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1. BEVEZETÉS 

Lásd a Soproni Szakképzési Centrum Pedagógiai Programjában. 
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2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 

Lásd a Soproni Szakképzési Centrum Pedagógiai Programjában. 
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3. A TAGINTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 

3.1. A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői 

3.1.1. Kifutó jellegű szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyama számára 

a) Kerettanterv a kifutó jellegű szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyama számára 

Iskolánk a kifutó jellegű szakközépiskolai képzésére vonatkozó helyi tanterve a kerettantervek 

kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet 

mellékletei alapján kidolgozott alábbi kerettantervre épül (6. melléklet): 

Kerettanterv a szakközépiskolák 9–12. évfolyama számára. 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 

Óraterv a kerettantervekhez 

Szakközépiskola 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3 3 

Etika - - 1 - 

Biológia – egészségtan - 2 2 1 

Fizika 2 2 1 - 

Kémia 2 1 - - 

Földrajz 2 1 - - 

Művészetek* - 1 - - 

Informatika 1 - - - 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szakmai tárgyak órakerete, 

amelyből 1 óra (szakmai irányú 

képzésre) szabadon tervezhető** 

6 7 8 11 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

b) Szakképzési kerettanterv a kifutó jellegű szakközépiskolai képzés 9-13. évfolyama 

számára 

A kifutó jellegű szakközépiskola szakmai elméleti és gyakorlati képzése szakképzési 

kerettanterv alapján zajlik. 

A szakképzési kerettanterv a szakmai és vizsgakövetelmény alapján kidolgozott, a 

szakképesítés követelményei átadásának tartalmát és menetét leíró egységes, kötelezően 

alkalmazandó dokumentum, amelyet a szakközépiskolákban ágazatonként és 
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szakképesítésenként a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter rendeletben ad ki az 

oktatásért felelős miniszterrel és az adott szakképesítésért felelős miniszterrel egyetértésben. A 

kifutó jellegű szakközépiskolában a 14/2013. (IV.05.) NGM rendelet a nemzetgazdasági 

miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 

rendelet alapján meghatározott kerettantervek szerint zajlik az oktatás: 

Szakközépiskolai szakképesítések kerettanterve: 

2.123 Szakképzési kerettanterv: 54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős. 

2.110. Szakképzési kerettanterv: 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő. 

A 2.123. szakképzési kerettanterv az 54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős 

szakképesítéshez (XVII. Vendéglátóipar ágazat) 

 

Évfolyam 

Heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Éves 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Heti óraszám 

szabadsávval 

Éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 4,5 óra/hét 162 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Összefüggő 

szakmai gyakorlat 
 70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Összefüggő 

szakmai gyakorlat 
 105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Összefüggő 

szakmai gyakorlat 
 140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2257 óra  2543 óra 

 

2.110. szakképzési kerettanterv az 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő 

szakképesítéshez (XXVIII. Turisztika ágazat) 

 

Évfolyam 

Heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Éves 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Heti óraszám 

szabadsávval 

Éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Összefüggő 

szakmai gyakorlat 

 70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Összefüggő 

szakmai gyakorlat 
 105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Összefüggő 

szakmai gyakorlat 
 140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 
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3.1.2. Kifutó jellegű szakgimnáziumi képzés 

a) Kerettanterv a kifutó jellegű szakgimnáziumi képzés számára 9-13. évfolyama számára 

A kifutó jellegű szakgimnáziumi képzésnél a kerettantervek kiadásának és jogállásának 

rendjéről szóló az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján határoztuk meg a választott 

kerettantervet (14. melléklet). 

A választott kerettanterv tantárgyait és a kötelező óraszámait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Bányászat VII., Közgazdaság XXIV., Ügyvitel XXV., Kereskedelem XXVI., Vendéglátóipar 

XXVII., Turisztika XXVIII., Optika XXIX., Földmérés XXXV. ágazatok esetében 

 

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 - - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi 

tantárgy, vagy Idegen 

nyelv, vagy Fizika*, 

vagy Informatika, vagy 

Szakmai tantárgy** 

 - - 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  
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Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 

* Amennyiben az iskola a Fizika tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben 

megtalálható 144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 

b) Szakképzési kerettanterv a kifutó jellegű szakgimnáziumi képzés számára 9-13. 

évfolyama számára 

A 2.187. Szakképzési kerettanterv a XXVII. Vendéglátóipar ágazathoz tartozó 54 811 01 

Vendéglátásszervező szakképesítéshez a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 

31.) NGM rendelet szakképzési kerettanterveket tartalmazó 3. melléklet alapján. 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

*Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 

választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. 

évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

3.1.3. Kifutó jellegű szakiskolát végzettek érettségire felkészítő képzése 

a) Kerettanterv a kifutó jellegű szakiskolát végzettek érettségire felkészítő képzése 

számára 

Kerettanterv a szakiskolát végzettek középiskolája számára I–II. (11–12.) évfolyam. 

 

Tantárgyak 
Heti óraszámok 

11 12 

1 Irodalom 4 4 

2 Nyelvtan/kommunikáció 2 2 

3 Idegen nyelv 6 6 

4 Matematika 6 6 

5 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 4 5 

6 Természetismeret 2 0 

7 Informatika 2 2 

8 Testnevelés és sport 5 5 
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9 Osztályközösség-építő program 1 1 

10 Szabadon tervezhető 3 5 

Óraszám (közműveltségi óraszámok) 35 36 

b) Szakmai kerettanterv a kifutó jellegű szakiskolát végzettek érettségire felkészítő 

képzése számára 

A képzés keretében szakmai képzés már nem zajlik. 

3.1.4. Kifutó jellegű vendéglátó eladó képzés 

a) Kerettanterv a kifutó jellegű vendéglátó eladó képzéshez 

A 2016. szeptember 1-jén indult képzés kerettanterve megegyezik a szakközépiskolai 

képzésnél használt kerettantervvel. 

b) Szakmai kerettanterv a kifutó jellegű vendéglátó eladó képzéshez 

A vendéglátó szakközépiskolai képzés keretei között a 2018/2019-es tanévben kifutó jelleggel 

zajlik a 34 811 05 Vendéglátó eladó képzés. 

1.70. szakképzési kerettanterv a 34 811 05 Vendéglátó eladó szakképesítéshez 

 

Évfolyam 

Heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Heti óraszám 

szabadsávval 

Éves óraszám 

szabadsávval 

1/9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

2/10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

3/11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2366 óra  2608 óra 

3.1.5. Kifutó jellegű cukrász képzés 

a) Kerettanterv a kifutó jellegű cukrász képzéshez 

A 2016. szeptember 1-jén indult képzés kerettanterve megegyezik a szakközépiskolai 

képzésnél használt kerettantervvel. 

b) Szakmai kerettanterv a kifutó jellegű cukrász képzéshez 

Az 1.11. Szakképzési kerettanterv a 34 811 01 Cukrász szakképesítéshez. 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

Évfolyam 

Heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Heti óraszám 

szabadsávval 

Éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2853 óra 
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A jelenlegi cukrász képzéshez képest az eltérés, hogy iskolai cukrász gyakorlat is elő van írva 

a 10. és a 11. évfolyamon. 

 

Tantárgy 

Szakközépiskolai képzés 

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

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy 

Cukrász szakmai gyakorlat   5     3,5       3,5 

Cukrász szakmai üzemi gyakorlat         14     14 

3.1.6. Szakgimnáziumi képzés 

a) Kerettanterv a szakgimnáziumi képzéshez 

A vendéglátóipari szakgimnázium 9-12. évfolyamán a közismereti képzés mellett szakmai 

elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakgimnáziumi kerettanterv szerint. 

A kerettantervet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 14. melléklete tartalmazza: 

 

Tantárgyak 
Heti óraszámok 

1/9 2/10 3/11 4/12 5/13 

1 Irodalom 2 3 3 3  

2 Magyar nyelv 2 1 1 1  

3 Idegen nyelv (német/angol)* 4 4 4 4  

5 Matematika* 3 3 3 3  

6 Történelem 2 2 3 3  

7 Etika    1  

8 Informatika* 2 2    

9 Művészetek 1     

10 Testnevelés 5 5 5 5  

11 Osztályfőnöki 1 1 1 1  

12 Komplex természettudomány 3     

13 Földrajz 2 2 2   

14 Kötelezően választható   2 2  

15 
Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
 1    

Közismereti órák összesen 27 24 24 23 0 

 

b) Szakképzési kerettanterv a szakgimnáziumi képzéshez 

A 2.187. Szakképzési kerettanterv a XXVII. Vendéglátóipar ágazathoz tartozó 54 811 01 

Vendéglátásszervező szakképesítéshez a szakképzési kerettantervekről szóló 5/2018. (VII.9.) 

ITM rendelet szakképzési kerettanterveket tartalmazó melléklete alapján: 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 
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10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

3.1.7. Szakközépiskolai képzés 

a) Kerettanterv a szakközépiskolák 9–11. évfolyama számára 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló az 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet alapján határoztuk meg a választott kerettantervet (15. melléklet). 

A képzés első három évfolyama számára választott kerettanterv tantárgyait és a kötelező 

óraszámait az alábbi tartalmazza: 

 

A közismereti órák eloszlása 

 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom 

2 óra 1 óra – 

Idegen nyelv 2 óra 2 óra 2 óra 

Matematika 2 óra 1 óra – 

Társadalomismeret 2 óra 1 óra – 

Természetismeret 3 óra – – 

Testnevelés* 5 óra 5 óra 5 óra*** 

Osztályközösség-

építő Program 
1 óra 1 óra 1 óra 

Szabad órakeret** 1 óra 0 óra 1,5 óra 

Összesen:  18 óra 11 óra 9,5 óra 

 

* Az Nkt. értelmében az iskoláknak az adott osztályokban csak azokon a tanítási napokon kell 

megszervezniük a mindennapos oktatást (legalább napi egy testnevelésóra keretében), 

amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik. Ha ennek eredményeként a heti 

öt testnevelésóra nem teljesíthető, a fennmaradó órák a szabad órakeret részévé válnak, így 

annak felhasználásáról az intézmények dönthetnek. 

** A szabad órakeret felhasználásáról az iskola dönt, így például az informatika oktatását is 

beemelheti a helyi tantervébe (ehhez a kerettanterv külön informatika tantárgyi kerettantervet 

is ajánl).  

*** A szakközépiskola 11. évfolyamán a szakgimnázium számára készült testnevelés és sport 

kerettanterv 11–12. évfolyamának tartalmából lehet választani a rendelkezésre álló 

óraszámoknak megfelelően. (Ez nem érvényes a háromórásra tervezett testnevelés és sport 

kerettantervre, amely már csak három évfolyamra [9–11.] készült.) 
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b) Szakképzési kerettanterv a szakközépiskolák 9–11. évfolyama számára 

Az 1.11. Szakképzési kerettanterv a 34 811 01 Cukrász szakképesítéshez 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

Évfolyam 

Heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Heti óraszám 

szabadsávval 

Éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2853 óra 

 

A kifutó jellegű cukrász képzéshez képest az eltérés: 

Tantárgy 

Szakközépiskolai képzés 

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

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy 

Cukrász szakmai gyakorlat   5           

Cukrász szakmai üzemi gyakorlat         17,5     17,5 

 

Az 1.16. szakképzési kerettanterv a 34 341 01 Eladó szakképesítéshez. 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

Évfolyam 

Heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Heti óraszám 

szabadsávval 

Éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2853 óra 

 

Az 1.79. szakképzési kerettanterv a 34 811 03 Pincér szakképesítéshez. 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2853 óra 
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Az 1.81. szakképzési kerettanterv a 34 811 04 Szakács szakképesítéshez. 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

Évfolyam 

Heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Heti óraszám 

szabadsávval 

Éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2853 óra 

3.1.8. Szakképzési Hídprogram 

a) Kerettanterv a Szakképzési Hídprogramhoz 

A Szakképzési Hídprogram közismereti óraszámai: 

 

Évfolyam/ Tantárgyak 

SZH/1. heti 

16,5 közismereti óra 

2/1. év 

SZH/2. heti 

10 közismereti óra 

2/2. év 

Kommunikáció és anyanyelv  3  2 

Élő idegen nyelv (angol, német)  3  2 

Matematika  3  2 

Társadalom és jelenkor-ismeret  1,5  1 

Természetismeret  1,5  1 

Alapvető munkavállalói és életpálya-

építési modulok 

 0,5  1 

Testnevelés és sport*  2  - 

Osztályfőnöki (osztályközösség- építő 

program) 

 1  1 

Szabadon tervezhető órakeret: pl. 

informatika 

 1  - 

Összesen  16,5  10 

 

*A testnevelés és sport helyi tantervének elkészítéséhez a Szakképzési Hídprogram alkalmazói 

is a középiskolák számára készült kerettantervet használhatják. A programot a rendelkezésre 

álló óraszámok figyelembe vételével kell megvalósítani. 

 

Szakképzési Hídprogram óraterve a hosszabb képzési idejű rész-szakképesítés 

oktatásához: 

 

Megnevezés 
SZH/1. évfolyam heti 

óraszám (36 hét) 

Összefüggő gyakorlat 

3 hét 

SZH/2. évfolyam heti 

óraszám (35 hét) 

Közismeret 16,5  10 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
15 105 21,5 

Összesen 31,5 105 31,5 
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8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
2,5 - 1 

8-10% szabad sáv 

(szakmai rész) 
1 - 2,5 

Mindösszesen (teljes 

képzés ideje) 
35 - 35 

(A rész-szakképesítés oktatására fordítható idő összesen: 1521 óra nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabad sávval együtt). 

b) Szakképzési kerettanterv a Szakképzési Hídprogramhoz 

A 7.7. szakképzési kerettanterv a 31 341 05 Élelmiszer-, vegyi áru eladó részszakképesítés 

Szakképzési Hídprogramban történő oktatásához a 34 341 01 Eladó szakképesítés kerettanterve 

alapján. 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül: 

 

Szakmai 

követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Heti óraszám 

SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11992-16 

Kereskedelmi 

ismeretek 

Kereskedelmi 

ismeretek 
2  

105 

3  

Kereskedelmi 

gyakorlat 
 6  8,5 

11691-16 

Eladástan 

Eladástan 1,5  1,5  

Eladási gyakorlat  3,5  6,5 

10028-16 

Élelmiszerek és 

vegyi áruk 

forgalmazása 

Élelmiszer- és 

vegyi áruismeret 
2  2  

Összes heti elméleti/gyakorlati 

óraszám 
5,5 9,5 6,5 15 

Összes heti/ögy óraszám 15 105 21,5 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

3.1.9. Az iskolai rendszerű, esti munkarend szerinti felnőttoktatás 

a) Kerettanterv az iskolai rendszerű, esti munkarend szerinti felnőttoktatáshoz 

A képzés nem tartalmaz közismereti órákat, mert a képzésbe történő belépés feltétele a 10. 

évfolyam sikeres elvégzése. 

b) Szakképzési kerettanterv az iskolai rendszerű, esti munkarend szerinti 

felnőttoktatáshoz 

A felnőttoktatás keretében zajló szakképesítések a szakképzési kerettantervek alapján kerülnek 

megszervezésre. 

Az 1.81. szakképzési kerettanterv a 34 811 04 Szakács szakképesítéshez. 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám Heti óraszám Éves óraszám 
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szabadsáv 

nélkül 

szabadsáv 

nélkül 

szabadsávval szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy.  160 óra  160 óra 

2. évfolyam 31,5 óra/hét 977 óra/év 35 óra/hét 1085 óra/év 

Összesen: 2271 óra  2505 óra 
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3.2. Az iskolában tanított kötelező, kötelezően választandó és 
szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, 
óraszámai 
Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei megegyeznek a kerettantervekben meghatározott tananyaggal és 

követelményekkel. 

A kötelező tanítási órákat részletesen a mellékletben megtalálható óratervek tartalmazzák. 

A kötelezően választandó, a szabad órakeret felhasználásának meghatározásánál a fő alapelv 

az volt, hogy a plusz órakerettel segítsük az ismeretek elmélyítését, illetve új ismeretek, 

kompetenciák megszerzését. 

3.2.1. Kifutó jellegű szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyama számára 

a) Kerettanterv a kifutó jellegű szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyama számára 

A választott kerettanterv óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

 

Óraterv a kerettantervekhez 

Szakközépiskola 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek – német nyelv 3 3 3 3 

Idegen nyelvek – angol nyelv +2 +2 +2 +2 

Matematika 3+1 3 3 3+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3 3 

Etika   1  

Biológia – egészségtan  2 2 1 

Fizika 2 2 1  

Kémia 2 1   

Földrajz 2 1   

Művészetek  1   

Informatika 1+1 +2   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Társadalmi, állampolgári és 

gazdasági ismeretek 
  +2 +1 

Szakmai tárgyak órakerete, 

amelyből 1 óra (szakmai irányú 

képzésre) szabadon tervezhető 

6 7 8 11 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 

Idegen nyelvek – angol nyelv 
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Évfolyam 
Heti 

órakeret 

Évi 

órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

Többlet óra 

9. 2 72 0 72 72 

Személyes vonatkozások, család  

Életmód   

A munka világa  

Ember és társadalom  

Szabadidő, művelődés, szórakozás  

Környezetünk  

10. 2 72 0 72 72 

Ember és társadalom  

Életmód  

Környezetünk  

Utazás, turizmus  

Gazdaság és pénzügyek  

11. 2 72 0 72 72 

Személyes vonatkozások, család  

Ember és társadalom  

A munka világa  

Gazdaság és pénzügyek  

Szabadidő, művelődés, szórakozás  

Utazás, turizmus  

12. 2 64 0 64 64 

Ember és társadalom  

A munka világa  

Életmód  

Utazás, turizmus  

Tudomány és technika  

 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek 

 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 

Évi 

órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

Többlet óra 

9. 0 0 0 0 0 

10. 0 0 0 0 0 

11. 2 72 34 38 38 

Egyén és közösség 5 

Állampolgári ismeretek 5 

Gazdasági és pénzügyi ismeretek 28 

12. 1 32 27 5 5 

Jelenismeret 5 

 

A tantárgyanként rendelkezésre álló tíz százalékos időkeret felhasználása a következő: 

 

Magyar nyelv és irodalom 
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Évfolyam 
Heti 

órakeret 

Évi 

órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

Többlet óra 

9. 4 144 130 14 14 

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 2 

Helyesírási ismeretek 5 

Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma 1 

Világirodalom – antik római irodalom 1 

Világirodalom – Biblia 3 

Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. században 

(reneszánsz) 
1 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel 1 

10. 4 144 133 11 11 

Stilisztikai alapismeretek 4 

Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 1 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz 

Mihály, Berzsenyi Dániel 
3 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első felében 

(romantika, romantika és realizmus) 
1 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Kölcsey 

Ferenc, Vörösmarty Mihály 
2 

11. 4 144 131 13 13 

Retorika 1 

Általános nyelvészeti ismeretek 1 

Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember tragédiája 2 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 3 

Életmű – Ady Endre 4 

Portré – Móricz Zsigmond 2 

12. 4 128 111 17 17 

Nyelv és társadalom 2 

Nyelvtörténet 1 

Ismeretek a nyelvről 3 

Életmű – József Attila 2 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs 

drámairodalom néhány törekvése 
2 

Portré – Radnóti Miklós 3 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, Nagy 

László 
2 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – Portrék, 

látásmódok a 20. század magyar irodalmából (választható szerzők, 

művek) 

2 

 

