve. Napjainkban, amikor azt látjuk, hogy tanulóink jelentős része rossz 
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családi körülmények között él, a komfortos családi élet bemutatása és propagálása elsőrendű 

kérdés az iskola számára. Elsősorban az osztályfőnöki órák anyagához kapcsolódik, de az 

iskolaorvos, a védőnő, pszichológus, családsegítő szolgálat munkatársai, ifjúságvédelmi 

felelős is tarthat e témakörben előadásokat. Foglalkoznunk kell a szexuális kultúra kérdésével 

is, amely az osztályfőnöki tananyag része, és iskolánk orvosa vagy védőnője segítik az 

osztályfőnök munkáját. 

5. 6. A testi és lelki egészségre nevelés 

Meggyőződésünk, hogy a megfelelő fizikai és mentális állapot nem független egymástól, ezért 

fejlesztésük is csak együttesen lehet eredményes. E témakörhöz a testnevelés és sport, az 

osztályfőnöki, a művészeti tantárgyak tartoznak. Intézményünkben a délutáni órákban 

lehetőség van a diáksportkör keretein belül többfajta sportolási lehetőséget is választani. 

Biztosítjuk a meghatározott előírások alapján a tanulók egészségügyi szűrését. Az iskolaorvos 

heti egy napot, a védőnő heti két napot tartózkodik az intézményben. A különböző 

szakszolgálatokkal együttműködve, szülői együttműködés esetén, megkeressük a lehetőséget 

a mentális problémák szakavatott kezelésének a biztosítására is. 

 

5. 7. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A Nemzeti Alaptanterv ösztönzi a személyiségfejlesztő, nevelő oktatást, melynek része az 

akadályozott, hátrányban lévő fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok 

meghatározása. Iskolánk feladata, hogy meggyőzzük a tanulókat arról, hogy a másokért való 

munka akkor teljesedik ki igazán, ha azt a tanuló teljesen önkéntes alapon, saját 

meggyőződéséből teszi. Iskolánkban hagyomány, hogy a szociális otthonokban, nyugdíjas 

klubokban és az iskola nyugdíjas dolgozóinak találkozóján, valamint egyéb ünnepi 

alkalmakkor műsort adnak a tanulók, amely során megismerik az elesett, magukra maradt 

emberek helyzetét, és látják azt, hogy bármilyen kis segítség is nagyon fontos lehet. Az 

előírásoknak megfelelően szervezzük és lebonyolítjuk az érettségihez szükséges közösségi 

szolgálatot. 

5. 8. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát, 

a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használni. A 21. század nagy kihívása 
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az energiagazdálkodás kérdése. Intézményünk példamutatással igyekszik elöl járni ebben a 

témakörben, minden olyan pályázati lehetőséget megragad, amely az energiafelhasználás 

csökkentését és a környezettudatosságot szolgálja. Fontos szerepük van a 

természettudományos tantárgyaknak: az adott anyaghoz kapcsolódóan igyekszünk 

elsajátíttatni a szükséges ismereteket. Iskolai rendezvényeket szervezünk, pl. Takarékossági 

világnap, ahol tanulóink előadásokon vehetnek részt, illetve projektmunka készítésével 

felhívhatják a figyelmet a környezettudatos életmódra. Részt veszünk a Fenntarthatósági 

Témahét rendezvényein. 

5. 9. Pályaorientáció 

Az iskolának átfogó képet kell nyújtani a munka világáról. Intézményünk jellegéből fakadóan 

a pályaorientáció a mindennapok része. A tanulók látókörének szélesítése, a munka világának 

kellő, alapos és széles körű bemutatása segítséget nyújthat a pályaválasztáshoz osztályfőnöki 

órák, valamint a szakmai órák keretében. A tanulmányi kirándulások szervezése és az 

üzemlátogatás bankokban, gazdálkodó szervezeteknél, postán, bíróságon szintén ezt a célt 

szolgálják. Jó kapcsolatot ápolunk szakmai szervezetekkel (pl.: Munkaügyi Központ, 

Kereskedelmi és Iparkamara, OTP Fáy András Alapítvány), akik rendszeresen keresnek 

minket programjukba illesztett pályaorientációs programokkal. 

 

5. 10. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie, a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életében meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Iskolánk képzési szerkezetéből adódóan a gazdasági és 

pénzügyi nevelés minden szakmai tantárgynál tananyagként megjelenik. Az iskolai nevelés 

során kellő figyelmet fordítunk a gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos képességek 

fejlesztésére. A személyiségnevelés fontos részének tekintjük az okos gazdálkodás 

képességének kialakítását, továbbá azt, hogy a tanulók tudjanak eligazodni a fogyasztási 

javak, szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között. A megszerzett 

ismereteket legyenek képesek használni későbbi életükben, majd a munkaerőpiacra lépés 

során. Az ismeretek feldolgozásának színtere az osztályfőnöki óra, valamint a történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek óra. Játékos formában ad lehetőséget az ismeretek 

elsajátítására az OTP Fáy Alapítvány O. K. Oktatási Központja, amellyel iskolánk 

kapcsolatban áll. 
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5. 11. Médiatudatosságra nevelés 

A médiatudatosságra nevelés lehetővé teszi, hogy a tanulók a mediatizált globális 

nyilvánosságnak felelős résztvevői legyenek, értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét, 

tudjanak azok mögé látni. Legyenek képesek az információdömpingből kiválogatni és 

értelmezni a számukra fontos információkat, tudjanak jól tájékozódni a különböző 

médiaműfajokban. Elsősorban magyar nyelv és irodalom, informatika, etika és osztályfőnöki 

órákon a tananyaghoz kapcsolódóan, annak kiegészítéseként a médiát tudatosan és helyesen 

használó diákokat kívánunk nevelni. Szakköri formában működik a diákújság, ahol a 

résztvevő tanulók betekintést kapnak az újságírás alapvető szabályaiba. 

5. 12. Tanulás tanítása 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban. Megfelelő szemléltető eszközökkel készül a tanítási órára, 

használható, logikus és egyértelmű óravázlatot diktál és ad közre, emellett minden tantárgy 

tanulásának megkezdése idején a tantárgyhoz kapcsolódó eredményes tanulási módszert és 

gyakorlást ajánl a diákok számára. Igény és szükség esetén az iskola megkeresi annak a 

lehetőségét, hogy azon tanulóknak, akik erre rászorulnak és igénylik, a felzárkóztató 

foglalkozások keretein belül, tanulási technikák tanítását is lehetővé tegye. Az osztályfőnöki 

tananyaghoz kapcsolódóan, az osztályfőnök vagy meghívott szakember előadást tart 

különböző tanulási módszerekről és technikákról. 

5.13.Kulcskompetenciák fejlesztése 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van 

személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 

beilleszkedéshez és a munkához. 