Idegen nyelvek – német nyelv 

 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 

Évi 

órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

Többlet óra 

9. 3 108 108 0 0 

10. 3 108 108 0 0 
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11. 3 108 108 0 0 

12. 3 96 96 0 0 

 

Matematika 

 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 

Évi 

órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

Többlet óra 

9. 4 144 96 48 48 

Gondolkodási és megismerési módszerek 0 

Számtan, algebra 15 

Összefüggések, függvények, sorozatok 10 

Geometria 10 

Valószínűség, statisztika 5 

Rendszerezés 3 

Számonkérés 5 

10. 3 108 98 10 10 

Gondolkodási és megismerési módszerek 0 

Számtan, algebra 3 

Összefüggések, függvények, sorozatok 2 

Geometria 1 

Valószínűség, statisztika 4 

Rendszerezés 0 

Számonkérés 0 

11. 3 108 92 16 16 

Gondolkodási és megismerési módszerek 4 

Számtan, algebra 6 

Összefüggések, függvények, sorozatok 0 

Geometria 6 

Valószínűség, statisztika 0 

Rendszerezés 0 

Számonkérés 0 

12. 4 128 89 39 39 

Gondolkodási és megismerési módszerek 1 

Számtan, algebra 0 

Összefüggések, függvények, sorozatok 2 

Geometria 4 

Valószínűség, statisztika 2 

Rendszerezés 27 

Számonkérés 3 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 

Évi 

órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

Többlet óra 

9. 2 72 65 7 7 

Az őskor és az ókori Kelet 2 

Az ókori Hellász 2 
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Az ókori Róma 2 

A középkor 1 

10. 2 72 65 7 7 

A világ és Európa a 16-17.században 2 

Magyarország a 16-17. században 2 

Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 2 

Az újjáépítés kora Magyarországon 1 

11. 3 108 97 11 11 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 2 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 2 

Az első világháború és következményei 2 

Európa és a világ a két világháború között 2 

Magyarország a két világháború között 2 

A második világháború 1 

12. 3 96 86 10 10 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése.  1 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 1 

Magyarország 1945–1956 között  1 

A Kádár-korszak jellemzői 1 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 1 

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 
1 

Társadalmi és állampolgári ismeretek. Pénzügyi és gazdasági 

kultúra. Munkavállalás 
2 

Rendszerező ismétlés az érettségire 2 

 

Etika 

 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 

Évi 

órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

Többlet óra 

9. 0 0 0 0 0 

10. 0 0 0 0 0 

11. 1 36 28 8 8 

Alapvető etika 2 

Egyén és közösség 3 

Korunk kihívásai 3 

12. 0 0 0 0 0 

 

Biológia – egészségtan 

 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 

Évi 

órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

Többlet óra 

9. 0 0 0 0 0 

10. 2 72 64 8 8 

Zöld Birodalom – A növények világa 1 

Akik benépesítik a Földet - Az állatok világa 2 

Kapcsolatok az élők és élettelen között - Élőlények és környezetük 1 



 

Pedagógiai Program 2019/2020-as tanév 
Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

 

23 

 

Érthetjük őket? - Az állatok viselkedése 2 

Másfélmillió lépés Magyarországon... – A Kárpát-medence 

élővilága 
2 

11. 2 72 64 8 8 

Szépség, erő, ügyesség - Az emberi test 1 

Szorgos szerveink - A szervezet anyagforgalma 2 

Védelmi vonalaink – Az immunrendszer és a bőr 1 

Egyensúly és alkalmazkodás – Az életműködések szabályozása 2 

Vagyok, mint minden ember… – Az ember egyéni és társas 

viselkedése 
2 

12. 1 32 28 4 4 

Az élet kódja – A biológiai információ és átörökítése 1 

Új kezdetek - Szaporodás, szexualitás 2 

Kibontakozás - Biológiai evolúció 1 

 

Fizika 

 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 

Évi 

órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

Többlet óra 

9. 2 72 64 8 8 

A közlekedés kinematikai problémái 1 

A közlekedés dinamikai problémái 2 

A tömegvonzás 1 

Mechanikai munka, energia, teljesítmény 2 

Hasznosítható energia, a hőtan főtételei 2 

10. 2 72 65 7 7 

Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 2 

Lakások, házak elektromos hálózata 3 

Az elektromos energia előállítása 2 

11. 1 36 32 4 4 

Kommunikáció és képalkotás a 21. században 3 

A Naprendszer fizikai viszonyai 1 

12. 0 0 0 0 0 

 

Kémia 

 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 

Évi 

órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

Többlet óra 

9. 2 72 65 7 7 

A kék bolygó. A víz. Egy csepp vízben 1 

A kék bolygó. A víz. „Kémiai koktélok” 1 

A kék bolygó. A víz. Változások. 3 

A kék bolygó. Anyagok körforgásban 2 

10. 1 36 32 4 4 

Kémia a mindennapokban Élelmeink kémiája. Ősi és modern 

praktikák 
1 

Kémia a mindennapokban Anyagok és szerkezetek 1 
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Kémia a mindennapokban. Információ: kódok és üzenetek 1 

Kémia a mindennapokban. Mérgek és orvosságok 1 

11. 0 0 0 0 0 

12. 0 0 0 0 0 

 

Földrajz 

 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 

Évi 

órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

Többlet óra 

9. 2 72 69 3 3 

A Föld kozmikus környezete 2 

A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 1 

10. 1 36 28 8 8 

A társadalmi – gazdasági fejlődés regionális különbségei 

Európában 
4 

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi – 

gazdasági jellemzői 
4 

11. 0 0 0 0 0 

12. 0 0 0 0 0 

 

Művészetek – Vizuális kultúra 

 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 

Évi 

órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

Többlet óra 

9. 0 0 0 0 0 

10. 1 36 32 4 4 

Kifejezés, képzőművészet, a művészi közlés, mű és jelentése 4 

11. 0 0 0 0 0 

12. 0 0 0 0 0 

 

Informatika 

 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 

Évi 

órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

Többlet óra 

9. 2 72 32 40 40 

Az informatikai eszközök használata 2 

Alkalmazói ismeretek 33 

Infokommunikáció 5 

10. 2 72 0 72 72 

Alkalmazói ismeretek 60 

Infokommunikáció 12 

11. 0 0 0 0 0 

12. 0 0 0 0 0 

 

Testnevelés és sport 
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Évfolyam 
Heti 

órakeret 

Évi 

órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

Többlet óra 

9. 5 180 147 33 33 

Sportjátékok 12 

Torna jellegű feladatok és táncos formák 1 

Atlétika jellegű feladatok 12 

Önvédelem és küzdősportok 2 

Egészségkultúra- prevenció 2 

Hungarofit felmérés 4 

10. 5 180 147 33 33 

Sportjátékok 12 

Torna jellegű feladatok és táncos formák 1 

Atlétika jellegű feladatok 12 

Önvédelem és küzdősportok 2 

Egészségkultúra- prevenció 2 

Hungarofit felmérés 4 

11. 2 180 150,5 29,5 29,5 

Sportjátékok 8 

Torna jellegű feladatok és táncos formák 0,5 

Atlétika jellegű feladatok 10 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 1 

Önvédelem és küzdősportok 6 

Hungarofit felmérés 4 

12. 5 160 150,5 29,5 29,5 

Sportjátékok 8 

Torna jellegű feladatok és táncos formák 0,5 

Atlétika jellegű feladatok 10 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 1 

Önvédelem és küzdősportok 6 

Egészségkultúra- prevenció 4 

 

Osztályfőnöki 

 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 

Évi 

órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

Többlet óra 

9. 1 36 0 36 36 

10. 1 36 0 36 36 

11. 1 36 0 36 36 

12. 1 32 0 32 32 

b) Szakképzési kerettanterv a kifutó jellegű szakközépiskolai képzés 9-13. évfolyama 

számára 

A 2.123. szakképzési kerettanterv az 54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős 

szakképesítéshez szabad órakeretének felhasználása: 

 

Évfolyam 
Szabad 

órakeret 
Felhasználása 

Heti többlet 

óra 
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9. 1,5 

Vendéglátó gazdálkodás 0,5 

Szakmai számítás 0,5 

Élelmiszer ismeret 0,5 

10. 1 Termelés gyakorlata 1 

11. 1 Termelés gyakorlata 1 

12. 1 Termelés gyakorlata 1 

13. 4 

Szakmai számítások 1 

Vendéglátó vállalkozások működése 1 

Termelés gyakorlata 1 

Értékesítés gyakorlata 1 

 

A 2.110. szakképzési kerettanterv az 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő 

szakképesítéshez szabad órakeretének felhasználása: 

 

Évfolyam 
Szabad 

órakeret 
Felhasználása 

Heti többlet 

óra 

9. 1 
Kultúr- és vallástörténet 0,5 

Üzleti kommunikáció gyakorlata 0,5 

10. 1 
Kultúr- és vallástörténet 0,5 

Levelezés gyakorlat 0,5 

11. 1 Turizmus alapjai 1 

12. 1 
Marketing alapjai 0,5 

Szakmai idegen nyelv gyakorlat 0,5 

13. 4 

Vállalkozási alapismeretek 0,5 

Utazási szolgáltatások értékesítése gyakorlat 2 

Turisztikai üzletágak működtetése gyakorlat 1,5 

3.2.2. Kifutó jellegű szakgimnáziumi képzés 

a) Kerettanterv a kifutó jellegű szakgimnáziumi képzés számára 9-13. évfolyama számára 

A kifutó jellegű szakgimnáziumi kerettanterv kötelezően választható tantárgyaként 11. és 12. 

évfolyamon a Termelés gyakorlata tantárgyat határoztuk meg a szakképzési kerettantervben 

szereplő témakörök óraszámainak megemelésével. 

 

Bányászat VII., Közgazdaság XXIV., Ügyvitel XXV., Kereskedelem XXVI., 

Vendéglátóipar XXVII., Turisztika XXVIII., Optika XXIX., Földmérés XXXV. 

ágazatok esetében 

 

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 - - 
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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 - - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Termelés 

gyakorlata 

 - - 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 

 

A kötelezően választható tantárgyként a Termelés gyakorlata került be, melynek tartalmát az 

Óratervek 2018-2019. tartalmazza. 

b) Szakképzési kerettanterv a kifutó jellegű szakgimnáziumi képzés számára 9-13. 

évfolyama számára 

Szabadon felhasználható órakeret nem áll rendelkezésre. 

3.2.3. Kifutó jellegű szakiskolát végzettek érettségire felkészítő képzése 

a) Kerettanterv a kifutó jellegű szakiskolát végzettek érettségire felkészítő képzése 

számára 

A kerettanterv szabadon tervezhető órakeretét Második idegen nyelv oktatására kívánjuk 

felhasználni. A második idegen nyelv képzését egyedi tanterv készítésével kívánjuk vonzóbbá 

tenni a tanulók számára. 

 

Tantárgyak 
Heti óraszámok 

11 12 

1 Irodalom 4 4 

2 Nyelvtan/kommunikáció 2 2 

3 Idegen nyelv 6 6 

4 Matematika 6 6 

5 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 4 5 
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6 Természetismeret 2 0 

7 Informatika 2 2 

8 Testnevelés és sport 5 5 

9 Osztályközösség-építő program 1 1 

10 Szabadon tervezhető: Második idegen nyelv 3 5 

Óraszám (közműveltségi óraszámok) 35 36 

b) Szakmai kerettanterv a kifutó jellegű szakiskolát végzettek érettségire felkészítő 

képzése számára 

A képzés keretében szakmai képzés már nem zajlik, így szabad órakeret sem áll rendelkezésre. 

3.2.4. Kifutó jellegű vendéglátó eladó képzés 

a) Kerettanterv a kifutó jellegű vendéglátó eladó képzéshez 

Az óraszámokat lásd a 3.2.6. Szakközépiskolai képzésnél. 

b) Szakmai kerettanterv a kifutó jellegű vendéglátó eladó képzéshez 

A 1.70. szakképzési kerettanterv a 34 811 05 Vendéglátó eladó szakképesítés szabad sávjának 

felhasználása: 

 

Évfolyam 
Szabad 

órakeret 
Felhasználása 

Heti többlet 

óra 

9. 2,5 

Vendéglátó gazdálkodás 1 

Szakmai számítások 0,5 

Élelmiszerek csoportjai 0,5 

Értékesítési gyakorlat 0,5 

10. 2 Termelési és eladói gyakorlatok 2 

11. 2,5 Értékesítési gyakorlata 2,5 

3.2.5. Kifutó jellegű cukrász képzés 

a) Kerettanterv a kifutó jellegű cukrász képzéshez 

Az óraszámokat lásd a 3.2.6. Szakközépiskolai képzésnél. 

b) Szakmai kerettanterv a kifutó jellegű cukrász képzéshez 

A 1.8. szakképzési kerettanterv a 34 811 01 Cukrász szakképesítés szabad sávjának 

felhasználása: 

 

Évfolyam 
Szabad 

órakeret 
Felhasználása 

Heti többlet 

óra 

9. 2,5 

Vendéglátó gazdálkodás 0,5 

Általános élelmiszerismeret 0,5 

Élelmiszerbiztonságról általában 0,5 

Cukrász szakmai ismeretek 0,5 

Cukrász szakmai gyakorlat 0,5 

10. 2 Cukrászat gyakorlat 2 

11. 2,5 Cukrászat gyakorlat 2,5 
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3.2.6. Szakgimnáziumi képzés 

a) Kerettanterv a szakgimnáziumi képzéshez 

 

Tantárgyak 
Heti óraszámok 

1/9 2/10 3/11 4/12 

1 Irodalom 2 3 3 3 

2 Magyar nyelv 2 1 1 1 

3 Idegen nyelv (német/angol)* 4 4 4 4 

5 Matematika* 3 3 3 3 

6 Történelem 2 2 3 3 

7 Etika    1 

8 Informatika* 2 2   

9 Művészetek 1    

10 Testnevelés 5 5 5 5 

11 Osztályfőnöki 1 1 1 1 

12 Komplex természettudomány 3    

13 Földrajz 2 2 2  

14 
Kötelezően választható – 

Termelés gyakorlata 
  2 2 

15 
Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
 1   

Közismereti órák összesen 27 24 24 23 

 

Kötelezően választható tantárgy a Termelés gyakorlata, melynek részletes óratervét az Óraterv 

2018-2019 tartalmazza. 

b) Szakképzési kerettanterv a szakgimnáziumi képzéshez 

 

Évfolyam 
Szabad 

órakeret 
Felhasználása 

Heti többlet 

óra 

11. 4 
Felszolgálási alapok 1 

Felszolgálási alapok gyakorlat 3 

12. 2,5 
Felszolgálás 1 

Felszolgálás gyakorlat 1,5 

3.2.7. Szakközépiskolai képzés 

a) Kerettanterv a szakközépiskolák 9–11. évfolyama számára 

A kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő évfolyamokon 

és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal: 

 

Tantárgyak 

Heti óraszámok 

9/36 

hét 

10/36 

hét 

11/32 

hét 

1 Magyar-Kommunikáció 2 1  
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2 Idegen nyelv* 2+1 2 2+0,5 

3 Matematika* 2 1  

4 Társadalomismeret 2 1+1 1 

5 Természetismeret 3   

6 Testnevelés 5 2 2 

7 Osztályközösség-építés 1 1 1 

8 Informatika  2 1 

9. Második idegen nyelv   1 

Közismeret összesen 18 11 9,5 

 

Idegen nyelv 

 

9. évfolyam: 

Tematikai egység rövid 

címe 

Megadott 

óraszám 

Szabad 

órakeret 

Helyi 

többlet- 

óraszám 

(±) 

Témakör 

összidőkerete 

A nyelvtanulás célja 2 1 1 4 

Hogyan tanuljam az 

idegen-nyelveket? 
9  5 14 

Én és a családom 7 2 4 13 

Az otthonom 6 2 4 12 

Az iskola és barátaim 6 1 4 11 

Ruhatáram télen-nyáron, 

bevásárlás 
5 1 3 9 

Eszem-iszom, étkezés 6 1 5 12 

Szabadidőmben 7 1 4 12 

Válasszunk szakmát! 11  5 16 

Végre itt a nyár! – 

projekttervek 
4  1 5 

Évfolyam összesen 63 9 36 108 

 

10. évfolyam: 

Tematikai egység rövid 

címe 

Megadott 

óraszám 

Szabad 

órakeret 

Helyi 

többlet- 

óraszám 

(±) 

Témakör 

összidőkerete 

A nyelvtanulás célja 2 1 - 3 

Hogyan tanuljam az 

idegen-nyelveket? 
9  - 9 

Én és a családom 7 2 - 9 

Az otthonom 6 2 - 8 

Az iskola és barátaim 6 1 - 7 

Ruhatáram télen-nyáron, 

bevásárlás 
5 1 - 6 

Eszem-iszom, étkezés 6 1 - 7 

Szabadidőmben 7 1 - 8 

Válasszunk szakmát! 11  - 11 
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Végre itt a nyár! – 

projekttervek 
4  - 4 

Évfolyam összesen 63 9 0 72 

 

11. évfolyam: 

Tematikai egység rövid 

címe 

Megadott 

óraszám 

Szabad 

órakeret 

Helyi 

többlet- 

óraszám 

(±) 

Témakör 

összidőkerete 

A nyelvtanulás célja 2 - 0 2 

Hogyan tanuljam az 

idegen-nyelveket? 
9 - 2 11 

Én és a családom 7 - 2 9 

Az otthonom 6 - 2 8 

Az iskola és barátaim 6 - 2 8 

Ruhatáram télen-nyáron, 

bevásárlás 
5 - 0,5 5,5 

Eszem-iszom, étkezés 6 - 2 8 

Szabadidőmben 7 - 2 9 

Válasszunk szakmát! 11 - 2 13 

Végre itt a nyár! – 

projekttervek 
4 

- 
0 4 

Évfolyam összesen 63 0 14,5 77,5 

 

Társadalomismeret 

 

9. évfolyam: 

Tematikai egység rövid 

címe 

Megadott 

óraszám 

Szabad 

órakeret 

Helyi 

többlet- 

óraszám 

(±) 

Témakör 

összidőkerete 

Európa a világban,  

Magyarország Európában 
4 

0 
6 10 

Múlt és jelen képekben és 

szövegekben I. 

Európa bölcsői 

8 

0 

6 14 

Múlt és jelen képekben és 

szövegekben II. 

A középkor századai 

10 

0 

6 16 

Múlt és jelen képekben és 

szövegekben III. 

Az újkor hajnala 

6 

0 

6 12 

Múlt és jelen képekben és 

szövegekben IV. 

A modern világ születése 

12 

0 

6 18 

A tanulók teljesítményének a 

mérése 
2 

0 
0 2 

Évfolyam összesen 42 0 30 72 
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10. évfolyam: 

Tematikai egység rövid 

címe 

Megadott 

óraszám 

Szabad 

órakeret 

Helyi 

többlet- 

óraszám 

(±) 

Témakör 

összidőkerete 

A tanulók teljesítményének a 

mérése 
2 

0 
0 2 

Múlt és jelen képekben és 

szövegekben V. 

A szélsőségek évtizedei 

8 
0 

10 18 

Múlt és jelen képekben és 

szövegekben VI. 

A megosztott világ 

8 

0 

10 18 

Múlt és jelen képekben és 

szövegekben VII. 

A magyar társadalom a 

rendszerváltás után. 

8 

0 

9 17 

Múlt és jelen képekben és 

szövegekben VIII. 