Kulcskompetenciák Fejlesztési feladatok Színterek 

Anyanyelvi kommunikáció 

Szókincs 

Kommunikáció szóban és 

írásban 

Információfeldolgozás 

Magyar nyelv és 

irodalom órák, az 

iskolai élet minden 

területe 

Idegen nyelvi 

kommunikáció 

Szókincs 

Funkcionális nyelvtan 

Szóbeliség 

Idegen nyelvi órák, 

projekthét 
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Matematikai kompetencia 

Alapműveletek 

Mértékegységek 

Problémamegoldás 

Bizonyítás 

Matematika-, 

fizikaórák, szakmai 

tárgyak 

Természettudományos  

kompetencia 

Gyakorlatias ismeretek 

Tudásalkalmazás 

Ember és természet 

kölcsönhatása 

Fizika-, földrajzórák, 

témahét, 

osztálykirándulások 

Digitális kompetencia 

Számítógépes alkalmazások 

Elektronikus médiahasználat 

Információkeresés 

Informatikaórák, 

könyvtárhasználat, az 

iskolai élet minden 

területe 

Hatékony önálló tanulás 

Tanulási stratégiák 

Informatika alkalmazása 

Önálló ismeretfeldolgozás 

Minden tantárgynál, 

könyvtárhasználat 

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Normatudat 

Magatartási szabályok ismerete 

Osztályfőnöki órák, 

etikaóra, az iskolai élet 

minden területe 

Kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia 

A pénz világában való 

tájékozódás 

Osztályfőnöki óra, 

szakmai órák 

Esztétikai, művészeti 

tudatosság és 

kifejezőképesség 

Művészi önkifejezés  

Kulturális sokféleség 

megismerése 

Vizuális kultúra, ének-

zene, informatikaóra, 

magyar nyelv és 

irodalom óra 
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6. Mindennapos testnevelés 

 

A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelési törvény 27.§ alapján: 

 

A mindennapos testnevelés heti öt órája az órarendbe építve történik, napi egy testnevelés óra 

keretében. 

 

Három délelőtti és kettő délutáni tanóra esetén, amennyiben az edzés ütközik a délutáni órával 

heti kettő tanóra kiváltható: 

● iskolai sportkörben való sportolással 

● egyesületben való sportolással- elfogadás feltételei az  egyesületi igazolás 

 

Az igazolások leadási határideje:  

● I. félévben: szeptember 15. 

● II. félévben: február 15. 

 

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 141.§ alapján:  

Iskolaorvosi és szakorvosi vélemény alapján a tanulót könnyített testnevelés vagy 

gyógytestnevelés órára kell beosztani. 

A könnyített testnevelést úgy kell biztosítani- tanórán vagy külön foglalkozáson-, hogy 

megvalósuljon a mindennapos testnevelés. 

Gyógytestnevelést - ha az intézményben nincs, adott végzettségű tanár - a pedagógia 

szakszolgálat látja el. Legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt óra keretében. 

Fel kell menteni a tanulót a testnevelés órán való részvétel és értékelés alól, ha egészségi 

állapota nem teszi lehetővé a gyógytestnevelés órán való részvételt sem. 
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7. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

Az iskola helyi tanterve a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára készített kerettanterv 

alapján nem tartalmaz a tanulók számára választható tantárgyakat.  

A kötelező tanórákon kívüli délutáni foglalkozásokat - a tanulók igénye szerint - szakköri 

formában szervezzük, melyre tanév elején jelentkezhetnek.  
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8. Érettségire való felkészítés 

A 9-12. évfolyam tanulmányainak lezárása kétszintű érettségivel történik. Az érettségi vizsgára 

minden évben február 15-ig kell jelentkezni. A jogszabály szerint a tanulók előrehozott érettségi 

vizsgát tehetnek idegen nyelvből és/vagy informatikából, ha teljesítették a helyi tantervben 

előírt tantárgyi követelményeket, és tanév végi osztályzattal rendelkeznek. A tanterv szerinti 

tanulmányi kötelezettségeknek eleget lehet tenni osztályozóvizsgák letételével is. Akik sikeres 

előrehozott érettségi vizsgát tettek, a következő tanévben kérelemre felmenthetők az 

óralátogatás alól. 

Az írásbeli érettségi vizsgán közép- és emelt szinten egyaránt központilag előírt írásbeli 

tételsorokat kell megoldani. A középszintű szóbeli tételek címét és részleteit az előírt 

témakörök és vizsgakövetelmények alapján a vizsgáztató szaktanár állítja össze. A tételek 

összeállításánál törekedni kell a változatos, a problémamegoldást ösztönző, egyértelmű 

megfogalmazásokra. A tételek elkészítésénél alkalmazni kell a helyi tantervben található 

követelményeket is. Az igazgató által ellenőrzött tételsort a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 

Az emelt szintű szóbeli tételek címét és részleteit az előírt témakörök és vizsgakövetelmények 

alapján központilag határozzák meg. 

Iskolánk az alábbi érettségi tárgyakból tanítási órák keretében készít fel középszintű érettségi 

vizsgára: 

- Magyar nyelv és irodalom 

- Történelem 

- Matematika 

- Idegen nyelv 

- Kötelező szakmai érettségi vizsgatárgy (szakgimnázium ágazathoz tartozó) 

- Informatika 

- Testnevelés 

A középiskolában tanult többi tantárgy helyi tantervi követelményeinek teljesítése után, ha a 

tanuló rendelkezik az elégtelentől eltérő osztályzattal az adott tantárgyból, a 12. évfolyam végén 

választott tantárgyként érettségi vizsgát tehet abból a tárgyból. A választott tárgyból az érettségi 

vizsgára való felkészülést megfelelő létszám esetén segítjük a tanítási órákon kívül. 

Az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülést délutáni foglalkozáson a kötelező érettségi 

tárgyakból segítjük: 
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- Magyar nyelv és irodalom 

- Történelem 

- Matematika 

- Idegen nyelv 

+ Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy I. 

+ Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy II. 

  



31 

 

10. A középszintű érettségi vizsga témakörei 

 

Az érettségi vizsgára a középszintű tételsorokat a hatályos érettségi vizsgaszabályzatok alapján 

állítjuk össze:  

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról  

40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről  
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11. A tanulói értékelés követelményei és formái 

11.1. A tanuló tanulmányi munkájának értékelési formái, ennek elvei. 

Iskolarendszerű oktatásban az értékelés alapja az iskola Pedagógiai programja, a helyi tanterv 

és a szakmai és vizsgakövetelményeken alapuló szakmai program. Nem kérhető számon olyan 

ismeretanyag, amelynek feldolgozása a tanórán, foglalkozáson nem történt meg. Az értékelés 

legyen objektív, igazságos, nevelő, motiváló hatású, rendszeres és nyilvános. A 

követelménytámasztásban érvényesüljön a fokozatosság, igyekezzünk sikerélményhez juttatni 

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

Az értékelés történhet szóban és érdemjegyek, osztályzatok írásos formájában. 

A szaktanár a tanuló teljesítményét köteles rendszeresen figyelemmel kísérni, és időszakonként 

következetesen értékelni. Az értékelés érdemjeggyel történik, amely 1-től 5-ig terjedő skálán 

mozgó egész szám.  