A tanuló társadalom. 

6 
0 

9 15 

A tanulók teljesítményének a 

mérése 
2 

0 
0 2 

Évfolyam összesen 34 0 38 72 

 

11. évfolyam: 

Tematikai egység rövid 

címe 

Megadott 

óraszám 

Szabad 

órakeret 

Helyi 

többlet- 

óraszám 

(±) 

Témakör 

összidőkerete 

A tanulók teljesítményének a 

mérése 
2 0 0 2 

Társadalom és intézményei 

múltban és jelenben – 

Intézményeink működése 

10 0  8 

A világkép 10 0  7 

A politika világa – a 

demokratikus politikai 

berendezkedés 

8 0  8 

Gazdaság, gazdálkodás, 

pénzügyek 
4 0  4 

A tanulók teljesítményének a 

mérése 
2 0  2 

Évfolyam összesen 36 0  31 

 

Informatika 

 

10. évfolyam: 
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Tematikai egység rövid 

címe 

Megadott 

óraszám 

Szabad 

órakeret 

Helyi 

többlet- 

óraszám 

(±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Az informatikai 

eszközök használata 
0 0 6 6 

2. Alkalmazói ismeretek 0 0 50 50 

3. Problémamegoldás 

informatikai eszközökkel 

és módszerekkel 

0 0 4 4 

4. Infokommunikáció 0 0 5 5 

5. Az információs 

társadalom 
0 0 4 4 

6. Könyvtári informatika 0 0 3 3 

Évfolyam összesen 0 0 72 72 

 

11. évfolyam: 

Tematikai egység rövid 

címe 

Megadott 

óraszám 

Szabad 

órakeret 

Helyi 

többlet- 

óraszám 

(±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Az informatikai 

eszközök használata 
0 0 2 2 

2. Alkalmazói ismeretek 0 0 25 25 

3. Problémamegoldás 

informatikai eszközökkel 

és módszerekkel 

0 0 0 0 

4. Infokommunikáció 0 0 3 3 

5. Az információs 

társadalom 
0 0 1 1 

6. Könyvtári informatika 0 0 0 0 

Évfolyam összesen 0 0 31 31 

 

Második idegen nyelv 

A témaköröket a tanmenetben a szakmai munkaközösség határozza meg a tanulók igényeihez 

igazodva. 

b) Szakképzési kerettanterv a szakközépiskolák 9–11. évfolyama számára 

Kiindulási alap: Az 1.11. Szakképzési kerettanterv a 34 811 01 Cukrász szakképesítéshez. 

 

Évfolyam 
Szabad 

órakeret 
Felhasználása 

Heti többlet 

óra 

9. 2,5 

Vendéglátó gazdálkodás 0,5 

Általános élelmiszerismeret 0,5 

Élemiszerbiztonságról 0,5 

Cukrász szakmai ismeretek 0,5 

Cukrász szakmai gyakorlat 0,5 

10. 2 Cukrász szakmai gyakorlat 2 

11. 2,5 Cukrász szakmai gyakorlat 2,5 
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Kiindulási alap: Az 1.16. szakképzési kerettanterv a 34 341 01 Eladó szakképesítéshez. 

 

Évfolyam 
Szabad 

órakeret 
Felhasználása 

Heti többlet 

óra 

9. 2,5 

Élelmiszer- és vegyi áruismeret 1 

Műszaki cikk áruismeret 1 

Eladástan 0,5 

10. 2 Kereskedelmi gyakorlat 2 

11. 2,5 Kereskedelmi gyakorlat 2,5 

 

Kiindulási alap: Az 1.79. szakképzési kerettanterv a 34 811 03 Pincér szakképesítéshez. 

 

Évfolyam 
Szabad 

órakeret 
Felhasználása 

Heti többlet 

óra 

9. 2,5 

Vendéglátó gazdálkodás 0,5 

Általános élelmiszerismeret 0,5 

Élemiszerbiztonságról 0,5 

Felszolgálási alapok 0,5 

Felszolgálási alapok gyakorlat 0,5 

10. 2 Felszolgálás gyakorlat 2 

11. 2,5 Felszolgálás gyakorlat 2,5 

 

Kiindulási alap: Az 1.81. szakképzési kerettanterv a 34 811 04 Szakács szakképesítéshez. 

 

Évfolyam 
Szabad 

órakeret 
Felhasználása 

Heti többlet 

óra 

9. 2,5 

Vendéglátó gazdálkodás 0,5 

Általános élelmiszerismeret 0,5 

Élemiszerbiztonságról 0,5 

Ételkészítési ismeretek alapjai 0,5 

Ételkészítési ismeretek alapjai gyakorlat 0,5 

10. 2 Ételkészítési ismeretek gyakorlat 2 

11. 2,5 Ételkészítési ismeretek gyakorlat 2,5 

3.2.8. Szakképzési Hídprogram 

a) Kerettanterv a Szakképzési Hídprogramhoz 

 

Tantárgyak 

Heti óraszámok Éves óraszámok 

Összesen H1/2 

36 hét 

H2/2 

35 hét 

H1/2 

36 hét 

H2/2 

35 hét 

1 Kommunikáció és anyanyelv 3 + 0,5 2+1 126 105 231 

2 Élő idegen nyelv 3 2 108 70 178 

3 Matematika 3 2 108 70 178 

4 Társadalom- és jelenkor-ismeret 1,5 + 0,5 1 72 35 107 

5 Természetismeret 1,5 + 0,5 1 72 35 107 

6 Alapvető munkavállalói és életpálya-

építési modul 
0,5 + 0,5 1 36 35 71 

7 Testnevelés és sport 2 0 72 0 72 



 

Pedagógiai Program 2019/2020-as tanév 
Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

 

35 

 

8 Osztályközösség-építés 1 1 36 35 71 

9 Informatika 1 + 0,5 0 54 0 54 

 

Kommunikáció és anyanyelv 

 

 

Matematika 

 

Első évfolyam:  

Tematikai egység rövid 

címe 

Kerettantervi 

óraszám 

Szabad 

időkeret 

Helyi 

többlet- 

óraszám 

Témakör 

összidőkerete 

A tanulók matematikai 

ismeretének és képességeinek 

felmérése 
2 +2  4 

Számtan, algebra 50   50 
Geometria 24   24 
Sorozatok, függvények, 

helymeghatározás 
10 +4  14 

Gondolkodási módszerek, 

matematikai logika, 

valószínűség 
10 +4  14 

A tanulók teljesítményének 

mérése 
2   2 

Évfolyam összesen 98 +10  108 
 

Társadalom- és jelenkor-ismeret 

 

Első évfolyam:  

Tematikai egység rövid 

címe 

Kerettanterv

i óraszám 

Szabad 

időkeret 

Helyi 

többlet- 

óraszá

m 

Témakör 

összidőkerete 

Első évfolyam:  

Tematikai egység rövid 

címe 

Kerettantervi 

óraszám 

Szabad 

időkeret 

Helyi 

többlet- 

óraszám 

Témakör 

összidőkerete 

Kommunikáció – 

önkifejezés, 

együttműködés, 

alkalmazkodás 

32 3 2 37 

Olvasás - szövegértés 16 2 5 23 

Írás – szövegalkotás 

(helyesírás, fogalmazás) 
15 2 5 22 

Anyanyelv – nyelvi 

viselkedés 
15 2 5 22 

Művészi kommunikáció - 

média 
15 2 1 18 

A tanulók 

teljesítményének a mérése 
4 0 0 4 

Évfolyam összesen 97 11 18 126 
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A tanulók teljesítményének a 

mérése 1 1 0 2 

Európa múltja és jelene 1.  

(Szabadon választható fejezetből 1 

óra áthelyezve)  
5 3 

3 
11 +1 

A magyarság Európában 1. 
(Szabadon választható fejezetből 1 

óra áthelyezve) 
5 3 

3 
11+1  

Intézményeink működése 5 3 2 10 
Média és társadalom 5 3 2 10 
Ismerjük meg Magyarországot! 5 3 2 10 
A tudás és az iskola szerepe a 

modern társadalomban 3.5 0 3.5 7 

Nők és férfiak, idősek és fiatalok 

szerepe a 

hagyományos és a modern 

társadalmakban 

3.5 1 

 

2.5 7 

Szabadon felhasználható 

órakeret 
(Hozzáadva az Európa múltja és 

jelene 1. és A magyarság 

Európában 1. című fejezetekhez) 

2 0 

 

0 
0 

A tanulók teljesítményének a 

mérése 1 1 0 2 

Évfolyam összesen 36 18 18 72 
 

Második évfolyam:  

Tematikai egység rövid 

címe 

Kerettanterv

i óraszám 

Szabad 

időkeret 

Helyi 

többlet- 

óraszá

m 

Témakör 

összidőkerete 

A tanulók teljesítményének a 

mérése 2 0 0 2 

Európa múltja és jelene 2. 
(Szabadon választható fejezetből 2 

óra áthelyezve) 
8 2 8 18+2  

A magyarság Európában 2. 
(Szabadon választható fejezetből 1 

óra áthelyezve) 
8 2 8 18+1 

A politika világa – a 

demokratikus politikai 

berendezkedés 
2 0 1 3 

Magyarország az Európai 

Unióban 6 0 0 6 

A tanulók teljesítményének a 

mérése 2 0 0,5 2,5 

Szabadon felhasználható 

órakeret 
(2 Óra áthelyezve Európa múltja 

és jelene 2. című fejezetbe és 1 óra 

áthelyezve A magyarság 

Európában 2. című fejezetbe) 

3 0 0 0 

Évfolyam összesen 31 4 17,5 52,5 

 

Természetismeret 
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Első évfolyam:  

Tematikai egység rövid 

címe 

Kerettantervi 

óraszám 

Szabad 

időkeret 

Helyi 

többlet- 

óraszám 

Témakör 

összidőkerete 

A tanulók tudásának 

felmérése 2   2 

Hétköznapi fizika: mozgások 7-1  +2 8 
Anyagi halmazok 7-2  +2 7 
Munka, energia, hő 7-1  +2 8 
Az elektromos áram és 

hatásai 
7-1  +2 8 

Technika és fizika 7-1  +2 8 
A bolygók, a csillagok és a 

Föld 
7-2  +2 7 

Idegen és hazai tájakon 7-1  +2 8 
Időjárás 7-2  +2 7 
Fenntarthatóság és 

gazdálkodás 
7-2  +2 7 

A tanulók tudásának 

felmérése 
2   2 

Évfolyam összesen 54  +18 72 
 

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modul 

 

Első évfolyam:  

Tematikai egység rövid 

címe 

Kerettantervi 

óraszám 

Szabad 

időkeret 

Helyi 

többlet- 

óraszám 

Témakör 

összidőkerete 

A tanulók Előzetes 

tudásának a mérése, 

(munkatapasztalataik 

azonosítása) 

2  

 

2 

A tanulás tanulása 12 2  14 
Munkaerő-piaci 

alapismeretek 8   8 

Álláskeresési technikák 6   6 
Szabadon felhasználható 

időkeret 4   4 

A tanulók teljesítményének a 

mérése 
2   2 

Évfolyam összesen 34  0 36 
 

Informatika 

 

Első évfolyam:  

Tematikai egység rövid 

címe 

Kerettantervi 

óraszám 

Szabad 

időkeret 

Helyi 

többlet- 

óraszám 

Témakör 

összidőkerete 

Informatikai eszközök 

használata 
3 2 

 
5 

Operációs rendszer 

használata 
2,5 1,5 

 
4 

Szövegszerkesztés 13,5 6,5  20 
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Táblázatkezelés 7 3  10 

Prezentációkészítés 7 3  10 

Infokommunikáció 3 2  5 

Évfolyam összesen 36 +18  54 

b) Szakképzési kerettanterv a Szakképzési Hídprogramhoz 

Kiindulási alap: A 7.7. szakképzési kerettanterv a 31 341 05 Élelmiszer-, vegyi áru eladó 

részszakképesítés Szakképzési Hídprogramban történő oktatásához a 34 341 01 Eladó 

szakképesítés kerettanterve alapján. 

 

Évfolyam 
Szabad 

órakeret 
Felhasználása 

Heti többlet 

óra 

1. 1 
Eladási ismeretek 0,5 

Eladási gyakorlat 0,5 

2. 2,5 
Eladási ismeretek 0,5 

Eladási gyakorlat 2 

3.2.9. Az iskolai rendszerű, esti munkarend szerinti felnőttoktatás 

a) Kerettanterv az iskolai rendszerű, esti munkarend szerinti felnőttoktatáshoz 

A képzés nem tartalmaz közismereti órákat, mert a képzésbe történő belépés feltétele a 10. 

évfolyam sikeres elvégzése. 

b) Szakképzési kerettanterv az iskolai rendszerű, esti munkarend szerinti 

felnőttoktatáshoz 

Az órakeret meghatározása a jogszabályi előírások figyelembevételével történt: 

 Az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a 

kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai 

foglalkozások legalább ötven százalékát el kell érnie. 

 Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati 

képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott 

gyakorlati óraszám hatvan százaléka. 

 Az elméleti képzés jelenléti óraszáma az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett 

felnőttoktatás keretében a nappali rendszerű képzésre meghatározott elméleti óraszám 

legalább tíz százaléka azzal, hogy az összes kötelező jelenléti óraszám eléri a nemzeti 

köznevelésről szóló törvényben az esti oktatás munkarendjére meghatározott. 

Az iskolában és a BV Intézetben szervezett képzések között eltérés van az óraszámokban a 

börtön képzési lehetőségei miatt. 

 

34 811 04 Szakács szakképesítés, iskolai rendszerű, esti munkarend szerinti felnőttoktatás 

 

Tantárgyak 

Heti óraszámok Éves óraszámok 

Összesen 1/2 

36 hét 

2/2 

31 hét 

1/2 

36 hét 

2/2 

31 hét 

1 Foglalkoztatás II. 0,5  18 0 18 

2 Foglalkoztatás I. (idegen nyelv) 1  36 0 36 

3 Vendéglátó gazdálkodás 1 1 36 31 67 

4 Általános élelmiszerismeret 0,5 0,5 18 15 33 
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5 Élelmiszerbiztonságról  0,5 0 16 16 

6 Vendéglátás higiénéje  0,5 0 15 15 

7 Szakács szakmai idegen nyelv  1 0 31 31 

8 
Ételkészítési ismeretek alapjai 

elmélet 
2  72 0 72 

9 Ételkészítési ismeretek elmélet  1,5 0 47 47 

Szakmai elmélet 5 5 180 155 335 

12 
Ételkészítési ismeretek alapjai 

üzemi gyakorlat (60%) 
14,5  522  522 

13 
Ételkészítési ismeretek üzemi 

gyakorlat (60%) 
 14,5  450 450 

14 
Összefüggő szakmai gyakorlat 

160 óra (60%) 
  96 0 96 

Szakmai gyakorlat 618 450 1068 

 

34 811 04 Szakács szakképesítés (BV Intézetben), iskolai rendszerű, esti munkarend szerinti 

felnőttoktatás 

 

Tantárgyak 

Heti óraszámok Éves óraszámok 

Összesen 1/2 

36 hét 

2/2 

31 hét 

1/2 

36 hét 

2/2 

31 hét 

1 Foglalkoztatás II. 0,25  9  9 

2 Foglalkoztatás I. (idegen nyelv) 0,5  18  18 

3 Vendéglátó gazdálkodás 0,5 0,5 18 15,5 33,5 

4 Általános élelmiszerismeret 0,5 0,25 18 8 26 

5 Élelmiszerbiztonságról  0,25 0 8 8 

6 Vendéglátás higiénéje  0,25 0 8 8 

7 Szakács szakmai idegen nyelv  0,5 0 15,5 15,5 

8 
Ételkészítési ismeretek alapjai 

elmélet 
0,5  18  18 

9 Ételkészítési ismeretek elmélet  0,5 0 15,5 15,5 

Szakmai elmélet 2,25 2,25 81 69,5 150,5 

12 
Ételkészítési ismeretek alapjai 

üzemi gyakorlat (60%) 
15,5  558  558 

13 
Ételkészítési ismeretek üzemi 

gyakorlat (60%) 
 15,5  480,5 480,5 

14 
Összefüggő szakmai gyakorlat 

160 óra (60%) 
  96 0 96 

Szakmai gyakorlat 735 550 1134,5 
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3.3. A választható tantárgyak, foglalkozások, és az ezeket oktató 
pedagógusok kiválasztásának szabályai 

3.3.1. Szakgimnáziumi tanulók választási lehetősége 

A szakképzési törvény 2018. január 1-én hatályba lépett módosításai változást hoztak a 

szakgimnáziumi képzés tananyagtartalmának felépítésében. A változás támogatja a rugalmas, 

az adott ágazathoz igazodó tanulási utak kialakítását a szakgimnáziumokban. Ennek keretében 

a tanulók dönthetnek arról, hogy a tanult főszakképesítéshez kapcsolódó mellék-szakképesítést 

kívánják-e tanulni képzésük 11-12. évfolyamán. 

Fontos célkitűzés, hogy a szakgimnáziumi tanulók – vállalatok által elvárt – szakmai 

kompetenciái fejlődjenek, az ágazati szakmai érettségi vizsgán jól teljesítsenek, megfelelő 

tudással rendelkezzenek különösen a szakirányú felsőoktatásba való belépéshez, és e mellett 

sikeres technikusokká váljanak a szakmai képzésük végén. Az új tanulási utak kialakítása 

keretében a szakképző iskolák feladata annak meghatározása, hogy melyek azok az ágazati 

szakmai készségeket erősítő tartalmak, amelyek hozzájárulnak a szakgimnáziumi tanulók 

munkaerő-piaci keresettségének növeléséhez. 

A szakgimnáziumnak az új jogszabályi keretek között – a szakmai képzés során a 

főszakképesítés kötelező tanulmányai mellett – legalább két alternatív tanulási lehetőséget kell 

felajánlania tanulói számára a szakmai tudás erősítése, szélesítése céljából. Egyrészt 

biztosítania kell a tanuló számára a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés 

választásának lehetőségét, másrészt, ha a tanuló a mellék-szakképesítést nem választja, egyéb, 

az iskola által ajánlott, a tanuló szakmai kompetenciáit, tudását erősítő szakmai tartalmak 

tanulására kell lehetőséget adnia. 

A szakgimnázium, a főszakképesítés tanítására biztosított órakereten túli órakeretben, a 

szakmai képzés során legalább két tanulási lehetőséget ajánl fel tanulói számára választás 

céljából. Az intézmény a szakképzési kerettantervben a szakképzési évfolyamon 

megszerezhető főszakképesítés órakerete mellett az alábbi elemekből a helyi tantervében 

szabadon állíthatja össze a teljes órakeretet kitöltő képzést. A tanulónak ajánlott javaslatok 

között a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés választásának lehetőségét 

biztosítani kell. 

Iskolánk által biztosított választási lehetőség: 

a) mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés, 

b) ágazati szakmai érettségi tárgyra, vagy emelt szintű érettségire történő felkészítés. 

3.3.2. Pedagógusválasztás lehetősége a választható tantárgyak, 
foglalkozások esetében 

 A tanuló abban az esetben választhat a pedagógusok közül, amennyiben a csoportalakítás során 

legalább két azonos csoport jön létre két különböző pedagógus vezetésével. 