A tanuló érdemjegyet szerezhet szóbeli felelettel, írásbeli munkájával, gyakorlati 

teljesítményével, egyéni szorgalmi feladat vállalásával stb. A tanár bármilyen tudást, 

teljesítményt érdemjeggyel (is) elismerhet. Negatív magatartást és egyéb problémát rosszabb, 

illetve elégtelen osztályzattal nem „oldhat meg”, érdemjegy fegyelmezési eszköz nem lehet. Az 

érdemjegyet általában indokolni szükséges, pedagógiai szempontból kívánatos. 

Számonkérési formák általában: 

− szóbeli felelet, 

− írásbeli felelet (röpdolgozat), 

− témazáró dolgozat, 

− próbaírásbeli az érettségi vizsga anyagából, 

− szintfelmérő dolgozat a tanulócsoportok bontásához. 

Szóbeli felelet: számonkérés az előző 1-3 óra új anyagából, a már megszerzett ismeretek 

alkalmazását elvárjuk. 

Írásbeli felelet (röpdolgozat): a szóbeli feleletnél leírtak, csak a tanuló írásban válaszol 

Témazáró számonkérés (dolgozat vagy szóbeli): az egy, nagyobb tematikai egységbe tartozó, 

több leckét magába foglaló tananyag számonkérése (amelyet megelőz az összefoglalás) 

 A dolgozatot a szaktanár előre bejelentett időpontban íratja meg, melyet a dolgozatírás előtt 

legalább egy héttel közöl. A 9–10. évfolyamon napi egy, a 11-13. évfolyamon napi két 

témazárónál több nem íratható. A dolgozatot a tanár két héten belül kijavítja. 
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Próbaírásbeli: az érettségi vizsga évében a kötelező vizsgatárgyakból próbaérettségi íratható. 

Célja, hogy a tanulók alkalmazkodni tudjanak az érettségi vizsga követelményeihez. 

Időtartama, szerkezete megegyezhet az írásbeli érettségi vizsgáéval. 

Szintfelmérő dolgozat: a 9. évfolyamon, illetve a csoportbontás megkezdésekor az adott 

szakmai munkaközösség által összeállított feladatsor, amely alkalmas arra, hogy a tanulók 

ismereteit felmérje, és így annak megfelelő haladási csoportba kerülhessenek. (Jelenlegi 

tárgyak: idegen nyelvek, matematika) 

Érdemjegyet kaphat még a tanuló: 

− önálló kiselőadásra, 

− tanórai munkára, 

− házi dolgozat készítésére, 

− tantárgyi tanulmányi versenyen való eredményes részvételre. 

A szóbeli vizsgával záruló, illetve kommunikációs készséget igénylő tantárgyak esetében – 

lehetőség szerint – biztosítani kell, hogy valamennyi tanuló minden félévben legalább egy 

alkalommal szóban adjon számot a tudásáról. 

Általában 3-5 érdemjegy lehet félévente a megalapozott értékelés alapja. Az érdemjegyekről a 

tanulót azonnal tájékoztatni kell (közölni kell).  

Az írásbeli munkákat, a megírást követő 2 héten belül ki kell javítani, és az érdemjegyekről a 

tanulókat tájékoztatni kell. A hiányzó tanulók pótlólag megírják a dolgozatot. Ha a tanuló csak 

a dolgozatírás napján hiányzott, a következő órán, ha több órát mulasztott, akkor a szaktanárral 

egyeztetett időpontban. 

Az érdemjegyeket, a feleletet követően be kell írni vagy íratni a tanuló ellenőrző könyvébe és 

a naplóba. Az a szaktanár, aki külön is vezeti - tanulói névsor alapján - az érdemjegyeket, két 

héten belül köteles az osztálynaplóba is beírni. 

Az értékelés alapelve a pedagógiai módszeresség és az ösztönző jelleg. 

A félévi, év végi jegyeket a tantárgy heti óraszámának függvényében (heti egy/két óra esetén: 

minimum három osztályzat/félév, magasabb óraszámnál: heti óraszám +egy osztályzat) az 

egész teljesítmény figyelembevételével, nem egyszerű számtani átlagként állapítjuk meg. A 

tanév végén a tanuló egész évi érdemjegyeit vesszük figyelembe, a félévi osztályzat kivételével. 

Az osztályzatok kialakításánál a témazáró dolgozatok nagyobb mértékben számítanak, ezek 

átlaga dönti el a tanuló végső osztályzatát oly módon, hogyha a témazárók átlaga magasabb a 

szóbeli érdemjegyeknél, akkor felfelé kerekítjük a végső osztályzatot, míg ellenkező esetben 
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lefelé (tehát ha két jegy között áll, a témazárók átlaga dönt). Kivétel az elégséges szint 

megállapítása: minden tantárgy esetében a részjegyek átlagának el kell érnie a 2,00-t. A többi 

érdemjegy esetében – az előbbiek figyelembevételével – a döntés a szaktanár joga.  

Nem lehet elégséges annak a tanulónak az év végi osztályzata, akinek a második félévi 

érdemjegyei alapján számított átlaga nem éri el a 2,00-t. 

Osztályozó- és javítóvizsgán a vizsgabizottság határozata alapján születik meg az érdemjegy. 

Az értékelés általános elvei még a következők: 

Az iskolai, illetve országos tanulmányi versenyeken jól szereplő tanulók – a helyezéstől 

függetlenül is – egy jeles érdemjegyet szereznek. A szakképző évfolyamokon el kell jutni a 

tanulók értékelésekor a szakmai írásbeli vizsga követelményszintjéig, ahol az elégséges szint 

az 51%-os teljesítménnyel kezdődik. A tanulóknak a tanórákon nyújtott teljesítményét 

értékeljük, erre félévenként legalább egy érdemjegy adható, de a passzivitást nem „büntetjük” 

elégtelennel. 

Osztályzatot csak tényleges tudásért kaphatnak a tanulók, ezért: 

− Házi feladat hiánya (teljes vagy részleges) nem büntethető elégtelen osztályzattal. 

− Ha a tanuló felszerelése hiányzik, csak szaktanári figyelmeztetés adható. 

Sajátos a testnevelés ellenőrzése és értékelése, mivel készségtárgyról van szó. Itt az ellenőrzés 

folyamatos, amely a tanórai teljesítményt figyeli, időszakos egy-egy témakör lezárását 

követően. 

A félévi és év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az év végi 

osztályzatot a nevelőtestületi osztályozó értekezlet után lehet véglegesnek tekinteni, a 2011. évi 

CXC. törvény 54-56. § alkalmazásával. A tanuló joga, hogy független vizsgabizottság előtt 

adjon számot tudásáról. 