 



 

Pedagógiai Program 2019/2020-as tanév 
Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

 

41 

 

3.4. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének 
elvei 

3.4.1. A csoportbontás szervezésének elvei 

 Az intézményben csoportbontásban tanított órákat az egyes szakközépiskolai ágazatok és 

szakiskolai szakképesítések óratervei tartalmazzák. 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, matematikát, illetve 

a szakmai gyakorlati és elméleti tantárgyakat. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, 

több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának 

megalapozására. 

A csoportok szervezésénél irányadó a 2011. évi CXC. törvény 6. melléklete, mely a tanulók 

finanszírozott heti foglalkoztatási időkeretét tartalmazza. 

Csoportbontások általános és tantárgyspecifikus szervezési elvei: 

- Lehetséges eljárás, hogy a diagnosztizáló mérést követően nívó-csoportok alakuljanak, 

amelyek lehetővé teszik a differenciálást, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást, másik 

megoldás a homogén-csoportok létrehozása, amely az osztályfőnök irányításával jön létre. 

- Az egyes tantárgyakra vonatkozó elveket a szakmai munkaközösség határozza meg: 

 idegen nyelvek tanításánál lehetőség szerint homogén csoportok kialakítása előzetes 

tudásszint felmérése szerint, 

 informatika oktatásnál lehetőség szerint tudásszint alapján, 

 matematika tantárgynál előzetes tudásfelmérés szerinti csoportosításban, 

 szakmai oktatásnál a jogszabályok szerint meghatározott létszámhatárok és szakmák 

szerint. 

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

- Tanév közben az érintett szaktanárok, szakoktatók egyetértésével, az osztályfőnök javaslatára 

az igazgató engedélyezheti a csoportváltást. 

3.4.2. Egyéb foglalkozások 

Egyéb foglalkozások szervezeti formáit, időkeretét az intézmény SZMSZ-e tartalmazza. A 

tanévben indított egyéb foglalkozásokat az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A tanuló 

(és kiskorú tanuló esetén szülője) jelentkezés útján kérheti részvételét az egyéb foglalkozáson, 

a jelentkezés a teljes tanévre vonatkozik. 

Az emelt és közép szintű érettségire való felkészítést a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI-rendelet 

1315.§ szerint szervezzük meg. A csoportok csak kellő számú jelentkező esetén indulnak 

(minimum 12 fő). Az emelt szintű érettségire való felkészítést intézmények közötti egyeztetés 

alapján több középiskolával közösen látjuk el, biztosítjuk a jogszabályban előírt órakeretet. 
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3.5. A nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások 
tananyaga 
Az egyéb foglalkozások tananyagát és követelményeit a szakmai munkaközösség-vezető és 

az intézményvezető által jóváhagyott tanmenetek tartalmazzák. 

A választható tárgyak esetén a tanulók és a szülők aláírásukkal erősítik meg választásukat, és 

tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés 

tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 
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3.6. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 
kiválasztásának elvei 
Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének 

kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, 

taneszközöket, ruházatot és más felszereléseket. 

3.6.1. A tankönyvek kiválasztásának elvei 

Tankönyvek csak a jóváhagyott tankönyvlistáról választhatók. Pedagógusaink nem 

választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és 

tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi 

tanulónak. 

A tankönyvrendelés részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 

Tájékoztató található a kölcsönözhető tankönyvekről is, illetve arról, hogy milyen feltételek 

mellett kaphatnak ingyenesen tankönyvet (jogszabályi rendelkezés alapján), illetve támogatást 

a tanulók (szüleik) a tankönyvek megvásárlásához. 

A tankönyvrendelés összeállításánál az alábbi elveket érvényesítjük: 

- pedagógusaink a tankönyvválasztásnál a hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő 

tankönyvek köréből választanak, 

- a tankönyvrendelésbe a pedagógus csak olyan tankönyv felvételét javasolhatja, amely 

megfelel az alkalmazott tantervnek, és amelyet a tantárgy tanulása során a tanulók 

rendszeresen használnak. 

3.6.2. Az egyéb taneszközök kiválasztásának elvei 

 A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük 

van. Ezek a testnevelés, illetve a gyakorlati foglalkozások. A sportfelszerelést és a 

gyakorlatokhoz szükséges felszerelési tárgyakat a szülők szerzik be. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az 

egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

A következő tanévben szükséges taneszközökről a májusi szülői értekezleten tájékoztatjuk a 

szülőket. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

A taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

- A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

- Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

- A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen javító esetben vezetünk be.  
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3.7. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai 
feladatok helyi megvalósítása 

3.7.1. Az egyes területek fejlesztési feladatai 

A nemzeti alaptantervben megfogalmazott pedagógiai feladatok fejlesztése szervesen 

illeszkedik az iskola nevelő-oktató munkája különböző színtereinek feladataihoz. Az egyes 

területek fejlesztési feladatai a tantárgyi keretben és az iskola tantárgyközi és nem tanórai 

keretei között valósulnak meg. 

 

NAT fejlesztési 

területek 

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek 

Tantárgyi fejlesztési feladatok 
Tanórán kívüli fejlesztési 

feladatok 

Az erkölcsi nevelés Közismereti, szakmai-elméleti és 

gyakorlati tantárgyak tantervi 

feladataihoz kapcsolódóan: a 

felelősségtudat elmélyítése, az 

önállóság, az önfegyelem, az 

érdeklődés, a kötelességtudat, a 

munka megbecsülése, az 

együttérzés, a segítőkészség, a 

tisztelet és a tisztesség fogalmai és 

kapcsolódó kompetenciái 

dolgozhatók fel. 

Osztályfőnöki órák keretében: 

erkölcsi, életvezetési értékek, 

problémák, konfliktusok kezelése, 

türelem, megértés, elfogadás 

területei. 

Az iskolai szabadidős 

programok, rendezvények 

kapcsán az erkölcsi nevelés 

feladatainak érvényesülése: 

osztálykirándulások, 

projektnapok, sportnap, iskolai 

ünnepélyek, kiállítások 

rendezése és látogatása, 

közösségi programok során. 

Fejlesztési területek: a 

felelősségtudat, felelős 

életvitelre történő felkészülés, 

közösségi élet, segítőkészség, 

intellektuális érdeklődés. 
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NAT fejlesztési 

területek 

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek 

Tantárgyi fejlesztési feladatok 
Tanórán kívüli fejlesztési 

feladatok 

Nemzeti öntudat, 

hazafias nevelés 

Közismereti, szakmai-elméleti és 

gyakorlati tantárgyak tantervi 

feladataihoz kapcsolódóan: 

nemzeti, népi kultúránk értékei, 

hagyományai, jeles magyar 

történelmi személyiségek, tudósok, 

feltalálók, művészek, írók, költők, 

sportolók munkássága. 

Kiemelten fontos tantárgyi 

keretben: 

történelem, társadalomismeret: a 

szülőföld, a haza, a nemzet és 

népei megismerése, a nemzet 

történelme, a haza védelmének 

szükségessége; testnevelés: híres 

magyar sportolók, a haza védelme; 

magyar irodalom: közösséghez 

tartozás, a hazaszeretet, sokszínű 

kultúra. 

Iskolai ünnepélyek: nemzeti és 

állami ünnepek, kiállítások 

rendezése és látogatása, 

múzeumi órák. Iskolai és 

osztálykirándulások alkalmával 

nemzeti, népi kultúránk 

értékeinek, hagyományainak 

megismerése, a közösséghez 

tartozás és hazaszeretet érzelmi 

megalapozása. A magyar 

kultúra megismerése, a 

magyarságtudat kialakítása, a 

magyarság helye az európai 

kultúrában. 

Kiemelt iskolai ünnepélyek, a 

nemzeti öntudat és a hazafias 

nevelés színterei: Aradi 

vértanúk napja (okt. 6.), 

Október 23-a, Hűség napja 

(dec. 14.), Kommunista 

diktatúrák áldozatainak 

emléknapja (febr. 25.), Nemzeti 

ünnep (márc. 15.), Holokauszt 

áldozatainak emléknapja (ápr. 

16.), Összetartozás Napja (jún. 

4.) 

Állampolgárságra, 

demokráciára 

nevelés 

Közismereti, szakmai-elméleti és 

gyakorlati tantárgyak tantervi 

feladataihoz kapcsolódóan a 

korszerű tanítás-tanulásszervezési 

eljárások alkalmazásával fejlődik a 

tanulók önszerveződése, 

együttműködése, részvétele a 

közös feladatok megoldásában, a 

vitakultúra, a kreatív, önálló 

kritikai gondolkodás, az 

elemzőképesség, a felelősség, az 

önálló cselekvés, a megbízhatóság, 

a kölcsönös elfogadás elsajátítása.  

Kiemelt szerepe van a történelem, 

a társadalomismeret tantárgyaknak, 

az osztályfőnöki órának, a 

gazdaság és a társadalom 

működésével foglalkozó szakmai 

tantárgyaknak az állam és a közélet 

működésével kapcsolatos 

ismeretek megszerzésében. 

Diák-önkormányzati működés 

és rendezvényeik keretében, 

osztálykeretben és iskolai 

keretben gyakorlati 

tapasztalatokat szerezhetnek a 

tanulók a demokrácia 

működéséről. Az évente 

megrendezésre kerülő 

diákközgyűlés lehetőséget ad a 

demokratikus jogok 

gyakorlására. Iskolai 

rendezvények biztosítják a 

tanulói önszerveződések 

kialakulását, az 

önkormányzatiság gyakorlását. 

Ilyen rendezvények: 

diákközgyűlés, kulturális 

csoportok, sportcsapatok, 

szakkörök, projektnapok, 

osztályrendezvények. 
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NAT fejlesztési 

területek 

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek 

Tantárgyi fejlesztési feladatok 
Tanórán kívüli fejlesztési 

feladatok 

Önismeret és a 

társas kultúra 

fejlesztése 

Közismereti, szakmai-elméleti és 

gyakorlati tantárgyak keretében 

alkalmazott ellenőrzési, értékelési 

rendszer jelenti az alapját a tanulói 

önértékelés fejlesztésének. A 

szisztematikus pedagógusi 

értékelés, a tanulók, iskolai 

csoportok egymásra vonatkozó 

értékelése alapozza meg a helyes 

önértékelés kialakítását. A társas 

kapcsolatok fejlesztésének alapja a 

korszerű módszertan alkalmazása 

az elméleti és a gyakorlati 

oktatásban. A korszerű 

tanulásszervezés keretében a 

csoportmunka, a kooperatív 

csoportmunka, a projektmódszer 

alkalmazása támogatja az 

önismeret és a társas kompetenciák 

fejlesztését. A gyakorlati oktatás 

keretében sajátíthatják el a 

munkaerőpiac elvárásai között is 

megjelenő kulcskompetenciákat: az 

együttműködési képességet, a 

hatékony kommunikációt, a 

toleranciát, a vezetői, a vezetett 

szerepeket. 

Az osztályfőnöki órákon 

tematikusan is feldolgozzuk az 

önismeret és a társas kapcsolatok 

témakörét. 

Az iskola tanórán kívüli 

lehetőségeinek kínálatával 

lehetőséget nyújtunk a tanulók 

képességének 

kibontakoztatására, 

fejlesztésére. A közösségi 

élmény lehetőséget teremt a 

társas kapcsolatok gyakorlásra. 

Szakkörök, sportcsoportok, 

iskolai rendezvények, 

kirándulások segítik a társas 

kultúra fejlesztését. 
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NAT fejlesztési 

területek 

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek 

Tantárgyi fejlesztési feladatok 
Tanórán kívüli fejlesztési 

feladatok 

A családi életre 

nevelés 

Tanórai keretekben csaknem 

minden közismereti és szakmai 

tárgy lehetőségét kihasználva 

fejlesztjük. Irodalmi példákon 

keresztül lehet vizsgálni a 

különböző családmodelleket, 

családmintákat és emberi 

kapcsolatokat. A művészeti 

ábrázolásokkal, a történelmi 

példákkal a család összetartó 

erejét, a családi háttér szerepét 

mutathatjuk be. A biológia, az 

osztályfőnöki órákon a családi élet, 

a szexualitás, a gyermeknevelés 

fiziológiai és érzelmi alapjait 

ismerhetik meg a tanulók. 

Matematika, informatika, 

gazdasági ismeretek tantárgyban a 

család mint gazdálkodó egység, 

mint hierarchikus szervezeti 

rendszer jelenik meg. 

A pedagógusok és a család 

kapcsolati rendszerében: 

fogadóórákon, szülői 

értekezleteken, iskolai 

rendezvényeken, 

osztálykirándulásokon, 

iskolabálon, ünnepélyeken 

jelenik meg a család mint az 

iskola együttműködési 

rendszerének fontos partnere. 

Az egészségnevelési heteken 

(november, március) a családi 

életre nevelés, a 

párkapcsolatok, a szexuális 

ismeretek, a gyermekvállalás, a 

gyermeknevelés, az idősek 

szerepe és a helye a családban 

előadások során és kiscsoportos 

munka keretében dolgozzuk fel.  

A testi és lelki 

egészségre nevelés 

Minden tantárgyi munkában fontos 

szerepet tölt be. A helyes 

táplálkozás, a mozgás szerepe, a 

testi higiéné, az egészséges 

életmód az osztályfőnöki, a 

biológia-, kémia-, fizika-, 

testnevelés órákon építendő be a 

tanulási-tanítási folyamatba. A 

társas viselkedés szabályai, a 

konfliktuskezelés, a 

stresszhelyzetek kezelése, az 

egészséges életmód követelményei 

kompetenciaelemként és 

módszertani feldolgozás folyamán 

alakítható ki és fejleszthető. 

Az iskolai egészségnevelési 

heteken, az iskolai sportnapon, 

az osztály projektnapokon ez a 

fejlesztési terület kiemelten 

jelenik meg. 

Az egészségnevelési hetek 

rendezvényein a káros 

szenvedélyek elleni 

programokra kerül sor külső 

előadók, kortárs előadók 

bevonásával. Filmek, 

kiállítások feldolgozása is segíti 

a testi és lelki egészségre 

nevelést. 
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NAT fejlesztési 

területek 

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek 

Tantárgyi fejlesztési feladatok 
Tanórán kívüli fejlesztési 

feladatok 

Felelősségvállalás 

másokért, 

önkéntesség 

Az osztályfőnöki órákon 

tematikusan feldolgozhatók ezek a 

területek a tanulók saját élményeire 

alapozva. A módszertani 

megvalósítás kiváló lehetőséget 

jelent a fejlesztésre. 

Csoportmunkában, a kooperatív 

tanulásszervezési eljárásokkal 

szervezett tanulási tevékenységgel 

fejleszthetők a szükséges 

kompetenciák. A gyakorlati 

oktatásban a közösen végzett 

munka szépsége, az 

együttműködés, a 

problémamegoldás, a 

felelősségvállalás kiemelt 

kompetenciaterületek. 

Az iskolai közösségi szolgálat 

megszervezése és lebonyolítása 

nyújt lehetőséget a terület 

kompetenciáinak fejlesztésére. 

Az osztályprogramok, 

kirándulások, a 

segítőprogramok tudatosítják a 

tanulókban ezt a fontos 

területet. Az évenként 

megrendezésre kerülő iskolai 

véradás, az arra való 

felkészülés, lebonyolítás jó 

példa az egymásért való 

áldozat, a felelősség 

bemutatására. A csoportokban 

végzett tevékenységek: iskolai 

sportcsapatok, kulturális 

csoportok, a csapatban végzett 

munkák mind fontos gyakorlati 

tapasztalatot jelentenek. 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

Erőforrások tudatos, takarékos és 

felelősségteljes, megújulási 

képességre tekintettel való 

felhasználása a szakmai, 

környezetvédelmi órákon, szakmai 

gyakorlaton, fizika, kémia és 

földrajzórákon tantervi elemekhez 

kötődően dolgozhatók fel. Irodalmi 

és történelmi feldolgozások jól 

mutathatják be a felelősség, illetve 

a felelőtlenség szerepét ezen a 

területen.  

Az egészségnevelési hetek, az 

iskolai projektnapok, az 

iskolában megszervezett 

szelektív hulladékgyűjtés a 

fejlesztés színterei. A 

környezetünk tisztaságáért 

szervezett iskolai és 

osztályprogramok a további 

színterei ennek a fejlesztési 

területnek. 

Pályaorientáció Minden szakmai-eleméleti és 

gyakorlati tantárgy feladata a 

munkába állás előkészítése, a 

munka világának bemutatása. A 

szakközépiskolai oktatás előkészítő 

éveiben gyakorlati ismereteket kell 

nyújtani a megalapozott szakmai 

specializáció választásához. 

Az iskola pályaorientációs 

munkája, a szakképzések 

bemutatása a tanulók 

bevonásával. Szakmai 

bemutatók vállalkozások 

bevonásával. Működő 

gazdálkodószervezetek 

látogatása tanórai és tanórán 

kívüli keretekben. 
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NAT fejlesztési 

területek 

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek 

Tantárgyi fejlesztési feladatok 
Tanórán kívüli fejlesztési 

feladatok 

Gazdasági és 

pénzügyi nevelés 

A tanórák keretében sok lehetőség 

van a gyakorlati ismeretek, 

tapasztalatok megszerzésére: 

osztályfőnöki órákon a 

gazdálkodási alapok, a család mint 

gazdálkodó egység jelenik meg. A 

matematika és informatika órákon 

a gazdálkodás, a pénzügyi 

fogalmak megismerésére van 

lehetőség. A vállalkozások és a 

családok gazdálkodási szabályai 

gyakorlati példákon keresztül 

taníthatók osztályfőnöki és 

szakmai órákon. Ezeken az órákon 

ismerik meg a tanulók a pénzügyi 

tervezés legfontosabb fogalmait és 

gyakorlatát. 

Meghívott előadók, banki 

szakemberek segítségével 

projektnapokon is lehetőség van 

az ismeretek bővítésére. A diák-

önkormányzati programokon, 

pályázati projekteken, 

csereprogramokban, 

osztályprogramok szervezésén 

keresztül gyakorolják a 

pénzügyi tervezést és 

lebonyolítást.  

Médiatudatosságra 

nevelés 

Az irodalom, a vizuális kultúra, az 

informatika tantárgyak tantervi 

elemként dolgozzák fel a média 

nyelvi jelrendszerét; 

megismerkednek a média 

működésével és 

hatásmechanizmusaival, a média és 

a társadalom közötti kölcsönös 

kapcsolatokkal, a valóságos és a 

virtuális, a nyilvános és a bizalmas 

érintkezés megkülönböztetésének 

módjával, valamint e különbségek 

és az említett médiajellemzők jogi 

és etikai jelentőségével. 

Iskolai szabadidős 

programokon vizuális és IT 

tartalmak bemutatásával, 

tudatos, értelmes és értékelvű 

használatával formálhatók a 

tanulók ismeretei. Az iskolai 

honlap, az iskolarádió, az 

iskolai filmek, az iskolai 

művészeti kiállítások további 

gyakorlati tapasztalatokat 

nyújtanak a tanulók számára. 
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NAT fejlesztési 

területek 

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek 

Tantárgyi fejlesztési feladatok 
Tanórán kívüli fejlesztési 

feladatok 

A tanulás tanítása Minden tantárgy és pedagógus 

teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és 

útbaigazítást adjon a tananyag 

elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban. Meg 

kell tanítania, hogyan alkalmazható 

a megfigyelés és a tervezett kísérlet 

módszere; hogyan használhatók a 

könyvtári és más 

információforrások; hogyan 

mozgósíthatók az előzetes 

ismeretek és tapasztalatok; melyek 

az egyénre szabott tanulási 

módszerek; miként működhetnek 

együtt a tanulók csoportban; 

hogyan rögzíthetők és hívhatók elő 

pontosan, szó szerint például 

szövegek, meghatározások, 

képletek.  