Az eddigiek figyelembevételével évfolyamtól és tagozattól függetlenül a következő elvek 

érvényesíthetők: 

Jelesre értékelhető a tanuló: 

− ha a kapott feladatot ismeri, érti, 

− jártas a tananyag összefüggéseiben, 

− ha teljesítménye könnyen korrigálható hibát tartalmaz, 

− ha a már gyakorolt eljárásokat hibátlanul alkalmazza, 
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− az új ismereteket kisebb bizonytalansággal, de eredményesen alkalmazza, 

− meglévő adottságainak, képességeinek fejlesztésére törekszik. 

Jóra értékeljük a tanulót: 

− ha a súlyponti kérdéseket hiánytalanul tudja és érti, tanári segítséggel átlátja a 

tananyag összefüggéseit; 

− az általa végzett feladatmegoldás során apró korrekcióra szorul; 

− az új műveletek alkalmazásánál kisebb segítséget igényel; 

− feladatokhoz való viszonya jó; 

− adottságnak és képességeinek szintjén teljesít. 

Közepes minősítés adható, ha  

− elméleti felkészültsége a lényegi kérdésekben hiánytalan és rávezetéssel felismeri 

a tananyag összefüggéseit, 

− a már gyakorolt műveleteket jól alkalmazza, az új ismereteket konkrét tanári 

útmutatással alkalmazni tudja, 

− feladatvégzésében igyekvő. 

Elégséges tudású a tanuló: 

− ha elméleti kérdésekben - tanári segítséggel - megfelelő jártasságot tanúsít,  

− ismeretszintje a feladat elvégzéséhez elegendő (az összismeret 40%-át birtokolja), 

− feladatvégzés során tapasztalható igyekezet. 

Elégtelen az a teljesítmény, ha  

− felkészültsége pontatlanságait tanári segítséggel sem tudja kijavítani, 

− a tanult ismeretek kevesebb, mint 40%-át tudja, 

− a már gyakorolt műveletekben jelentős hibákat vét, 

− hozzáállásában hanyagság, igyekezet hiánya tükröződik. 

 

Feladatok az osztályozó értekezletek előtt: 

− A szaktanárok az osztályzatokra vonatkozó javaslatukat az elektronikus naplóban 

rögzítik legkésőbb az értekezletet megelőző napon. 

− A tanulókkal kapcsolatos információkat hozzák az osztályfőnökök tudomására. 

10. 2. A házi feladatok, otthoni munkák értékelése 

Alapvető elvként fogalmazzuk meg, hogy ezt a tevékenységet is – a lehetőségek határain belül 

– keretek között tartjuk, hogy e munka is tervezhető, átlátható rend szerint folyjon. Ez feltétele 

annak, hogy: 
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− az otthoni munka eredményes legyen, 

− az önálló szellemi tevékenységről tanítványainknak már a középiskolás éveik alatt 

kedvező élményeik legyenek, 

− ne okozzon az elviselhetőnél nagyobb pszichés terhet vagy időzavart, 

− tanulóinkban alakuljon ki e munka tervezhetőségének, rendszerességének igénye. 

Mindezek miatt törekszünk a házi (írásbeli és szóbeli) feladatok és a tanórai tevékenység közötti 

arányok optimális alakítására, az otthoni feladatok körültekintő meghatározására, elsősorban az 

otthoni feladatok jó előkészítésével. 

Tanulóink eligazítást, szempontokat kapnak a házi feladat elvégzéséhez, az otthoni tanuláshoz, 

hogy mindenki előtt mindig egyértelmű legyen, mi a megtanulásra szánt, mi a gyakorlásra 

kijelölt tananyag, az is, hogy ez hol található (tankönyvben, gyakorló füzetben, példatárban, 

atlaszban), vagy honnan egészíthető ki a tankönyvi tartalom, illetve a tanórai vázlat. Ugyanígy 

fontos a gyakorlásra ajánlott és a kötelező (tehát később ellenőrzött) feladatok egyértelmű 

szétválasztása. 

Az otthoni munka elvégzésére azzal is ösztönözzük tanulóinkat, hogy a gyakorlatban tesszük 

nyilvánvalóvá, hogy a megoldott, elvégzett házi feladatokban szerzett készségek, ismeretek az 

iskolai témazárókban, illetve más összefoglaló dolgozatokban, a szóbeli számonkérések során 

is alkalmazhatók, hasznosíthatók. 

Fontos a feladatok megoldásának ellenőrzése rendszeresen, - tanulónként alkalomszerűen - 

amennyiben a feladatot nem készítette el, elégtelen osztályzat nem adható. Lehetőség van 

szorgalmi feladat, házi dolgozat készítésére, amelyre a szóbeli feleletekkel egyenértékű 

érdemjegy adható. 

11. 3. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha az 

előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. 

A következő évfolyamra továbbléphetnek azok, akik az előző évet sikeresen zárták, vagy más 

iskolákban lezárt, eredményes bizonyítvánnyal rendelkeznek, és az iskolánk helyi tantervében 

szereplő tantárgyakat tanulták. Tantárgyi eltérés esetén sikeres különbözeti vizsga után 

folytathatják tanulmányaikat. A tanuló a vizsgára önállóan készül fel a szaktanár útmutatása 

alapján, és a szaktanár által kijelölt időpontban tehet különbözeti vizsgát.  

A képzés valamennyi szakaszában a sikertelen tanév végi jegyek javítóvizsgán javíthatók. 



37 

 

Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben 

meghaladja a gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az 

évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében 

gazdálkodó szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gazdálkodó szervezet 

hozzájárulása is szükséges 

11. 4. A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei és 

formái  

Általános elvek 

A tanuló magatartásának és szorgalmának elbírálása az osztályfőnök feladata. Az osztályfőnök 

a döntése előtt kikéri és figyelembe veszi az osztályban tanító tanárok és az osztályközösség 

véleményét. 

A magatartási érdemjegyek megállapításakor az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 

− a házirend követelményeinek betartása, 

− a tanuló viselkedése és beszédmodora a tanáraival és társaival, 

− magatartása a tanórán, a szünetben és a tanórán kívüli iskolai rendezvényeken, 

− igazolatlan mulasztások mértéke, 

− kapott dicséretek és jutalmak, 

− részvétel az osztály, valamint az iskolaközösség munkájában. 

A szorgalom érdemjegyek megállapításakor az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 

− a tanuló képességeinek és tanulmányi eredményének egymáshoz való viszonya, 

− tanórai aktivitásának mértéke, 

− szakmaszeretete, leendő hivatása iránti érdeklődése, 

− a tanuláshoz való viszonya, 

− kötelességteljesítésének mértéke 

− egy elégtelen osztályzat esetén a szorgalom jegy, legfeljebb változó (3) lehet 

A magatartás értékelésének szempontjai: 

A magatartás fogalmán a nevelőtestület álláspontja alapján a tanuló viselkedését értjük, 

amelyet a tanórákon, óraközi szünetekben, iskolai rendezvényeken tanúsít. Szükségét éreztük, 
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hogy rögzítsük – a tanulókkal egyeztetve - elvárásaink általános alapelveit is, így készült el a 

Magatartási kódex. 

Az együttélés szabályainak rögzítése mellett irányelveket dolgoztunk ki a tanulók magatartási 

jegyének megállapításához, melyek a következők: 

Példás a tanuló magatartása, ha: 

− iskolaidőn kívüli tevékenységeken és jó hírét viszi az iskolának, 

− tanáraival, társaival rendkívül udvarias, 

− a szervezett eseményeken aktívan részt vesz, 

− munkájával, kezdeményezéseivel részt vesz a jó osztályközösség kialakításában, részt 

vállal a közösség munkájából, 

− iskolán kívül is tisztelettudó, az utcán köszön tanárainak és társainak, 

− nincs igazolatlan mulasztása, 

−  maximum 1 szaktanári figyelmeztetése van félévenként. 

Jó a tanuló magatartása, ha: 

− a közösségi munkában részt vesz, 

− magatartása legnagyobbrészt kifogástalan, 

− az iskolai élet legfontosabb normáit következetesen betartja, 

− esetleg egy osztályfőnöki figyelmeztetése van félévenként, 

− eleget tesz az iskolai magatartási kódex elvárásainak, 

− a rábízott feladatokat becsületesen elvégzi, 

− az órán a tanárt, társait nem zavarja a munkában, 

− maximum 1 igazolatlan mulasztása van. 

Változó a tanuló magatartása, ha: 

− gyakran zavarja az órát, tanárait illetve társait a munkában, 

− nem vesz részt a közösség munkájában, 

− rendszeretete ingadozó, de megvan benne az igyekezet hibáinak kijavítására, 

− igazolatlan mulasztásai vannak (maximum 10 óra), 

− tanáraival, társaival szemben időnként udvariatlan, 

− osztályfőnöki rovót kap. 

Rossz a tanuló magatartása, ha 

− súlyosan vét az iskolai élet szabályaival szemben, 

− rongálja az iskola javait, berendezéseit, 

− rendszeresen zavarja az órát, tanára és társai munkáját, 
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− sorozatosan megszegi az iskolai házirendet, 

− gátolja a jó osztályközösség kialakulását, 

− hanyag munkájával, fegyelmezetlen viselkedésével társainak rossz példát mutat, 

− goromba a társaival, trágár kifejezéseket használ, 

− igazgatói fegyelmezésben részesült. 

11. 5. Jutalmazási formák és azok rendszere 

Az ellenőrzés, értékelés rendszere csak akkor lehet sikeres, ha kellő ösztönző rendszer  

– jutalmazás – kapcsolódik hozzá. 

Szaktanári dicséret: az érintett tantárgyból csak jeles, legfeljebb egy jó osztályzata vagy  

4, 8-es tantárgyi átlaga van a tanulónak és órai munkája, érdeklődése, plusz munkája 

(„kiselőadás”, olvasmányélmény stb.) kiemelkedő. 

Osztályfőnöki dicséret: a tanév során az iskolai ünnepélyeken, sportrendezvényeken 

képviselte osztályát, helytállt vagy kiemelkedőt nyújtott osztály vagy évfolyamszinten. 

Osztályközösségében egyike a fő szervezőknek. 

Igazgatói dicséret: a tanuló tanulmányi és sportversenyeken az iskolát képviselve jelentős 

eredményt ért el. Iskolai rendezvények szervezésében kiemelkedett társai közül. 

Tantestületi dicséret: igazgatói dicséretet követően a tanév során bármikor adható. 

Javaslattevő: osztályfőnök, szaktanár, diákönkormányzat 

Nevelőtestületi általános dicséret: magatartása mindenkivel szemben példamutató, 

tanulmányi munkája és szorgalma kiemelkedő, bizonyítványának átlaga 4,7 vagy annál jobb, 

csak jeles, illetve jó osztályzatai vannak) 

Javaslattevő: osztályfőnök  

Oklevél, könyv: adható a tanévben kiemelkedő tanulmányi, vagy sporteredményt elérő, 

kimagasló közösségi munkát végző tanulóknak ballagáskor illetve a tanév zárásakor, az 

osztályfőnök döntése alapján. 

Az év sportolója 

A díj odaítélésének feltételei: 

Ebben az elismerésben részesíthetők az iskola 9-13. évfolyamán tanuló diákjaink, akik az adott 

tanévben a követelményeknek megfelelnek. 

− legalább 4,2-es tanulmányi átlag a tanév végén, 
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− év végi bizonyítványban elégséges osztályzata nincs, 

− magatartás osztályzata legalább jó, 

− országos bajnokságon 

o egyéni sportágban  1-16. 

o csapatban  1-8. helyezést ért el. 

„Jó tanuló, jó sportoló” 

A díj odaítélésének feltételei: 

Ebben az elismerésben részesíthetők az iskola azon tanulói, akik az alábbi követelményeknek 

megfelelnek: 

− nincs elégséges osztályzata az év végi bizonyítványaiban, 

− legalább 4,5-ös tanulmányi átlag a tanévek végén, 

− aktív részvétel az iskolai sportélet több területén, 

− az ellenőrzőjében beírása nincs, 

− magatartása legalább jó. 

Fenti feltételeknek megfelelő tanulók a tanévzáró ünnepélyen, illetve a ballagáskor plakett és 

oklevél díjazásban részesülnek, felkerülnek az iskolai Dicsőségtáblára. 

A díjak odaítélésére a javaslatot az osztályfőnök, illetve a testnevelő tanár tehet, az év végi 

osztályozó értekezlet után, vagy a végzős évfolyamokon az utolsó tanítási hét első napjáig 

(írásban, a tanulmányi, és sporteredmények felsorolásával) 

A díj odaítéléséről öttagú bizottság dönt, melynek tagjai: 

− az iskola igazgatója 

− az iskola nevelési igazgatóhelyettese 

− az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

− két testnevelő tanár  

FÁY-PLAKETT  

     A plakett az iskola falán látható dombormű kicsinyített mása, Sz. Egyed Emma 

szobrászművész alkotása, melyhez oklevél társul. A plakett odaítélésének szempontjai: 

Kaphatja a 12. és 13. évfolyamon végzett diákok közül: 



41 

 

− aki 4 éven keresztül kitűnő kiemelkedő tanulmányi munkát végzett, 

− tanulmányi és/vagy sportversenyeken döntőben szerepelt, 

− és az iskolai közéletben folyamatosan eredményes munkában tevékenykedett. 

(A jutalmat több tanuló is megkaphatja, de ha a feltételeknek nem felel meg senki, kiadása nem 

kötelező.) 

Öregdiákok: tanulmányaik befejezése után is figyelemmel kísérik volt iskolájuk életét, 

támogatják, segítik tevékenységét. 

Kollégák, munkatársak: munkájukkal meghatározó személyiségei az iskolának, sokat tettek az 

iskoláért nemcsak az oktatásban, hanem a nevelőmunkában is. 

Feltétel: 15-20 évi munkaviszony az iskolánál, nyugdíjasoknál az aktív pályafutásuk 

befejezésekor. 