A felzárkóztató foglalkozások, 

korrepetálások a sajátos 

nevelési igényű tanulók 

számára szervezett fejlesztő 

foglalkozások a tanórán kívüli 

színterei a tanulás 

megtanításának. 

3.7.2. A 9-10. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A középiskolai tanulmányok első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős 

egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. A nevelés-oktatás feladata elsősorban a 

sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, 

képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása: 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük; 

3.7.3. A 11-12. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A középiskolai képzés 11-12. évfolyamán az oktatás alapvető feladata: 

 a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már 

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és 

fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és 

a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 
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 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

3.7.4. A szakképző évfolyamok pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A szakképző évfolyamokon fő feladatunk: 

 Erősíteti azokat a kompetenciákat, amelyek elősegítik az egyén számára a munkaerő-

piaci és társadalmi integrációt, valamint az egyéni pálya- és karrierépítés tervezését. 

 A továbbtanulásnak és a munkába állásnak gyakorlati kérdéseit tárgyaljuk, s az ezekhez 

szükséges kompetenciák fejlesztését helyezzük előtérbe. Ezzel egyfelől a tanulás 

világából a munkavállalói létbe való átlépést kívánjuk megalapozni, másfelől az élet 

munkavállalással kapcsolatos nehézségeire is igyekszünk felkészíteni. 
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3.8. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának 
módja 
Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből kiinduló, 

reális, fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át 

lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. A program figyelembe veszi a helyben felkínálható 

iskolán kívüli lehetőségeket is. 

A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges 

tulajdonságokat megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen 

fáradékony, bírja a tanulással járó idegi és fizikai terhelést. 

Célunk: 

- Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, 

elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket. 

- Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú 

tudnivalóit. 

- A testnevelés, a sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez 

szükséges alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, 

becsületesség, szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, 

az idegi és fizikai állóképesség, az egészséges önbizalom, céltudatosság, stb. 

A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza. 

A testnevelés tanórai keretei mellett a tanulóknak biztosítjuk az iskolai tornaterem 

mindennapos használatát. Támogatjuk a tanulók sportegyesületekben való sportolását. 

Szakközépiskolai osztályainkban az óratervekben heti 5, a szakiskolai osztályainkban minden 

elméleti oktatási napon 1-1 testnevelés órát biztosítunk. 

A heti 5 óra testnevelés olyan formában szervezzük meg, hogy heti 3 óra délelőtti órarend 

szerinti óra. A heti további 2 órát délutáni tömegsport rendezvényeken való részvétellel 

biztosítjuk. Azon tanulók számára, akik valamely külső egyesület keretében heti rendszeres 

edzésben részesülnek, nem kötelező a heti 2 óra tömegsport rendezvényen való részvétel. Az 

erről szóló egyesületi, illetve tagsági igazolásokat szeptember első hetében van lehetőség az 

osztályfőnököknek leadni. 
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3.9. A tanulók fizikai állapotának mérése, a mérés módszerei 
 A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem 

az egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező. A fizikai aktivitás 

jellemzője, az egészséges testsúly, az állóképesség és az izomerő. 

 A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését tanévenként április-május 

hónapra írják elő. A mérésre egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket 

használunk. 

El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon 

követése motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben 

helyet kapjon a rendszeres fizikai aktivitás is. 

 A megyei testnevelő tanárok egyeztető értekezletén született döntés alapján iskolánkban az ún. 

NETFIT felmérés került bevezetésre. A fizikai teljesítőképesség vizsgálata hat különböző 

részképességet ölel fel. 

Ezek a következők: 

a) Ülésben előrenyúlás 

A vizsgált tényező: hajlékonyság mérése, egy kísérlet. 

A teszt leírása: 35×45 cm fedőlappal rendelkező tesztasztal, melyre keresztbe 

elhelyezett vonalzót a nyújtott térddel ülő tanuló derékból előrehajolva mindkét kézzel 

eltol. 

b) Helyből távolugrás 

A vizsgált tényező: explozív erő mérése. 

A teszt leírása: terpeszállásból hajlított térdekkel, erőteljes karlendítéssel kísérve a 

levegőben rézsútosan előre – felfelé mindkét lábbal egyszerre elugrás. Két kísérletből a 

jobbik számít. 

c) Sit-up teszt – felülések 

A vizsgált tényező: törzs izomereje (hasizomerő, állóképesség) 

A teszt leírása: fél perc alatti maximális számú felülés. Kiinduló helyzet: hanyattfekvés 

hajlított térddel, tarkótartás. 

d) Függés hajlított karral 

A vizsgált tényező: funkcionális erő (kar és vállizom erő állóképessége) 

A teszt leírása: megtartani a hajlított karú helyzetet rúdon való függés közben. 

e) 10 x 5 méteres ingafutás 

A vizsgált tényező: futási sebesség. 

A teszt leírása: a maximális sebességű futás, fordulás tesztje. 

Két párhuzamos vonalat kijelölünk 5 méter távolságra egymástól. A futó oda-vissza 

ötször teszi meg a távot. 

f) Állóképességi ingafutás teszt 

A vizsgált tényező: kardio-respiratorikus állóképesség. 

A teszt leírása: a teszt gyaloglási tempóban indul, és gyors futási sebességgel fejeződik 

be. A tanuló az egymástól 20 m-re levő vonalak közt halad oda-vissza, a hangjelzés 

diktálta tempóval összhangban, fokozatosan gyorsulva. Az a szint, ahol a tanuló kiesik, 

jelzi a kardio-respiratorikus (keringési-légzési) állóképességét. 

A hat teszt együttes eredménye ad egy átfogó képet a tanuló pillanatnyi (aktuális) fizikai 

állapotának minőségéről. A tesztek lebonyolítása elsőtől negyedik évfolyam végéig 

tájékoztatást ad a fejlődés tendenciáiról (fejlődés, időleges stagnálás, visszaesés) 

összefüggésben a testi alakváltozásokkal. 
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3.10. Érettségi vizsgatárgyak 

3.10.1. Érettségi vizsgatárgyak választása 

 A szakközépiskolai tanuló a pedagógiai programban meghatározott tantervek teljesítése után 

érettségi vizsgát tehet. Az érettségi vizsgán öt tárgyból kell vizsgát tenni, és az öt közül négy 

kötelezően előírt: 

 Magyar nyelv és irodalom  

 Matematika 

 Történelem 

 Idegen nyelv  

 Az ötödik vizsgatárgyat az érettségire jelentkező választhatja meg. Azon tantárgyak 

közül lehet választani, amelyekből az iskola helyi tanterve szerinti kötelezettségeknek 

eleget tett a jelentkező. A tanterv szerinti tanulmányi kötelezettségeknek eleget lehet 

tenni osztályozóvizsgák letételével is.  

2017. január 1-től a szakközépiskolában a kötelezően választandó vizsgatárgy a 

szakközépiskola, illetve szakgimnázium ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy. A 

kötelező és a kötelezően választandó mellett további vizsgatárgyakból is tehető érettségi vizsga. 

3.10.2. Érettségi vizsgatárgyak középszintű vizsgájának témakörei 

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

tartalmazza a középszintű érettségi vizsgák tantárgyankénti követelményeit. Iskolánk ezen 

témakörök alapján állítja össze a szóbeli érettségi tételeket. 
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3.11. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése 

3.11.1. A számonkérés céljai 

A számonkérés fő céljai: 

- következetes munkával a tanulók rendszeres tanulásának elérése, 

- tájékozódás a tanulók előrehaladásáról a tananyagban, 

- erről tájékoztatás nyújtása a szülőknek és a tanulóknak. 

3.11.2. A számonkérés követelményei és formái 

 A tanulók tárgyi tudásának, munkájának és teljesítményének mérése érdemjegyekkel és egyéb 

tanári feljegyzésekkel történik. 

Év közben folyamatos szóbeli és írásbeli ellenőrzés, óraközi munka és témazáró dolgozatok 

alkotják a diákok értékelését. A tanulók minősítését év közben, félévkor és év végén a naplóba 

beírt 1-5- ig osztályzat tükrözi. 

Osztályzat szerezhető még osztályozó-, különbözeti-, pótló- és javítóvizsgán.  

Az érdemjegyeket a tanórai foglalkozásokon végzett szóbeli, írásbeli, önálló tanulói munka, 

tevékenység figyelembe vételével lehet megállapítani. 

Tantárgyanként egy félévben minimum 3 jegy előírt.  

 Az érdemjegyeket a megszerzésükkor a tanárok az osztálynaplóba rögzítik. Az írásbeli 

dolgozatokat két héten belül ki kell javítaniuk a tanároknak, illetve a jegyeket a naplóba be kell 

írniuk. Egy napon maximálisan két 45 perces dolgozat íratható, melyeknek az időpontját 5 

nappal előre az osztálynaplóban rögzíteni kell. 

A jegyekről a szülőket az ellenőrző könyv útján rendszeresen értesíteni kell.  

Az osztályfőnökök havonta az ellenőrző könyvben lévő jegyeket egyeztessék a naplóban lévő 

jegyekkel. 

 A félévi és az év végi osztályzatokat az érdemjegyek alapján kell meghatározni. A tanulók év 

végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozóértekezleten áttekinti. Abban az esetben, ha az év 

végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér az évközben adott érdemjegyek átlagától 

és a tanár nem változtatja meg a döntését, a nevelőtestület többségi szavazat alapján az 

osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján megváltoztathatja. Az érdemjegyek és az 

osztályzatok adásakor törekedni kell az objektivitásra, az értékelés nem lehet fegyelmezési 

eszköz. A sokoldalú, változatos értékelési rendszer mindig igazodjon a tanulók életkori 

sajátosságaihoz és a tantárgy jellegéhez. 

A tantárgyaktól függetlenül megkövetelendő a szép, helyes magyar beszéd, a megfelelő 

kifejező- és előadókészség fejlesztése. 

3.11.3. A tanulók értékelése 

a) Az értékelés, osztályozás irányadója a tantárgy mindenkor érvényes tanterve és a közoktatási 

törvény e témára vonatkozó része.  

b) A munkaközösségek év elején meghatározzák az egységesség kritériumait, majd az év során 

a párhuzamos osztályokban tanítók folyamatosan konzultálnak, egyeztetnek. A félévi és év végi 

megbeszéléseken pedig értékelik a tapasztalatokat. 

d) A tanuló joga, hogy a tanév első napjaiban a szaktanár tájékoztatásában megismerkedjen a 

tantárgyi követelményekkel, a számonkérési módokkal, az értékelés alapelveivel, a javítási 

lehetőségekkel és a tantárgy tanulási módszerével. 

e) Tanulóink tudását, ismereteit szóban és írásban kérjük számon. A szóbeli, írásbeli 

számonkérés arányát az adott tantárgyra vonatkozóan a munkaközösség határozza meg, 

igazodva a tantárgy jellegéhez és az esetleges vizsgakövetelményekhez. 
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f) A célok eléréséhez szükséges, hogy az ellenőrzés áttekinthető és rendszeres legyen. 

Írásbeli feladatok értékelése 

Írásbeli számonkérés lehetséges formái: 

a) Írásbeli felelet (röpdolgozat): 

- az utolsó néhány óra anyagát öleli fel, 

- a számonkérést nem kell előre bejelenteni,  

- időtartama a tananyag jellegének megfelelően a szaktanár által 

meghatározott. 

b) Pontszerző dolgozat: 

- lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük, pl. a házi feladatok megoldását, az előző 

órán elhangzott legfontosabb ismeretek elsajátítását, 

- rövid időtartamú, 

- csak pontozzuk, 

- több ilyen dolgozat összesítésével adunk érdemjegyet. 

c) Témazáró dolgozat: 

- egész órás számonkérés, 

- egy-egy anyagrész befejezésekor iratható, 

- egy héttel korábban be kell jelenteni, 

- a naplóban előre kell jelezni,  

- ki kell jelölni a tanulók számára a számon kért tananyagot, 

- előzze meg összefoglaló, gyakorló óra, 

- ugyanazon a napon legfeljebb két témazáró dolgozat iratható, 

- a félévi, tanév végi osztályzatok alakításában az érdemjegye nagyobb súllyal 

szerepel, 

- a naplóban piros színnel jelöljük. 

d) Nagydolgozat: 

- számát, témáját évfolyamonként a tantervi előírás határozza meg, 

- több témakört is felölelhet, 

- a félévi, tanév végi osztályzatok alakításában az érdemjegye nagyobb súllyal 

szerepel, 

- a naplóban piros színnel jelöljük. 

e) Házi dolgozat: 

- számát a munkaközösség határozza meg. 

A munkaközösségek választják ki a tantárgy jellegének megfelelően a számonkérés általuk 

alkalmazott módszereit. 

Szóbeli értékelés 

Szóbeli számonkérés lehetséges formái: 

a) Egyéni szóbeli felelet: 

- az utolsó néhány óra anyagát, ill. a tanár által előre meghatározott anyagrészt 

ölel fel, 

- a szóbeli feleletet nem kell előre bejelenteni, 

b) A tanuló tanórai munkájának értékelése. 

c) Beszámoló, kiselőadás. 

d) Gyűjtő- vagy csoportmunkáról való beszámoló. 
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3.12. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 
meghatározásának elvei és korlátai 
 Az iskolai életben központi helyet foglal el a tanórai tanulás, valamint a másnapi tanórákra 

való felkészülés. A szaktanárok a tananyag elsajátítása érdekében szóbeli és írásbeli – tanórán 

kívül elvégzendő – feladatokat adhatnak a diákoknak. A gyakorlati oktatás során indokolt 

esetekben adható otthoni feladat, ilyen lehet például gyűjtőmunka, kutatási feladat, kiselőadásra 

való felkészülés, rajzi feladat, stb. 

 A tanulók tanulási képessége eltérő, feladataikat nem végzik azonos intenzitással, különböző 

a munkavégzésük üteme, gondolkodásuk, emlékezőképességük, figyelemösszpontosításuk, 

fáradtságuk. Figyelemmel kell lenni a tanuló aznapi, másnapi terhelésére. Tekintetbe kell venni 

a tanuló képességeit, mentességeit, korlátait. A tanuló tanulásban való bármely képességbeli 

akadályozottsága, az emiatti lassabb haladási tempója nem lehet ok az önálló tanulásra 

fordítható idő megnövelésének, sőt az szükség szerint csökkentendő. 
 Elsőrendűen fontosnak tartjuk, hogy diákjaink szellemi terhelése az optimálishoz közelítsen. 

Ennek érdekében nem elegendő az iskolai tanítási órákon való aktív vagy passzív részvétel. 

Szükségesnek tartjuk, hogy tanulóink számára rendszeresen önálló otthoni felkészülésre 

alkalmas írásbeli és szóbeli feladatokat határozzunk meg. 

Az írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei: 

- Folyamatos megfigyelés eredményeként a helyes tanulási technikák kiválasztása, 

fejlesztése. 

- Minden tanuló számára a legoptimálisabb – életkori szintjének és aktuális 

szükségletének megfelelő – tanulási módszerek megismerése, az egyéni tanulásban az 

önállóság fokozása. 

- A figyelem, akarat fejlesztése, irányítása. 

- A tanulók természetes érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, elmélyítése, az egyéni 

érdeklődés és egyéni képességek kibontakoztatása. 

- Az önművelési igény felkeltése, az önművelés legfontosabb jártasságainak, 

készségeinek, képességeinek kialakítása, fejlesztése, önálló ismeretszerzésre ösztönzés. 

- A tanórai keretben folyó nevelő-oktató munka speciális foglalkozások keretében 

történő megszilárdítása, kiegészítése, bővítése. 

- A hátránnyal induló tanulók következetes fejlesztése, felzárkóztatása, a gyengébb 

képességűekkel való differenciált foglalkozás. 

- A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése. 

- Önképzésre nevelés. 

- Önálló gyűjtőmunka végzése. 

- Csoportos feladat elvégzése a tanítási időn kívül. 

- Önellenőrzésre, önértékelésre nevelés. 

- A tantárgyakhoz kötődő, differenciált képességfejlesztést szolgáló feladatok. 

A szóbeli és írásbeli feladatok meghatározásának korlátai: 

A szóbeli feladat: 

- fejlessze a szövegértést, 

- fejlessze a beszédkészséget, 

- teremtsen lehetőséget együttműködésre, 

- fejlessze a verbális memóriát, 

- tegye eredményessé a csoportos/kooperatív órai munkát, 

- az összes házi feladat több mint felét tegye ki. 

A szóbeli felkészülés céljából meghatározott feladatokat a következő tanítási órákon szóbeli, 

esetenként írásbeli számonkérési formában, illetőleg frontális számonkéréssel ellenőrizzük. 
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Az írásbeli feladat 
- legyen változatos,  

- legyen előkészített,  

- segítse az elmélyítést,  

- gyakoroltasson, 

- szoktasson csoportos munkára, 

- az összes házi feladat kevesebb, mint felét tegye ki. 

A szóbeli feladatok mellett a legtöbb tantárgyból rendszeresen írásbeli házi feladatokat 

határozunk meg, amelyet tanulóinknak általában a következő tanítási órára kell elkészíteniük. 

Az írásbeli feladatok speciális csoportját alkotják egyes tantárgyak olyan feladatai, amelyek 

hosszabb előkészületeket igényelhetnek, pl. prezentáció készítése, idegen nyelvi fordítási 

feladat, alkotómunkát igénylő művészeti alkotás elkészítése. Ezekre a tevékenységi formákra 

általában több időt biztosítunk, mint két tanítási óra között eltelt időtartam. 

Az írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásával kapcsolatos feladatok: 

- Egy-egy tantárgyból jellemzően annyi szóbeli és írásbeli házi feladatot jelölünk ki, 

amennyi – átlagos diákjaink képességét és munkabírását, koncentráló képességét 

figyelembe véve – nem haladja meg a 30 perces munkaidő-igényt. 

- A hosszabb idő-ráfordítást igénylő házi írásbeli feladatokat (házi dolgozat) legalább 

egy héttel a kijelölt elkészítési időpont előtt kijelöljük. 

- A tanítási szünetek időtartamára (nyári, őszi, téli és tavaszi szünet, többnapos ünnepek) 

nem adunk az átlagos mennyiséget meghaladó írásbeli és szóbeli házi feladatot. 

- Minden pedagógus köteles figyelembe venni, hogy a tanulónak egy-egy tanítási napra 

több tantárgyból is készülnie kell. 

- A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni 

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 

- Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

- A napi felkészülés otthoni ideje nem lehet több 1-1,5 óránál. 
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3.13. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló 
magatartásának és szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez 
kapcsolódó elvek 

3.13.1. A jutalmazás iskolai elvei 

A tanuló jutalmazása 

A kiemelkedő tanulmányi, tanórán kívüli eredményeket, teljesítményeket iskolai dicsérettel, 

illetve jutalommal lehet elismerni. 

Az elismerés alapja 

 kiemelkedő és / vagy tartós iskolai tanulmányi teljesítmény, 

 tanulmányi versenyen elért kimagasló vagy jó eredmény(ek), 

 átlagon felüli szorgalom, 

 a közösség érdekében vállalt feladatok példás teljesítése, 

 kimagasló kulturális eredmény, 

 kimagasló sporteredmény, 

 az iskola hírnevét növelő tevékenység. 