Javaslattevő: 

− diákoknál: az osztályfőnök, az osztályozó értekezlet előtt egy héttel, írásban az 

igazgatónak 

− öregdiáknál: az iskolavezetés 

− kollégáknál, munkatársaknál: a tantestület a tanévzáró vagy tanévnyitó ünnepély előtt 

egy héttel az igazgatónak. 

11. 6. Fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetések 

A tanulót kifogásolható magatartása, a házirend megsértése, tanulmányi kötelezettségének 

elmulasztása esetén a szaktanár figyelmeztetésben, az osztályfőnök, az igazgató 

figyelmeztetésben, intésben vagy megrovásban részesíti. 

A fegyelmező intézkedések szabályozása: 

− Magatartásbeli hiba miatt a szaktanár, az osztályfőnök szóban figyelmezteti a tanulót. 

− A szaktanár a szóbeli figyelmeztetés után írásban is figyelmeztetheti a tanulót. 

− Súlyosabb esetekben (trágár beszéd, dohányzás, kötelesség-, és házirend megszegése) 

az osztályfőnök írásbeli figyelmeztetést, intést, megrovást adhat a tanulónak. 

− Magatartásbeli vétség, ismétlődő fegyelemsértés esetén az igazgató 

figyelmeztetésben, intésben, megrovásban részesíti a tanulót. 

A büntetések rendszere 
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 Szaktanári 

figyel-

meztetés 

Osztályfőnöki Igazgatói 

figy. intés rovás figy. intés rovás 

1.  
Óra előtti (becsengetés 

utáni) fegyelmezetlenség 
X 

      

2.  
Szaktárgyi 

kötelezettségszegés 
X 

      

3.  
Padok, berendezések, 

falak firkálása 
 X 

     

4.  
Felszerelés padban 

tartása 
 X 

     

5.  
Mobiltelefon 

bekapcsolása órán 
X 

      

6.  

Rendbontó magatartás 

(órai fecsegés, 

fegyelmezetlenség, trágár 

beszéd) 

X 

      

7.  

Igazolatlan óra:  

3 igazolatlan késés  X      

1 -3 óra  X      

4-9 óra   X     

10 – 14 óra    X    

15 – 19 óra 
 

 
  

X 
  

20 – 24 óra      X  

25 – 29 óra       X 

8.  

Hetesi (felelősi) 

kötelességek 

elmulasztása (Ld. 

Házirend) 

X 

      

9.  

Az ellenőrző könyv 

hiányos vezetése, 

elvesztése 

 

X 

     

10.  
Az ellenőrző adatainak 

(aláírások, jegyek, 

igazolás) meghamisítása 

  

 

  

X 

 

11.  
Dohányzás az iskola 

területén 
 

 X 
    

A fegyelmező intézkedések között nem szereplő esetleges vétségek büntetésében az 

osztályfőnök az illetékes. 

Ismétlődő fegyelmi vétségek esetén a fokozatosság elvét követjük, a tanuló a már kapott 

fegyelmi fokozatnál „csak” magasabb szintű fegyelmező intézkedésben részesülhet. 

Az írásbeli fegyelmező intézkedések fokozatai: 
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− Két szaktanári figyelmeztetés osztályfőnöki figyelmeztetést, osztályfőnöki intőt, 

megrovást von maga után.  

− A vétségek ismételt, sorozatos elkövetése esetén az igazgató figyelmeztetésben, 

intésben, megrovásban részesíti a tanulót. 

Újabb fegyelmi vétség esetén 

− a tanulót tanító tanárok megbeszélése a probléma lehetséges kezeléséről, 

− az osztályfőnök, igazgató, az érintett tanuló és szüleinek találkozása, beszélgetése, 

− fegyelmi eljárás. 

A dicséret és a büntetés az osztályfőnök megítélése alapján semlegesítheti egymást. 
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12.A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elve 

Iskolánk csoportbontást alkalmaz az idegen nyelvi képzés esetében, ahol a két oktatott nyelv 

angol, illetve német nyelv. Ennek meghatározása a választott idegen nyelv alapján történik. 

Amennyiben az osztálylétszám indokolja, csoportbontásban tanítjuk az informatikát, a 

szakmai gyakorlatot, valamint 11-12. évfolyamon a matematikát az osztályok heti időkerete 

terhére.  

Emellett csoportbontást alkalmazunk minden olyan esetben, ahol ez pedagógiailag indokolt. 
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13. A településen élő nemzetiségek kultúrájának ismertetése 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint: „Az iskola pedagógiai programja 

meghatározza az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül – többek között – a nemzetiséghez 

nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló 

tananyagot.”1 

Ennek megvalósítását intézményünk a következőkben részletezett módon teljesíti. 

Három, Sopronban élő nemzetiség kultúrájának megismerését biztosítjuk tanulóink számára: 

− német nemzetiség 

− horvát nemzetiség 

− roma kisebbség. 

Mindhárom esetben az elsődleges információforrásnak az iskolai könyvtárat tekintjük, ahol az 

érdeklődő tanuló hozzáfér az adott nemzetiség kultúráját, történetét bemutató ismeretekhez, 

különböző információhordozókon: könyv, videofelvétel, internet. 

Ajánlott források az egyes nemzetiségek kultúrájának megismeréséhez: 

Német nemzetiség: 

− KRISCH András: A soproni németek kitelepítése 1946.Lektorálta: Norbert 

SPANNENBERGER. Escort Tourist Utazási Iroda és Könyvkiadó Bt., Sopron, 2006. 

159 p. Képmelléklete 15 felvételből áll. A könyvhöz tartozó CD-melléklet a Sopronból 

kitelepített németek listáit tartalmazza. 

− 2004. LVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM / NÉMET - MAGYAR EGYÜTTÉLÉS II.: 

o Tóth Imre: A németség helye és megítélése Sopronban 1918 és 1941 között 

o Molnár Tünde: A németség elűzése Sopronból és környékéről a korabeli sajtó 

tükrében 

o Varga Imréné: A kitelepítés Balf, Harka, Sopronbánfalva és Ágfalva 

községekben az evangélikus lelkészek feljegyzései alapján 

Internetes források: 

− http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek.php#nemetek 

                                                           
1 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 7. § (1) bk) pontja 
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− http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_soproni_nemetek_tortenete_a_13_szazadto

l_a_kitelepitesukig/ 

− http://emlekpontok.hu/hu/interjutar/ 

Horvát nemzetiség 

− Regionális tanulmányok. Előadások a VI. Soproni Horváth Napok alkalmából 

megtartott konferencián. Szerk.: dr. Payrits Ferenc., Sopron, 2009. 

Internetes források: 

− http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek.php#horvatok 

− http://emlekpontok.hu/hu/interjutar/ 

Roma nemzetiség: 

Internetes források: 

− http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek.php#romak 

− http://emlekpontok.hu/hu/interjutar/ 

A nemzetiségek kultúrájával a következő tantárgyak óráin ismerkednek a tanulók: 

− Történelem 

− Német nyelv 

− Ének-zene 

− Vizuális kultúra 

− Magyar irodalom 

− Osztályfőnöki 

Ösztönözzük a tanulók részvételét a soproni nemzetiségek kulturális programjain való 

részvételre, pl.: Nemzetiségi Fesztivál Sopronban. 