Az elismerés formái: dicséret és/vagy jutalom fajtái 

 szóbeli vagy írásbeli, 

 egyéni vagy csoportos, 

 évközi, tanév végi, tanulmányokat záró, 

 közösség előtti. 

A szóbeli dicséretek évközi, alkalmi, rövidebb távú teljesítmények elismerését szolgálják. 

Az évközi írásbeli dicséretet az ellenőrző könyvbe és az E-naplóba, az év végit az E-naplóba, 

bizonyítványba és az anyakönyvbe kell megfelelő záradékkal beírni. 

A dicséret fajtái: 

 Szaktanári dicsérettel egy időszak vagy az egész tanév során nyújtott jó teljesítményt 

illetve tanulmányi eredményt lehet elismerni. Adható szóban vagy írásban.  

 Osztályfőnöki dicsérettel példamutató szorgalmáért, magatartásáért, jó tanulmányi 

előmeneteléért, közösségi munkájáért jutalmazható a tanuló (pl. az iskola 

rendezvényein való szereplés, közreműködés, osztályon belüli feladatok kimagasló 

ellátása). Adható szóban vagy írásban. 

 Gyakorlati oktatásvezetői dicséretben a nyári szakmai gyakorlaton végzett 

kiemelkedő munkáért, az iskolai tanórai, tanórán-, iskolán kívüli szakmai 

rendezvényeken való eredményes részvételért részesülhet a tanuló. Írásbeli dicséret. 

 Igazgatói dicséretben a tanév során –versenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók 

részesülhetnek (megyei, területi 1-3. helyezettek, országos versenyeken döntőbe jutott 

tanulók). Az igazgató az év végi ünnepélyes tanévzárón az iskolaközösség, a szülők, a 

Szülői Szervezet képviselője jelenlétében részesíti dicséretben, könyvjutalomban, 

tárgyjutalomban az iskola hírnevét teljesítményével növelő, kiváló tanulókat. 

Megdicséri az iskolai és iskolán kívüli tanulmányi, szakmai, kulturális, 

sportrendezvényeken jól szereplő, jó versenyeredményt elérő tanulócsoportokat, a 

diákmozgalmi rendezvények kiemelkedő szervezőit, szereplőit. A ballagási ünnepélyen 

megdicséri és jutalomban részesíti az évek során kiemelkedően teljesítő végzős 

tanulókat. 
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 Nevelőtestületi dicséretben részesülhetnek a félév, a tanév végén - a félév, illetve az 

egész tanév során több tárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók. Csak írásban 

adható. 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, valamely nemes cél érdekében 

közösen kifejtett erőfeszítést, példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget (osztályt, énekkart vagy más csoportot) csoportos jutalomban (kirándulás, 

színház-, filmlátogatás, bukásmentes évért egy jutalomnap) lehet részesíteni. Tanulókat 

csoportos vagy egyéni jutalmazásra a nevelőtestület tagja, a diákönkormányzat, és a 

Szülői Szervezet is előterjeszthet. 

 Iskolánk honlapjára való felkerülés. A szülők előzetes beleegyezése alapján „Akire 

büszkék vagyunk” oldalra kerülhetnek fel a kiemelkedő eredményt elért tanulók. 

 

A jutalmazás formái: 

 oklevél, 

 könyvjutalom, 

 tárgyjutalom, 

 pénzjutalom, 

 jutalomkirándulás (egyéni, csoportos), 

 egyéb (színház-, mozijegy, jutalomnap). 

Tanulmányi eredményért szakközépiskolában 4,5 felett, szakiskolában 4,0 felett adható dicséret 

és/vagy jutalom. Év végi tanulmányi eredményért, közösségi munkáért oklevél adható. 

Közösségi munkáért bukott tanuló nem kaphat dicséretet, jutalmat. Országos verseny döntőjébe 

jutott, területi, megyei verseny 1-3. helyezettje könyvjutalomban, kiemelkedő eredményt elérő 

tanulók különdíjban részesülhetnek. Végzős tanulók folyamatos, kiváló munkájukért 

könyvjutalomban részesíthetők. Rendkívüli esetben, ha a dicséretre és/vagy jutalmazásra 

érdemes tanuló súlyos fegyelmi, magatartási vétséget követ el az adott tanévben, a dicséret 

és/vagy jutalmazás odaítélését mérlegelni kell. 

3.13.2. A magatartás értékelésének elvei 

1. A tanuló magatartásának és szorgalmának minősítéséről félévkor és tanév végén az 

osztályban tanító pedagógusok javaslata alapján az osztályfőnök dönt. 

2. A minősítés megállapításánál az ODB véleményét is figyelembe kell venni. 

 

A minősítés elvei: 

 A magatartás minősítése az életkori sajátosságokhoz igazodva tükrözze a tanuló tanórai 

és tanórán kívüli magatartását is. 

 A szorgalom minősítése tükrözze a tanuló tanulmányi előmenetelét, aktivitását, az 

elméleti és gyakorlati oktatás követelményeinek teljesítésére irányuló igyekezetét. 

 Félévi és tanév végi minősítésnél figyelembe kell venni: 

o a tanuló személyiségét, képességeit, 

o a magatartás és szorgalom javuló, romló tendenciáját, 

o a félév, illetve tanév során kapott dicséreteket, fegyelmező intézkedéseket és 

fegyelmi büntetéseket, 

o a fegyelmi eljáráshoz kapcsolódó fegyelmi büntetés, igazgatói, tantestületi intés, 

igazgatói figyelmeztetés az egész évre, a szaktanári, osztályfőnöki, 

figyelmeztetést, osztályfőnöki intést csak az értékelés félévére vonatkozóan kell 

figyelembe venni, 
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o az azonos szintű figyelmeztető intézkedések és dicséretek (pl.: osztályfőnöki 

intés, osztályfőnöki dicséret) csak azonos minősítési kategórián belül vehetők 

együtt figyelembe, 

o a magatartás és szorgalom minősítést egymástól függetlenül, de bizonyos 

összefüggések figyelembe vételével kell megállapítani 

 

Magatartás értékelése 

a.) Példás (5) magatartású 

 az a tanuló, aki a Házirend előírásait maradéktalanul betartja, 

 gyakorlati, tanulmányi munkája kiemelkedő, 

 viselkedése tisztelettudó, udvarias, 

 a közösségi élet szabályait nemcsak ismeri és betartja, hanem másokkal is igyekszik 

betartatni, 

 segíti az osztályfőnök munkáját a jó osztályközösség kialakításában, 

 közösségi munkája aktív, társaihoz és a felnőttekhez való viszonyulása példamutató, 

 tanórán, a nyári és egyéb szakmai gyakorlaton tanúsított magatartása nem 

kifogásolható, 

 nincs igazolatlan mulasztása, 

 a tanév során fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben nem részesült, 

 hanyag szorgalmú tanulóknak példás értékelés nem adható. 

b.) Jó (4) magatartású 

 az a tanuló, aki a Házirend előírásait betartja, 

 viselkedése, gyakorlati, tanulmányi munkája megfelelő, 

 a tanítási órákon odafigyel, de nem túl aktív, 

 a közösségi munkában részt vesz, önmaga nem kezdeményez, de aktivizálható, 

 magatartása tisztelettudó, udvarias, 

 igazolatlan óráinak száma 1-4 óra, 

 az értékelés félévében osztályfőnöki intésben, a tanévben igazgatói 

figyelmeztetésben vagy magasabb fokozatú fegyelmező intézkedésben és fegyelmi 

büntetésben nem részesült. 

c.) Változó (3) magatartású 

 az a tanuló, aki az év folyamán ismételten nem tartotta be a Házirendben foglaltakat, 

 viselkedése, tanulmányi, gyakorlati munkája nem megfelelő,  

 az osztály közösségi életét tiszteletlen viselkedésével, hangnemével zavarja, 

 fegyelmezetlenségeiről sorozatos feljegyzések tanúskodnak, 

 igazolatlan mulasztása 5-15 óra, 

 a tanév során igazgatói intésben vagy magasabb fokozatú fegyelmező intézkedésben 

és fegyelmi büntetésben nem részesült. 

d.) Rossz (2) magatartású 

 az a tanuló, aki minden figyelmeztetés ellenére a Házirend előírásait súlyosan 

és/vagy többször megsérti, 

 viselkedése, magatartása közösségellenes, a sorozatos figyelmeztetések sem 

változtat azon, 

 igazolatlan mulasztása 15 óra feletti, 

 a tanév során igazgatói intésben vagy magasabb fokozatú fegyelmező intézkedésben 

és fegyelmi büntetésben részesült. 
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3.13.3. A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

A szorgalom értékelése 

a.) Példás (5) szorgalmú 

 az a tanuló, aki tanulmányi feladatait töretlen szorgalommal, képességeinek 

megfelelően végzi, 

 megfelelően tájékozott az elsajátított tananyagban és általános ismeretekben,  

 tanulmányi átlageredménye legalább jó. 

b.) Jó (4) szorgalmú 

 az a tanuló, aki tanulmányi feladatait megfelelő szorgalommal végzi, de  

 aktivitása, teljesítménye ingadozó, 

 tanulmányi átlageredménye közepesnél jobb. (Gyengébb képességű tanuló, aki 

nagy erőfeszítések, sok tanulás ellenére is csak gyenge tanulmányi eredményt ér el, 

kaphat jó minősítést.) 

c.) Változó (3) szorgalmú 

 az a tanuló, aki tanulmányi munkáját képességeinél gyengébb, illetve hullámzó 

szinten végzi, 

 aki nem tanul rendszeresen,  

 osztályzatai képességeihez mérten gyengék (gyenge képességű, de nagy szorgalmú 

tanuló 1 tantárgyból történt bukás ellenére is kaphat „változó” minősítést.) 

d.) Hanyag (2) szorgalmú 

 az a tanuló, aki jóval képességei alatt teljesít, 

 feladatait igen gyengén vagy egyáltalán nem teljesíti, 

 érdemjegyeinek többsége elégséges, illetve elégtelen, az érékelés félévében 

megbukott. 

3.13.4. A fegyelmezés iskolai elvei 

A tanuló fegyelmi felelőssége 

Ha a tanuló a házirendet megsérti, fegyelmező intézkedésben részesül. 

A fegyelmező intézkedés fokozatai: 

- szaktanári figyelmeztetés (szóban, írásban), 

- osztályfőnöki figyelmeztetés (szóban, írásban), 

- osztályfőnöki intés (írásban), 

- igazgatói intés (írásban), 

- nevelőtestületi intés (írásban). 

Fegyelmi büntetés 

Súlyos és vétkes házirend-sértés esetén – a fokozatosság elvének érvényesítésével – a fegyelmi 

bizottság írásbeli határozattal fegyelmi büntetést ró ki. 

A fegyelmi büntetés formái: 

- megrovás, 

- szigorú megrovás, 

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

- eltiltás iskolánkban a tanév folytatásától, 

- kizárás az iskolából. 
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Ha a tanuló a kötelességeit súlyosan megszegi (ismételt dohányzás, tanköteles tanuló 30 óra 

igazolatlan hiányzása, súlyos magatartási, erkölcsi fegyelmezetlenség, stb.), fegyelmi eljárás 

alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetést kaphat. 

Szakképző iskolai tanuló ellen folytatott fegyelmi eljárásba, ha a tanuló tanulószerződést kötött, 

be kell vonni a területi illetékes kamarát. 

A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az iskolában 

kell lefolytatni. 

Fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás rendje 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető 

eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a 

sérelem orvoslása érdekében. 

 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg: 

 A fegyelmi eljárást lefolytatását megelőző egyeztető eljárásnak akkor van helye, ha a 

fegyelmi ügyben a sértett és a kötelességszegő is tanuló. 

 Az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége. Az intézmény 

vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően írásban információt ad a fegyelmi 

eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás 

lehetőségéről. 

 A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló (ha a 

kötelességszegő kiskorú, a szülő) figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás 

igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett (ha a sértett kiskorú, a 

szülő) hozzájárult. A tájékoztatásban meg kell jelölni az egyeztető eljárásban történő 

megállapodás határidejét. 

 Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett (kiskorú sértett 

esetén a szülő), valamint a kötelességszegő (kiskorú kötelességszegő esetén a szülő) 

egyetért. 

 A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő – az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási 

napon belül – az intézmény vezetőjének írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás 

lefolytatását. 

 A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, 

továbbá ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezéstől számított tíz 

munkanapon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 

 Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója 

tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével 

megbízott személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket. 

 Az egyeztetésen a fegyelmi jogkör gyakorlója nem vehet részt. Az egyeztető eljárást az 

ügyben pártatlan, független nagykorú személy vezetheti, kit mind a sértett, mind az 

elkövető elfogad. Az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos 

megbízásban az intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás 

vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének 

egyetértése szükséges. 

 A feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 

utasíthatja vissza. 

 Az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei. 
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 Az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 

sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja 

az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése. 

 Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem 

orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához 

szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés 

ideje alatt a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, 

a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. 

 Az egyeztetést vezetőnek arra kell törekednie, hogy az egyeztető eljárás – lehetőség 

szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon. 

 Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 

amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető írnak alá. 

 Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó 

tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő 

mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti 

nézetkülönbség fokozódása. 

 Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

 Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető 

eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, illetve a házirendben meghatározott nagyobb 

közösségben (pl. az iskola tanulóinak hirdetmény formájában) nyilvánosságra lehet 

hozni. 

 A fegyelmi eljárás megindítására jogkörrel rendelkező személy akkor nyilváníthatja 

eredményesnek az egyeztető eljárást, ha a megállapodást mind a sértett, mind az 

elkövető aláírta és a megállapodásban rögzített jóvátétel és megbánás alkalmas arra, 

hogy a kötelességszegés szankcióját kiváltsa. A fegyelmi eljárás megindítására 

jogkörrel rendelkező személy az eredményes egyeztető eljárás tényéről írásban 

tájékoztatja. 

A fegyelmi felelősség elvei 

 Az órai munka rendszeres megzavarását, a többi tanuló haladásának akadályozását 

súlyos vétségként kezeljük. Ezt a tanár az E-naplóban rögzíti, ami alapján a tanuló 

fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 Dohányzásért hozható legkisebb fegyelmező intézkedés az igazgatói figyelmeztetés. 

Ismételt dohányzás esetén fegyelmi eljárás indul a tanuló ellen. 

 A drogfogyasztásért, illetve drogtartásért, az ahhoz szükséges eszközök, kellékek 

iskolába való behozataláért, iskolai alkohol fogyasztásért, és az iskolában ittas 

állapotban való megjelenésért fegyelmi büntetés jár. 

 Az igazgatói figyelmeztetést és intést az osztályfőnök kezdeményezi az igazgatónál. 

 Osztályfőnöki, szaktanári írásbeli figyelmeztetéseket az E-naplóba és az ellenőrző 

könyvbe, az osztályfőnöki intést, igazgatói figyelmeztetést az ellenőrző könyvbe és az 

E- naplóba írjuk, az igazgatói, tantestületi intésről a szülőt ajánlott levélben értesítjük, 

az E- naplóban adminisztráljuk. 
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3.14. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 
 Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a 

továbbhaladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek 

meglétét és az elvárt kimeneteli követelményeket valamennyi tantárgyból. A szakképzésben 

alkalmazni kell a szakképzési törvény szabályait is. 

 Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola 

bármelyik évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról 

nem kap bizonyítványt a tanuló. 

 A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a 

felsorolt vizsgák együtt: tanulmányokhoz kapcsolódó vizsga) alapján kell megállapítani. 

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a 

pedagógus, az osztályfőnök, gyakorlati képzés szervezője által megállapított osztályzatok 

alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 

Ha a tanuló gyakorlati képzését nem az iskola tartja, a tanuló félévi és év végi osztályzatát a 

gyakorlati képzés szervezője állapítja meg és a nevelőtestület dönt a tanuló magasabb 

évfolyamba lépéséről, szakmai vizsgára bocsátásáról. 

Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak 

osztályozó vizsgát kell tennie. 

 Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait 

az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja 

tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév 

folytatásától. 

 Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek, 

mert az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, az engedélyezett határidő 

lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja. 

 A tanuló dönt arról, hogy a szakmai érettségi vizsgát követően továbbtanul-e a szakközépiskola 

komplex szakmai vizsgára felkészítő szakképzési évfolyamán. A tanuló, döntése alapján a 

szakközépiskolai ágazathoz tartozó bármelyik szakképzésben is folytathatja tanulmányait 

iskolán belül vagy másik intézményben. Erre az általános átvétel szabályai az érvényesek. 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei a szakképzési évfolyamokon 

- Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt 

és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes 

gyakorlati képzési idő húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam 

megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést 

folytató szervezet hozzájárulása is szükséges. 

- Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről 

(nyári gyakorlatról) való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő 

szakmai gyakorlati képzési idő húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit 

nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Ha a tanuló igazolt és igazolatlan 

mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai 

gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de 

a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy 

b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati 

képzési idő (óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta, 

és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, 

a tanuló magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a gyakorlati képzés 

szervezője ezt igazolja. 
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Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a szakképző iskola 

nevelőtestülete a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai 

programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél 

folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára. 

Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati (nyári 

gyakorlati) képzési idő öt százalékát. Az összefüggő szakmai gyakorlatról (nyári 

gyakorlatról) történő igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. 
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3.15. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

3.15.1. Az iskola egészségnevelési elvei 

 A cél az, hogy minden iskola a saját iskolahasználói köréhez, a helyi adottságokhoz és a 

felkészültségéhez igazodó egészségnevelési feladatokat fogalmazzon meg, és a saját 

programját valósítsa meg. 

I. Előkészítő lépések, az egészségnevelés, egészségfejlesztés szereplői és színterei 

 A gyerekek és a fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolában. Ebben az időszakban érdemi 

hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az 

életmódjukban később kialakuló szokásaikat, az életideálokat, preferenciák kialakítását. Az 

iskola a családi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik 

az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására. 

 

1. Szerepvállalás deklarálása 

 Az iskola vezetésének az a feladata, hogy megbízza a munka irányításával az 

egészségfejlesztésben képzett vagy a feladatok megszervezéséhez többletszakértelemmel 

rendelkező kollégát. 

 

2. Egészségfejlesztő csoport létrehozása 

 Egészségfejlesztő csoport létrehozása, amely a belső innováció és a pedagógiai programalkotás 

során az iskolai egészségnevelési feladatokban közreműködik: 

 az intézményvezető vagy megbízottja, 

 az iskolaorvos, védőnő, 

 a testnevelők, 

 a diákönkormányzatot segítő pedagógus, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. 

 

 Támaszkodniuk kell az osztályfőnökök, a szaktanárok és a munkaközösség–vezetők 

munkájára. A feladat jellege közös problémakezelést és egységes viszonyulást igényel. 

 

3. Segítő kapcsolatok, partnerek 

 Szülők (család) megfelelő tájékoztatás, információ átadás után aktívan tudják támogatni az 

iskola egészségnevelési programjait, akár szakértelmükkel is. 

Szülői Közösség jogosítvánnyal felruházott szervezet, amely összekötő szerepet tölthet be az 

iskola és az otthon között. 

Iskolaorvos, védőnő feladatai a következőképpen csoportosíthatók: 

 A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi és 

intellektuális fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz kötött 

szűrővizsgálatok a fejlődés követésén kívül a krónikus betegségek és kóros elváltozások 

korai felismerésére is irányulnak (szekunder prevenció). 

 Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése. 

 Közreműködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet egészségügyi, táplálkozás 

egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve. 

 Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban, foglalkozások tartása. 

 

 Bár a rendelet nem tér ki részletesen, de az iskolaorvos, és különösen a védőnő hagyományos 

feladatai közé tartozik az egészségnevelésben való részvétel. 
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A tanulók és a pedagógusok ismereteinek bővítésén kívül az iskola egészségügyi csoportjának 

számos lehetősége van arra, hogy az egészségügyi munka folyamatába illessze az egészséges 

életmódra ösztönzést, nevelést. 

Az iskola egészségfejlesztő csoportja különösen a következő területeken tud ismereteket 

nyújtani: 

 Az életmód és betegségek összefüggései. 

 A tanulók egészségi állapotának felmérése, ennek alapján az „iskolai diagnózis” 

kiegészítése, megoldási javaslatok. 

 A serdülőkori változások ismertetése, segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi, 

magatartási, életmódbeli és szexuális problémák, valamint krízisek megoldásában. 

 Környezet-egészségügyi, közegészségügyi és táplálkozás egészségügyi kérdésekben. 

 

 Nevelési Tanácsadó szakmai ismeretei révén olyan területeken adhat folyamatos segítséget a 

diákoknak, a szülőknek, akár pedagógusoknak is, amely speciális szakmai felkészülést igényel. 

 Segítő partnereink még a Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató 

Központ, az ÁNTSZ területileg illetékes hivatala, a rendvédelmi szervezet. 

 

4. Tájékozódás, információgyűjtés az érintettek körében 

 A szülők, diákok, iskolai alkalmazottak körében a tájékozódás változatos lehetőségeivel élünk: 

  problémák, kérdések összegyűjtése személyes találkozáskor, 

  kérdőívek, felmérések, 

  szöveges felmérőlapok. 

 

A helyi, megyei és országos szervektől érkező információkat is felhasználjuk a problémák 

kezelésekor, módszerek kidolgozásakor. 

 

1. Iskolai programok  

Az iskolai programoknak olyan feladatokat és a megvalósításukat szolgáló 

tevékenységeket kell tartalmazniuk, melyek célja: 

  az egészséges személyiségfejlődés elősegítése, 

  az egészséges táplálkozás (pl. az iskolai büfé választéka), 

  a mindennapi testmozgás, 

  a dohányzás, az alkoholfogyasztás- és a kábítószer használat megelőzése, 

  a fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációja, 

  az iskolán belüli bántalmazás megelőzése, 

  a szexuális nevelés – a pubertás időszakát, a nemi érés időpontját megelőzően is. 

 

2. Tanórai foglalkozások 

 Szaktárgyi órák témafeldolgozása – minden tantárgynak van csatlakozási pontja az 

egészségfejlesztéshez. (Pl. ismeretátadás és interaktív gyakorlatok, esetelemzések). 

 

3. Tanórán kívüli foglalkozások 

 Délutáni szabadidős foglalkozások (sportprogramok, témával kapcsolatos 

filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játékos programok, csoportfoglalkozások). 

 Egészségnap. 

 Hétvégi iskolai programok (sportrendezvények, kulturális programok). 

 Kirándulások, túrák, sportprogramok. 

 Vöröskeresztes verseny. 
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Tájékoztató fórumok 

 Szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató (osztályszintű 

vagy iskolaszintű, külső előadó meghívásával). 

 Szakmai tanácskozások, tréningek (tanárok, illetve diákok számára). 

 

4. Iskolán kívüli rendezvények 

 Kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz. 

III. Módszerek 

 Az egészségfejlesztés szemléletének széleskörű elsajátíttatása az iskolában, meghívott 

előadó segítségével. 

 Tegyük szebbé az iskola környezetét! (Pl.: versenyek rendezése, témával kapcsolatos 

plakátok készítése, osztálytermek tisztaságának, esztétikumának értékelése, témával 

kapcsolatos cikkek, írások gyűjtése) 

 Kirándulások szervezése, a rendszeres testmozgás lehetővé tétele. 

 Minden tantárgy tantervében kapjon szerepet az egészséges életmód igényének 

kialakítása. 

 Kérdőívek segítségével helyzetfelmérés, a következő időszak céljainak, feladatainak 

konkretizálása. 

3.15.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

A környezeti nevelés általános (hosszú távú) céljai 

 elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak érdekében, 

hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének 

megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak 

fenntartható fejlődését. (NAT) 

 kialakítani a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartást,  

 érzékennyé tenni a környezet állapota iránt, 

 bekapcsolni a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, 

 legyen meghatározó életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség vállalása, 

 segítsen a környezeti károk, katasztrófák megelőzésében, 

 fogadja el, hogy közös és egyéni kötelességünk egyaránt 

o az emberiség közös öröksége; a környezet minőségének fenntartása és javítása, 

o az ökológiai egyensúly fenntartása, 

o a természeti erőforrások ésszerű és előrelátó felhasználása, 

o az általános emberi egészség védelme. 

 

A környezeti nevelés céljaiból adódó feladataink: 

 környezetbarát attitűdök és szokások kialakítása a tanulókban, 

 problémamegoldó gondolkodás kialakítása a természeti és társadalmi környezettel 

kapcsolatban, 

 segítségadás a környezeti folyamatok és összefüggések megértéséhez, 

 az év eleji munkaterv részeként minden évben elkészítjük a helyzetelemzésre, 

állapotfelmérésre támaszkodva az éves programot a célok, belőlük adódó feladatok, 

határidők és hozzájuk tartozó felelősök megjelölésével. 

 

Szaktárgyi célok 
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 szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl. ember és 

környezete, természetismeret, környezetismeret), 

 a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szaktantárgyakon belül (pl. a 

környezetszennyezés hatása az emberre és környezetére biológiából és kémiából), 

 tehetséggondozás (pl. tanórán kívüli szakórák és szakkör keretében felkészítés 

természetvédelmi versenyekre), 

 multimédiás eszközök alkalmazása szakórákon és osztályfőnöki órákon, pl. videofilm 

vetítéssel egybekötött védőnői előadások az egészséges családi életre nevelés 

témakörében. 

 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

Hagyományos tanórai foglakozások - az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési 

lehetőségei 

 

Testnevelés 

A tanulók 

 értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentősen befolyásolják egészséges testi 

fejlődésüket, 

 legyenek tisztában azzal, hogy a testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az erőnlét és a 

lelki egészség fejlesztéséhez, 

 a szabadtéri foglalkozásokon tapasztalják meg, hogy a környezetszennyezés az 

egészségre veszélyes, 

 sajátítsanak el minél több mozgást igénylő játékot, 

 tudatosuljon bennük, hogy az egészség és a környezet komplex kapcsoltban áll 

egymással. 

 

Földrajz 

 szerezzenek tapasztalatokat közvetlen élő és élettelen környezetükről, 

 tudják értékelni a környezetben lezajló változásokat és azok következményeit, 

 ismerjék meg a természetnek a társadalomra gyakorolt hatásait és a világ globális 

problémáit, 

 legyenek tisztában a természeti erőforrásokkal és azok felhasználási lehetőségeivel, 

 ismerjék meg és tanulják meg megőrizni a természet és az ember alkotta táj szépségeit, 

 a múlt és jelen földrajzi folyamatainak ismeretében legyen elképzelésük a Föld és az 

emberiség jövőjéről, 

 tudják felhasználni földrajzi ismereteiket a mindennapi élet szempontjából fontos 

döntések meghozatalakor. 

 

Biológia 

 természettudományos ismeretek bővítése, elmélyítése, 

 ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti és működési jellemzőit, 

 fedezzék fel az azok között lévő ok-okozati összefüggéseket, 

 ismerjék meg a természetes és mesterséges környezet kapcsolatát, 

 érezzék, hogy mik a globális környezeti problémák és azok megelőzési lehetőségei, 

 ismerjék meg az alapvető környezet-, és természetvédelmi fogalmakat és előírásokat, 

 legyenek tisztában melyek Magyarország legfőbb természeti értékei és ezek közül 

melyek a világörökség részei, 
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 tudatosuljon bennük, hogy mik a káros szenvedélyek és milyen megelőzési lehetőségeik 

vannak, 

 ismerjék meg a legfontosabb emberi betegségeket és az egészségmegőrző módszereket, 

technikákat, 

 segítsük őket az egészséges életvezetés kialakításában, 

 ismerjék meg kiemelkedő magyar tudósok munkásságát. 

Szakképzés (szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek) 

 sajátítsák el a szakmaspecifikus munkát és legyenek birtokában a környezetvédelmi 

előírásoknak, 

 tartsák be a higiéniai előírásokat munkájuk során, 

 ismerjék a környezetbarát technológiákat, környezetbarát anyagokat, 

 sajátítsák el az energiatakarékos gazdálkodást, 

 látogassák a szakmához kapcsolódó helyi létesítményeket és figyeljék meg betartják-e 

a helyes környezetvédelmet a gyakorlatban, 

 munkájuk során ismerjék meg a speciálisan magyar ételeket, termékeket 

(hungarikumokat) a nemzeti sajátosságok megőrzése érdekében, 

 a szakmai folyóiratok tanulmányozásával egészítsék ki az elméletben szerzett 

tudásukat, 

 legyen kitekintésük tágabb környezetünk (EU) szakmai trendjeinek változására. 

 

Interaktív 

Kapcsolatteremtés a szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak között. Tantárgyi külső 

koncentráció. 

 

Taneszközök 

 A környezetegészség-neveléshez szükséges taneszközök megtervezése rendkívül fontos, mert 

ezeknek komoly költségvonzata van. A fenntartónak tisztában kell lennie azzal, hogy az 

eredményesség milyen feltételeket igényel. Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási 

eszközökkel pl. 

 szakkönyvek, 

 laboratóriumi eszközök, 

 szakképzéshez szükséges berendezések és felszerelések, amelyekkel a hatékony 

nevelőmunka megvalósítható. 

 

A környezeti nevelési tanórák színvonalát segítik: 

 diasorozatok pl. védett növényekről és állatokról, 

 falitablók nemzeti parkjainkról, 

 videokazetták az egészségneveléshez pl. fogamzásgátlásról, családvédelemről, 

 Az ember és környezete c. tankönyv használata, 

 folyóiratok. 

A környezetegészség-neveléshez szükséges eszközöket állandóan fejleszteni, bővíteni kell, 

az elhasználódottakat pedig pótolni. Hatékonyabbá tenni pedig a multimédiás eszközkészletünk 

gyarapításával lehet. Feladatunk lesz az információhordozó-állományunk felmérése és igény, 

illetve lehetőség szerinti bővítése. 

 

A környezeti neveléssel kapcsolatos iskolán belüli kommunikáció formái  

 kiselőadások tartása megfelelő szemléltető eszközökkel, 
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 házi dolgozatok készítése, 

 rajzok, poszterek készítése és bemutatása tablókon, 

 faliújságon információk közlése, 

 szórólapok készítése. 

 

A környezeti neveléssel kapcsolatos iskolán kívüli kommunikáció formái 

 környezetvédelmi cikkek feldolgozás napilapokból és folyóiratokból pl. Búvár, Élet és 

Tudomány, szakmai lapok, 

 környezetvédelemről szóló rádiós és televíziós hírek feldolgozása, értékelése, 

 a városi környezetvédelmi és egészségnevelési programokhoz való kapcsolódás (pl. 

pályázatok útján), 

 a közvetlen környezet problémáinak felmérése, értékelése és együttműködés az illetékes 

szervekkel. 
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3.16. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 Valamennyi tanulónak joga van képességei maradéktalan kibontakoztatására, 

személyiségfejlődésének támogatására. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból 

hátrányos helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, mely 

biztosíthatja iskolai sikerességüket. 

 Ennek érvényesítéséhez iskolánknak (a fenntartóval, a családdal, szakmai és civil 

szervezetekkel együttműködve) a következő elvek szerint kell biztosítania a nevelő-oktató 

munka feltételeit: 

- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai 

nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén, 

- a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók 

személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása, 

- a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, 

tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e 

tevékenység támogatása az iskolán kívül, 

- adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása, 

- egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-

értékelési eljárások alkalmazása. 

 Az esélyegyenlőséget biztosítani kell a szakképzéshez való hozzáférés esetében, a gyakorlati 

képzőhelyek kiválasztásában, a választható szakképesítések vonatkozásában, a hátrányos 

helyzetűek támogatásában. 

Iskolánk – többek között – az alábbi segítséget nyújtja számukra az esélyegyenlőség 

megteremtése érdekében: 

- kulcskompetenciák fejlesztésében, 

- az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazásával, a 

digitális tananyagok felhasználásának elősegítésével, 

- méltányos és egészséges tanulási környezet kialakításával, 

- a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésével, 

- tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulással, 

- a differenciáló módszerek alkalmazásával, 

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelésével, 

- a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosításával, 

- környezettudatos szemléletű oktatás-neveléssel, 

- egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakításával, 

- hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatásával és alkalmazásával a tanórákon, 

- a tanulói aktivitás növelésével a tanítási órákon, 

- a tanulási attitűd pozitív átformálásával, 

- pályaválasztás segítésével, 

- a továbbtanulás támogatásával, 

- személyiségfejlesztéssel és közösségépítéssel, 

- a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítésével, 

- partnerközpontú neveléssel. 
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3.17. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 

3.17.1. A közösségi szolgálat megszervezésének alapelvei iskolánkban 

 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6.§ (4) pontja előírja, hogy az érettségi 

bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A 

sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a 

közösségi szolgálat mellőzhető. A 97.§ (2) bekezdése szerint az érettségi vizsga 

megkezdéséhez a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után 

megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. 

 Az iskolai közösségi szolgálat tehát mindenekelőtt pedagógiai eszköz. Minden, az iskolai 

közösségi szolgálatban résztvevő szereplőnek tisztában kell lennie a tevékenységek tanulási 

céljával, hiszen a szolgálat nemcsak azért történik, hogy változzon és jobb legyen a világ, 

hanem azért is, hogy a tevékenységbe bekapcsolódó fiatalok (és felnőttek) fejlődjenek. 

Fejlődjenek személyes és szociális kompetenciáik, szert tegyenek az iskolapadban nem 

elsajátítható tudásra és készségekre. Így a közösségi szolgálati tevékenységek a tantárgyak 

nélkülözhetetlen kiegészítőivé  

 Ezen tevékenységek kettős célt szolgálnak. A csoport és az egyén nem „csak” tesz valamit a 

köz javára, megold egy problémát, és értéket teremt, hanem tanul is közben: együttműködést, 

konfliktuskezelést, empátiát, kreatív gondolkodást, projekttervezést, felelős döntéshozatalt, 

felelősségvállalást és még sok egyebet. 

válnak. 

 Az intézmény vezetője felelős a közösségi szolgálat megszervezéséért, teljesítésének 

dokumentálásáért a törzslapon, bizonyítványban és a naplóban. Az iskola igazgatója jelöli ki az 

iskolai koordinátort, aki felelős: 

 a tanulók felkészítéséért, 

 pedagógiai feldolgozásért (mentorálás), 

 a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért, 

 adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért, 

 a tanulók bevonásáért a folyamat egészébe, 

 a tevékenységek elismeréséért, 

  az együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítésért. 

3.17.2. A tevékenység megszervezése az iskolában 

A közösségi szolgálat megszervezésének lépései: 

 az intézményvezető kijelöli a program megvalósításáért felelős pedagógus(oka)t, 

 a koordinátor összegyűjti, feltérképezi a helyi lehetőségeket, együttműködő 

szervezeteket, az intézményen belül megszervezhető tevékenységeket, 

 a tanulók tájékoztatása a válaszható lehetőségekről, és arról, hogy egy-egy helyszínen 

várhatóan hány tanuló tud tevékenykedni, 

 szülői értekezleten tájékozatni a szülőket a lehetőségekről, 

 a tanulók kiválasztják a számukra legvonzóbb tevékenységet, kitöltik a jelentkezési 

lapot, amely alapján a koordinátor elkészíti a beosztást, 

 a kialakult program az intézményvezető hozzájárulásával és jóváhagyásával kezdődhet 

meg, 

 a közösségi szolgálat elvégzésének dokumentálása, 

 a program zárása. 
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A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 133.§ (4) bekezdése alapján a középiskola a 9-11. 

évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg 

vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől 

azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. 

Az intézmény éves munkatervében rögzíti az egyes tanévekre vonatkozóan a feladatokat, 

felelősöket a közösségi tevékenység megszervezésével kapcsolatban. 

A szervezésben segítségünkre van az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős 

Államtitkársága által kiadott Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez című 

kiadvány. 

A szervezésnél figyelembe kell venni, hogy: 

 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani; 

 16 éves kor alatt naponta 3 órát és hetente 12 órát tevékenykedhet a tanuló 1 nap 

pihenéssel; 

 16 és 18 éves kor között 4 és fél órát lehet naponta tevékenykedni, hetente összesen 18 

órát. 

3.17.3. A közösségi szolgálat területei 

 a) egészségügyi, 

 b) szociális és jótékonysági, 

 c) oktatási, 

 d) kulturális és közösségi, 

 e) környezet-és természetvédelmi, 

 f) katasztrófavédelmi, 

 g) közös sport-és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű 

gyermekekkel, továbbá idős emberekkel. 

a) Egészségügyi tevékenységek kórházban vagy egészségügyi intézményekben 

A kórházi közösségi szolgálati program célja a meghatározott kereteken belüli fizikai, lelki 

segítségnyújtás a kórházban gyógykezelés és ápolás céljából tartózkodó betegek számára. Az 

tanulók a következő feladatokat láthatják el az ápolószemélyzet által jóváhagyott esetekben és 

módon:  

 a beteg kísérete a betegszállítókkal együtt, és ha erre szükség van, várakozás a beteggel;  

 segítség a beteg felültetésekor, kiültetésekor, sétáltatásakor (de nem betegmozgatás, ami 

ápolói feladat);  

 a beteg környezetének rendben tartása, segítés az étkezésben, ivásban;  

 felolvasás, beszélgetés, beteg mellett tartózkodás, a betegek meghallgatása;  

 a beteg kéréseinek tolmácsolása az ápolószemélyzet felé;  

 betegek és hozzátartozóik tájékozódásban való segítése;  

 kórtermekbe látogatás és igény szerinti segítségnyújtás, lelki támasz nyújtása a 

betegnek és hozzátartozójának egyaránt;  

 egyéb, az ápolószemélyzetet segítő, szaktudást nem igénylő, az önkéntesek 

kompetenciájába tartozó feladatok;  

 orvosok és nővérek kéréseinek teljesítése a betegekkel kapcsolatban (az önkéntesek 

kompetenciahatárain belül, például a mobilizálásban való segítés);  

 leletek és egyéb dolgok átszállítása, gyermekprogramokban való részvétel, szabadidős 

tevékenységek szervezésében segítés.  
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A kórházi önkéntes tevékenység nem szorítkozik a betegágy melletti munkára, hanem például 

a betegek eligazodásának segítésében, adminisztratív tevékenységek ellátásában, idegen nyelvű 

szak-irodalom fordításában, tolmácsolásban, a kórház területén végzett környezetgondozásban 

vállalt feladatokat is felölelheti.  

b) Szociális tevékenységek  

 idős emberek segítése egyénileg otthonukban (sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös 

főzés, takarítás, udvar rendbe tétele, favágás stb.);  

 idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között (sétáltatás, beszélgetés, 

szoba rendezése, étkezésben segítés, ágynemű áthúzása);  

 felolvasás, beszélgetés, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek;  

 egyéb szociális tevékenység.  

c) Oktatási tevékenységek  

 korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényű 

intézményben;  

 bölcsődékben, óvodákban a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel;  

 oktatás idősek számára (például számítógép-használat, nyelvtanítás);  

 egyéb oktatási tevékenységek. 

d) Kulturális, közösségi tevékenységek  

 kulturális intézményekben múzeumpedagógiai vagy egyéb szolgálat elvégzése;  

 közösségi tevékenységek: katonasírok gondozása;  

 közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása;  

 bölcsődékben, óvodákban, idősek otthonában stb. kulturális program szervezése 

(például bábjáték, amatőr színielőadás, versmondás, prózafelolvasás, mesemondás, 

éneklés). 

e) Környezet- és természetvédelmi tevékenységek  

A környezet- és természetvédelmi tevékenységek szervezhetők nemzeti parkokban, 

erdészetekben, környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil és más szakmai 

szervezeteknél, továbbá önkormányzatoknál. A nemzeti parkok és erdészetek esetében fel kell 

venni a kapcsolatot a helyi intézmények vezetőivel és egyeztetni a lehetőségeket.  