Célunk a tanulók érzékenyítése (annak megvilágítása, hogy a határainkon túl élő magyar 

nemzetiség mellett akkor állhatunk ki igaz hittel, ha példamutató módon viselkedünk a 

határainkon belül élő nem magyar nemzetiségű nemzettársainkkal), a több évszázados német-

magyar együttműködés megismertetése. 
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14. A tanulók fizikai állapotának mérése 

Tanulók fizikai állapotának méréséhez a NETFIT-et használjuk. 

A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (a továbbiakban: NETFIT) a tanulók fizikai fittségi 

mérésének adatait rögzítő, informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer. 

Egészségközpontú és kritériumorientált fittségmérési  módszer, amely egészségsztenderdekhez 

viszonyítva értékeli a tanulók fittségi állapotát. 

Célja: diákjainkban kialakítsuk az egészségtudatos, jövőorientált életvezetési kompetenciát, 

azaz a közoktatási szakasz végére kialakuljon bennük a mindennapi testmozgás és az 

egészségtudatos életvitel iránti igény. 

A NETFIT mérési és adatrögzítési időszakát, a tanév rendjéről szóló jogszabályban rögzítik. 

Az adatrögzítés tanulói kódokkal történik, azonosításra nem alkalmas. 

A NETFIT elemei: 

● testtömegindex meghatározás 

● testzsír meghatározás 

● 20 vagy 15 méteres ingafutás 

● helyből távolugrás 

● ütemezett hasizom teszt 

● ütemezett fekvőtámasz teszt 

● törzsemelés teszt 

● kézi szorítóerő mérése 

● hajlékonysági teszt 

A méréshez szükséges eszközök központilag biztosítottak. 

Az eredményeket a tanuló és a szülő horizontálisan is nyomon követheti a rendszerbe való 

bejelentkezés után. 

Az eredményeket a mérést követő tanévben országos és iskolai szinten is közzéteszik. 

Az eredmények ismerete lehetővé teszi a testnevelő tanárnak, hogy meghatározza, mely fittségi 

profil esetében szükséges hangsúlyosabb fejlesztés az adott osztály, vagy diák esetében. 
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15. Egészség és környezetnevelési elvek 

15.1. Egészségfejlesztési program 

Az iskola nevelési alapértékei között első helyen áll az élet és az egészség védelme. Az 

egészség, mint a társadalmi lét és a pedagógiai funkció nélkülözhetetlen alapja, érték, amelynek 

védelme minden pedagógusnak mindennapos feladata, szaktárgyi képzettségre való tekintet 

nélkül. Egészségnevelésünk filozófiai lényege a pozitív életfelfogás, az, hogy az egészség nem 

egyenlő a betegség hiányával. Minden ember vágya a boldogság. Az egészség nemcsak cél, 

hanem eszköz, a boldogabb és teljesebb életvitel kialakításához. 

Az egészségfejlesztés során alkalmazott alapelveink: 

− a helyes táplálkozási szokások kialakítása 

− a mindennapos testmozgás lehetőségének megteremtése 

− testi, lelki egészség, szenvedélybetegségek megelőzése 

− iskolai erőszak megelőzése 

− baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás 

− személyi higiéné: tisztaság, megfelelő öltözet 

− veszélyeztetettség megelőzése 

− gyermekvédelmi, ifjúságvédelmi feladatok szervezése 

Az iskola pedagógusai felelős életvitelükkel példát mutatnak az ifjúságnak, hogy az 

egészségesebb megoldást válasszák, amikor saját életmódjukról döntenek. 

Jelentős feladat vár az osztályfőnökökre, hogy feltárják az egyes tanulók nehéz családi 

körülményeit, illetve az életmódbeli kockázati tényezőket. Ha szükséges, ezeket az 

információkat átadják az ifjúságvédelmi felelősnek. 

Az „Egészség hete az iskolában” címet viselő témahetünk egyik fontos célja az 

egészségnevelés. Ezen segítőként közreműködik az iskolai védőnő, az ifjúságvédelmi felelős, 

meghívott előadók, szakértők.  

Minden tantárgynak vannak e téren feladatai. A biológiát, a kémiát, a testnevelést tanító 

tanároknak megkülönböztetett szerepük van az egészséges életmódra szoktatásban, a helyes 

táplálkozás, megfelelő mozgás, egészségnevelést szolgáló témakörök feldolgozásában. A 

témahét programját ezeken a tanórákon lehet előkészíteni. 

Az egészségnevelésben kitüntetett szerepe van a tantestület példamutatásának, az iskolai 

környezet egészségügyi, higiéniai feltételei megteremtésének. 
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Az iskola egészségfejlesztési programját a 3. számú melléklet tartalmazza. 

15.2.Környezeti nevelés 

„Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket 

felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és 

élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre.  

A környezeti nevelés célja a tanulók ösztönzése saját élő és élettelen környezetük 

megismerésére, alakítására, védelmére, a környezetet károsító jelenségek felismerésére, az azok 

elleni tudatos fellépésre. 

A környezeti nevelésben alapvető feladatunknak tartjuk a környezettudatos magatartás 

kialakítását, s fontosnak látjuk azt, hogy tanulóink törekedjenek harmonikus viszonyt 

kialakítani társadalmi és természeti környezetükkel egyaránt. Ennek érdekében számba vesszük 

mindazon lehetőségeinket, melyek a célhoz közelebb visznek bennünket: 

− mozgósítunk az intézmény tárgyi környezetének tudatos és tervszerű fejlesztésére 

(udvar, tantermek, folyosókon virágok, zöld növények), 

− szorgalmazzuk és propagáljuk a környezetbarát anyagok használatát, 

− felhívjuk a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, hasznára ugyanúgy, 

mint a környezet mind több komponensének (víz, levegő, erdők) óvására, 

− iskolai akciókkal, vetélkedőkkel törekszünk a környezet kímélésének gyakorlatára 

nevelni tanulóinkat. 

A környezeti nevelés programját a 4. számú melléklet tartalmazza. 
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16. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Iskolánkban nem jelentős a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

száma, ennek ellenére fontosnak tartjuk a tanulói esélyegyenlőség megvalósítását. Nevelési – 

oktatási tevékenységünkben igyekszünk megtalálni azokat a hátránykompenzáló módszereket, 

eljárásokat, amelyekkel a tanulási-tanítási folyamat eredményesebbé tehető. 

Céljaink: 

− az esélyt teremtő támogató lépések megtétele a nevelő-oktató munka minden területén, 

− az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése, 

− a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelési-oktatási hiányainak 

kompenzálása, 

− a SNI-s tanulók integrált oktatásának megvalósítása, 

− a lemorzsolódás csökkentése, illetve megelőzése, 

− az oktatás hatékonyságának növelése érdekében kompetencia alapú oktatás 

megvalósítása, 

− megfelelő pályaorientációval a sikeres pályaválasztás elősegítése, 

− az intézményben tanuló hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók bevonása az iskolán kívüli programokba, 

− együttműködés a szülői házzal. 

A tanulók esélyegyenlőségének biztosításában csak a pedagógusok, a szülők és a 

gyermekvédelmi intézmények összehangolt tevékenységével érhető el eredmény. A szülők, 

a család szerepe ebben a tevékenységben alapvető fontosságú. A szülőkkel való 

kapcsolattartás, a tanulók megismerése a gyermekvédelmi jelzőrendszer első lépcsője. Ezért 

az iskolánkba bekerülő veszélyeztetett vagy/és hátrányos helyzetű tanulók feltérképezése az 

elsődleges feladat. 

A jelzőrendszer segítségével feltérképezett hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű és veszélyeztetett tanulók az ifjúságvédelmi felelős tanár gondozásába kerülnek. 

Egyúttal felderítjük a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási és magatartási 

zavarokkal küzdő tanulókat is. 

Kompetencia alapú oktatásunk lehetővé teszi, hogy a szükséges készségeket minél 

eredményesebben fejlesszük tanulóinknál. Ennek érdekében elsősorban a tanítási órákon 
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alkalmazott differenciált foglalkozásokkal, vagy tanórán kívüli egyéni és felzárkóztató 

foglalkozásokkal kívánjuk a hátrányt csökkenteni.  

A lemorzsolódás csökkentésének lehetősége a tanulók motiválása, az általunk kínált tanórai 

és tanórán kívüli felzárkóztató programok igénybevétele, valamint az igényes, színvonalas 

nevelő-oktató munka. 

Hatékony és korrekt pályaorientálást kell végeznünk annak érdekében, hogy a mindenkori 

munkaerő-piaci igényeknek megfelelően tudjanak tanulóink pályát választani. A megfelelő 

tájékoztatásnak azt is elő kell segítenie, hogy tanulóink elsősorban a választott szakirányban 

tanuljanak tovább akár intézményen belül, akár a felsőoktatásban, illetve olyan pályát, 

szakmát válasszanak, amivel el tudnak helyezkedni a munkaerő-piacon. 

A pályairányítás szerves részét képezi az is, hogy a rászoruló tanulókat megismertessük a 

munkába álláshoz szükséges dokumentumokkal, illetve megtanítsuk őket az önéletrajz 

elkészítésére, valamint megismertessük velük a munkahelyi interjú menetét. Ezek a 

tevékenységek hozzásegítik a tanulókat az álláskeresési technikák elsajátításához is. 

A továbbtanulni szándékozóknak minden részletre kiterjedő tájékoztatást nyújtunk a 

felsőoktatási lehetőségekről. Osztályfőnöki órákon megismertetjük őket a Felsőoktatási 

Tájékoztató használatával. Emellett a pályaválasztást segítő pedagógus és az osztályfőnök 

gyakorlati segítséget is nyújt a felsőoktatási dokumentumok kitöltésében azok számára, 

akiknek ez gondot jelent. 

A tanulmányi munka segítése mellett a szociális hátrányok csökkentése is feladataink közé 

tartozik. Felhívjuk rászoruló tanulóink figyelmét az igényelhető szociális támogatási 

lehetőségekre. 

A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésének lehetőségét biztosítja az iskolánk azért, hogy a 

tanulók a hétköznapokban is örömüket leljék. Ez a szenvedélybetegség-megelőző tevékenység 

hatékony részét képezi. Rendszeresen szenvedélybetegség-megelőző foglalkozásokat és 

előadásokat szervezünk az áldozattá válás és a balesetek, valamint a bűnelkövetés 

megelőzéséről. 

Az egészséges életmód igényének felkeltése és az egészséges életmódra való képesség 

kialakítása is feladatunk a tanulók esélyegyenlőségének megvalósításában. Ezt szolgálják 

részben az iskola által szervezett orvosi, fogorvosi vizsgálatok, részben pedig azok a 

felvilágosító előadások, programok, melyeket az iskola szakértő pedagógusai, meghívott 
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szakemberek tartanak az esélyegyenlőségi osztályfőnöki órákon, illetve egészségügyi 

előadásokon. 

Az esélyegyenlőség megvalósítását szolgáló tevékenység elsősorban az ifjúságvédelmi felelős 

feladata, aki munkáját az intézményvezetővel, szaktanárokkal és a szülőkkel együttműködve 

végzi. Ha indokolt, a gyermekvédelmi intézmények, és szakemberek segítségét kéri. 

Együttműködésre törekszünk az iskolába járó tanulók szüleivel és az oktatási intézményeken 

kívül az alábbi szervezetekkel: 

− települési önkormányzat 

− családsegítő szolgálat 

− védőnői hálózat 

− Nevelési Tanácsadó 

− Rendőrség 

Az iskola esélyegyenlőségi törekvéseinek célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a 

szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, figyelembe 

véve a szülők igényeit és a törvényi előírásokat. A hátrányos helyzetű gyerekek problémáinak 

kompenzálását és az esélyegyenlőség előmozdítását az iskola minden tevékenysége során 

figyelembe veszi és alkalmazza: 

− a beiratkozásnál, 

− tanításban, ismeretközvetítésben, 

− a gyerekek egyéni fejlesztésében, 

− az értékelés gyakorlatában, 

− tanulói előmenetelben, 

− dicséret, elismerés gyakorlatában, 

− a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, 

− a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, 

− a továbbtanulásban, pályaorientációban, 

− a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében, 

− a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és 

társadalmi környezettel. 
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Az esélyegyenlőségi célok elérésének érdekében vállaljuk, hogy iskolánkban a hátránnyal élők 

semmilyen módon nem lesznek megkülönböztetve társaiktól, faji, vallási, egészségi, és 

szociális helyzete miatt hátrányos megkülönböztetés nem érheti a tanulókat 

 A 2016/17-es tanévtől kezdve, a jogszabályok által előírt módon, a „Lemorzsolódás 

megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató informatikai rendszerben” évente két 

alkalommal adatokat szolgáltatunk. 
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17. A nevelőtestület által fontosnak tartott további kiegészítések 

Projektoktatás intézményünkben: 

A megváltozott társadalmi/környezeti kihívások következtében az oktatás, nevelés 

módszereinek, eszközeinek, eljárásainak is időről időre meg kell újulnia. Iskolánk ennek 

érdekében a hagyományos pedagógiai módszereket, eljárásokat kiegészíti a kor 

követelményeihez igazodó projektoktatással, mely kiválóan alkalmas a tanulás tanulására, és 

ezáltal az élethosszig való tanulás megalapozására. A projekt olyan oktatásszervezési eljárás, 

amely az oktatás menetét gyakorlati problémák megoldása köré csoportosítja, eredménye 

mindig egy produktum. 

Intézményünkben az alábbi projekteket valósítjuk meg: 

− Esélyegyenlőségi nap 

− Takarékossági világnap 

− Egészséghét az iskolában elnevezésű témahét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