Minden esetben együttműködési megállapodás szükséges.  

Néhány javasolt tevékenység:  

 parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése; 

 biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés; 

 szociális intézmény környezetének rendezése, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése; 

 környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel, 

a programok népszerűsítése (iskola, civil szervezet honlapján, blog írása, szórólapok 

készítése stb.); 

 megújuló energiaforrások fontosságát szolgáló programok népszerűsítése; 

 Natura 2000 területek megóvásában részvétel; 

 egyéb környezet- és természetvédelmi tevékenység. 

f) Katasztrófavédelmi tevékenység (felöleli a polgári védelmi tevékenységeket is)  

Az e tárgykörbe tartozó tevékenységek olyan jellegűek, melyek kapcsán a helyi 

katasztrófavédelmi szervekkel kell felvenni a kapcsolatot, továbbá előzetesen tájékozódni kell 
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a www.katasztrofavedelem.hu internetes elérhetőségen. Az ágazat kidolgozza ilyen irányú 

ajánlásait.  

Megemlítendő tevékenységi területek például a katasztrófavédelmi szervezetek napi 

teendőinek ellátásába való bekapcsolódás, közreműködés az éves, tervezhető feladatokból 

adódó tevékenységekben. Rendkívüli helyzetben a tanulók kompetenciahatárain belül 

végezhető tevékenységek ellátása, például árvízhelyzetben homokzsákok szállítása, töltése, 

épületek, ingóságok óvása, jelző-rendszer részeként feladatellátás, evakuált emberek 

tájékoztatása, segítése stb.  

g) Közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű 

gyermekekkel, továbbá idős emberekkel 

 közös programok nehézséggel élő kortársakkal; bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős 

emberekkel: sport, kézművesség, játék, főzés, egyéb közös programok;  

 életinterjú készítése idős emberekkel;  

 közös programok (ünnepek, kézművesség, játék, farsang, közös műsor kialakítása, 

közös sütés, fodrászat).  
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4. SZAKMAI PROGRAM 

4.1. Bevezetés 
Sopron tradicionálisan idegenforgalmi- és kereskedőváros. Az itt élő lakosság jelentős 

hányadának az idegenforgalom, a kereskedelem és a vendéglátás biztosítja a megélhetését. A 

város történelmi múltja és nevezetességei vonzzák a bel- és a külföldi turistákat. Sopronban 

1990-től az ipari szektor helyett a szolgáltatói szektor vált meghatározóvá. Lendületesen 

növekedett az ilyen jellegű vállalkozások száma, ezért változatlanul nagy igény van az 

idegenforgalmi, a kereskedelmi és a vendéglátó szakemberek képzésére. A városunkban a mi 

iskolánk feladata ezeknek az igényeknek a kielégítése. 

Jelen szakmai program az iskola pedagógia programja részeként készült a szakmai és 

vizsgakövetelmények és a szakképzési kerettantervek alapján. 

4.1.1. A szakképzés általános céljai 

A szakmai nevelés egyenrangú partnere a közismereti tárgyakban rejlő nevelési céloknak. A 

szakmai nevelés komplex egészet alkot az iskolai, a szakmai gyakorlati, a családi és társadalmi 

nevelési hatásokkal. Célunk olyan idegenforgalmi, kereskedelmi, vendéglátó szakemberek 

képzése, akik a korszerű szolgáltató szektorok sokoldalú követelményeivel mind emberi 

magatartásuk, mind szakmai tudásuk tekintetében megfelelnek. Célunk, hogy a fiatalok 

korszerű gondolkodású, a piacgazdaság kihívásait ismerő, annak megfelelően cselekvő, 

ugyanakkor szilárd erkölcsű, becsületes szakemberek legyenek. 

Tanulóinknak olyan képzettséget, szakmai ismereteket kívánunk adni, hogy a kiélezett 

munkaerőpiaci verseny körülményei között is helyt tudjanak állni. A piacgazdaság konkrét és 

szigorú feltételeket ír elő, amelyeknek csak az tud megfelelni, aki a legkorszerűbb szakmai 

ismeretekkel, munkakultúrával és innovatív-készséggel rendelkezik. 

Ennek szellemében kívánjuk elérni, hogy a tanulóink elhelyezkedési esélyei kedvezőek 

legyenek. A jelenlegi tényeket és a jövő prognosztizálását figyelembe véve kijelenthetjük, hogy 

tanulóink iránt nagy a kereslet, és a végzett tanulóink közül senki sem küszködik elhelyezkedési 

nehézségekkel. 

Céljaink a következők: 

 Igényes, érdeklődő, önmagukat és a környezetüket formáló, kreatív, hivatásukat becsülő 

szakemberek nevelése, oktatása, akik a mindennapi munkájuk során követendő példát 

mutatnak viselkedésükkel és a szakmai műveltségükkel. 

 Elsőrendű nevelési feladat a munka becsületének visszaállítása. Célunk a munkaerő-

piaci igényekhez gyorsan alkalmazkodó szakemberek képzése, akik képesek a 

továbbképzésre, illetve a folyamatos önképzésre, a szakma hírnevének öregbítésére 

idehaza és külföldön egyaránt. 

 Korszerű, általános és szakmai műveltséggel, szakmaszeretettel rendelkező 

szakemberek képzése, akik képesek az élethosszig való tanulásra, illetve tudásukkal, 

képességükkel, erkölcsi és fizikai tulajdonságaikkal megfelelnek a munkaerőpiac 

elvárásainak. 

 Nélkülözhetetlen a szakmaszeretet, a hivatástudat fejlesztése, illetve kialakítása. 

 Célunk olyan jellemvonások kialakítása, mely a munkatársak megbecsülését, az 

önzetlen, jó munkatársi kapcsolatok, kialakítását teszik lehetővé. Mindezt a tanulók 

életkori sajátosságait figyelembe vevő értelmi, érzelmi, esztétikai és testi neveléssel 

érhetjük el. 
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4.1.2. A szakképzés speciális céljai 

A szakmai oktatási célkitűzéseink részletesen a gyakorlati és szakmai elméleti programokban 

szerepelnek. 

Fontosnak tartjuk azonban valamennyi idegenforgalmi, kereskedelmi és vendéglátó 

szakmában, illetve szakterületen a logikus gondolkodás, a rendszeretet és áttekintő képesség, a 

jó szemmérték, a kézügyesség és a kulturált esztétikai érzék kialakítását. Az értékesítő 

szakterületen kiemelkedő jelentősége van a megfelelő kifejező és beszédkészségnek, a 

szakmában elvárható mozgáskultúrának, illetve képességnek. 
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4.2. Az iskola képzési szerkezete 

 
 

A kimeneti képzéseink kialakításában figyelembe vettük a partnereink szakmai igényét is. A 

szakképzés tartalmának és szerkezetének folyamatos átalakulása miatt évek óta párhuzamosan 

többféle képzési rendszer is jelen van iskolánkban. 

4.2.1. Kifutó jellegű szakközépiskolai képzés 

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint 

indított képzés. A kifutó jellegű szakközépiskolai képzés iskolánkban 2013 szeptemberétől 

indult. 

A szakközépiskola kilencedik-tizenkettedik évfolyamán az ágazathoz tartozó érettségi 

végzettséghez kötött, a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló szakmai 

elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv szerint. 

A szakközépiskola felkészít a kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi 

vizsgára, illetve a szakmai érettségit szerzett tanulóját szakképzési évfolyamán (13. évfolyam) 

felkészíti legalább egy, az ágazathoz tartozó szakképesítésre. A tanuló szabadon dönt arról, 

hogy a szakmai érettségi vizsgát követően továbbtanul-e a szakképzési évfolyamon. 

Vendéglátóipari szakközépiskola 

XXVII. Vendéglátóipari ágazat 

A szakközépiskola szakképzési évfolyamán megszerezhető szakképesítés: 

54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős 

Turisztikai szakközépiskola 

XXVIII. Turisztikai ágazat 

A szakközépiskola szakképzési évfolyamán megszerezhető szakképesítés: 

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő 

Az érettségi vizsgát követően a tanulók lehetőségei a következők: 

- továbbtanulnak a felsőoktatási intézményekben, 

- munkába állnak, 

- iskolánkban folytatják tanulmányaikat a szakképzési évfolyamon. 
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4.2.2. Kifutó jellegű szakgimnáziumi képzés 

2016. szeptember 1-jétől indult képzési forma. 

A vendéglátóipari szakgimnázium 9-12. évfolyamán a közismereti képzés mellett szakmai 

elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakgimnáziumi kerettanterv szerint. A 4 éves 

szakgimnázium felkészít a kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból és a szakmai 

érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi vizsgára. A szakmai érettségi vizsgával a tanuló 

34 811 03 Pincér szakképesítés szerez. 

Az érettségi vizsgát követően a tanuló dönthet úgy, hogy továbbtanul a szakgimnázium 

komplex szakmai vizsgára felkészítő 13. szakképzési évfolyamán. 

A vendéglátó szakgimnázium 13. szakképzési évfolyamán megszerezhető OKJ szerinti 

szakképesítés: 

54 811 01 Vendéglátásszervező 

Az érettségi vizsgát követően a tanulók lehetőségei a következők: 

- továbbtanulnak a felsőoktatási intézményekben, 

- munkába állnak, 

- iskolánkban folytatják tanulmányaikat a szakképzési évfolyamon. 

4.2.3. Kifutó jellegű szakiskolát végzettek érettségire felkészítő képzése 

A szakiskolások középiskolája a 3 éves szakiskolát végzett tanulók számára biztosítja az 

érettségi vizsgára történő felkészítést.  

A szakiskolák középiskolája 2 évfolyamból áll, melynek programja a 3 éves szakiskolai 

közismereti programra épül. 

Az iskolatípus célja az, hogy olyan ismereteket nyújtson, illetve olyan készségeket, 

képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. 

4.2.4. Kifutó jellegű képzés vendéglátó eladó szakmában 

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint 

indított 34 811 05 Vendéglátó eladó képzés, melynek utolsó évfolyama a 2018/2019-es 

tanévben zajlik. 

A képzésbe alapfokú iskolai végzettséggel, egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények 

teljesítésével lehetett bekapcsolódni. 

A vendéglátó eladó képzés az új OKJ szerint részszakképesítés lett 31 811 04 számmal. 

4.2.5. Kifutó jellegű képzés cukrász szakmában 

A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet szerint indított 

cukrász képzés, amelynek utolsó évfolyama a 2018/2019-es tanévben zajlik. 

A szakképzési kerettanterv a 10. és 11. évfolyamon is tartalmaz iskolai gyakorlatokat. 

4.2.6. Szakgimnáziumi képzés 

2018. szeptember 1-jétől indult képzés. 

A vendéglátóipari szakgimnázium 9-12. évfolyamán a közismereti képzés mellett szakmai 

elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakgimnáziumi kerettanterv szerint. A 4 éves 

szakgimnázium felkészít a kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból és a szakmai 

érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi vizsgára. A szakmai érettségi vizsgával a tanuló 

34 811 03 Pincér szakképesítés szerez. 

Az érettségi vizsgát követően a tanuló dönthet úgy, hogy továbbtanul a szakgimnázium 

komplex szakmai vizsgára felkészítő 13. szakképzési évfolyamán. 
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A vendéglátó szakgimnázium 13. szakképzési évfolyamán megszerezhető OKJ szerinti 

szakképesítés: 

54 811 01 Vendéglátásszervező 

Az érettségi vizsgát követően a tanulók lehetőségei a következők: 

- továbbtanulnak a felsőoktatási intézményekben, 

- munkába állnak, 

- iskolánkban folytatják tanulmányaikat a szakképzési évfolyamon. 

4.2.7. Szakközépiskolai képzés 

A szakközépiskolai képzésbe alapfokú iskolai végzettséggel lehet bekapcsolódni. 

A 3+2 éves szakközépiskola szakképzési évfolyamain a szakközépiskolai kerettanterv szerint 

– a közismereti oktatással párhuzamosan – szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 

gyakorlati képzés a 9. évfolyamon az iskola tanműhelyében, majd a 10-11. évfolyamon 

tanulószerződéssel külső gyakorlati képzőhelyeken folyik. 

A sikeres szakmai vizsgát követően a tanuló szabadon dönthet úgy, hogy továbbtanul a 

szakközépiskola 2 éves érettségi vizsgára felkészítő évfolyamain. 

Választható szakmák: 

18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport 

34 811 01 Cukrász 

34 811 03 Pincér 

34 811 04 Szakács 

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 

34 341 01 Eladó 

4.2.8. Szakképzési Hídprogram 

2016. szeptember 1-jétől indult Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és 

záróvizsgával, valamint részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával 

zárul. 

Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és 

legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a 

Szakképzési Hídprogramban folytatja. A Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már 

nem tanköteles és a képzésbe való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét 

töltötte be. 

A Szakképzési Hídprogram záróvizsgája sikeres teljesítése esetén a szervező iskola alapfokú 

iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt állít ki az alapfokú iskolai végzettséggel nem 

rendelkező tanuló számára. 

Iskolánkban a megszerezhető szakképesítés: 

31 341 05 Élelmiszer-, vegyi áru eladó részszakképesítés 

4.2.9. Iskolai rendszerű, esti munkarend szerinti felnőttoktatás 

Az iskolai rendszerű szakképzés a jogszabályok előírások betartása mellett felnőttoktatás 

keretében is folyhat. A felnőttoktatás keretében folyó szakképzés a részt vevő tanuló sajátos 

elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez igazodó képzési forma, amely képzési-szervezési 

formától függően a nappali, az esti, a levelező oktatás munkarendjében és az oktatás egyéb 

sajátos munkarendjében folyhat. Az iskola által oktatott szakmák estében az OKJ csak esti 

munkarend szerinti képzési formát teszi lehetővé. 

 

Képzési idő 2 év. 
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Képzés módja Iskolai rendszerű, esti munkarend szerinti felnőttoktatás. 

Iskolai elméleti képzés Heti 5 óra elméleti óra: 

11. évfolyamon – 36 hét 

12. évfolyamon – 31 hét 

Kötelező beszámolók Minden félévkor és év végén kötelező beszámoló van 

valamennyi tantárgyból. 

- A beszámolók formái: a tantárgy jellegétől függően írásbeli, 

szóbeli és gyakorlati beszámoló. 

Üzemi gyakorlat Tanulószerződés keretei között külső képzőhelyen. 

Szakmai nyelvi képzés Német. 

Beiratkozás feltételei - Pályaalkalmasság (elbírálása a beiratkozás keretében történik). 

- Iskolai előképzettség igazolása. 

- Érvényes egészségügyi könyv. 

- Tanulószerződés kötésére vonatkozó szándéknyilatkozat külső 

képzőhelytől. 

Diákigazolvány A beiratkozott tanuló „esti” típusú diákigazolvány kiváltására 

jogosult. 

Tandíjmentesség - Ha az első vagy második szakképesítését szerzi iskolarendszeren 

belül. 

- Ha a korábbi szakképesítéseit iskolarendszeren kívüli oktatásban 

szerezte, függetlenül attól, hogy ki fizette annak tandíját. 

- Ha a választott képzés szintemelésnek minősül. (Nem számít 

második szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető 

munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító 

képzésben szerezhető szakképesítés.) 
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4.3. A szakképzés tartalma, óratervek 
 A szakképzési osztályok óraterveit az intézmény helyi tanterve tartalmazza, amelyben a 

szakmai elméleti és gyakorlati óraszámok összegzett számai szerepelnek. 

 Az egyes szakképzésekhez kapcsolódó tartalmakat és óraterveket lásd az Óratervek SVK 

2018-2019 mellékletben. 
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4.4. Szakmai gyakorlat képzési helyszínei és formái 
 Az iskolában a gyakorlati képzés az iskolai tanműhelyben és a gazdálkodó szervezeteknél 

tanulószerződéssel vagy együttműködési megállapodás keretében folyik. 

A gyakorlati képzés tartalmát a szakképzési kerettantervek határozzák meg. A gyakorlati 

oktatás tanterve vonatkozik a szorgalmi időben szervezett gyakorlati oktatásra és az összefüggő 

szakmai gyakorlatra is. 

 A szakközépiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést – az 

összefüggő szakmai gyakorlat kivételével – a szakképző iskolában szervezzük meg. 

 A tanuló a szakmai programban meghatározott (szorgalmi időszak gyakorlati oktatás és 

összefüggő szakmai gyakorlat) gyakorlati oktatáson kívül nem vehet részt gyakorlati 

foglalkozáson. 

 A tanulók a 9. évfolyamos szakközépiskolai gyakorlati képzésen az iskolai tanműhelyben 

vesznek részt. A tanév második félévében, február 1. és április 30. közötti időszakban 

szintvizsgát tesznek, amelynek eredményes letétele után a 9. évfolyam összefüggő szakmai 

gyakorlatától kezdődően tanulószerződés keretében vesznek részt a gyakorlati képzésben. 

 A tanuló a tanulószerződést a gazdálkodó szervezettel köti meg, amelyet a területi kamara vesz 

nyilvántartásba. Az intézmény és a területi kamara segíti a tanuló tanulószerződésének 

megkötését. Azok, akik nem teljesítik a szintvizsga követelményeit, illetve nem találnak 

megfelelő képzőhelyet, továbbra is az iskolai tanműhelyben részesülnek gyakorlati képzésben. 

 Az érettségivel rendelkező tanulónak a tanulószerződés megkötéséhez nem szükséges a 

szintvizsga. 

 A kifutó szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzésben (9-12. évfolyam) a tanulók az iskolai 

tanműhelyben részesülnek gyakorlati képzésben. Az évfolyamonkénti összefüggő szakmai 

gyakorlatot együttműködési megállapodás keretében külső képzőhelyeken töltik. 

4.4.1. Iskolai tanműhely 

a) Vendéglátós tanműhely 

A Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolájában és 

Kollégiumában a vendéglátó tanműhelyhez az alábbi helyiségek tartoznak: 

 „A” Dobos tankonyha, 

 „B” Csáky tankonyha, 

 „C” Kugler tancukrászüzem, 

 „D” Rákóczi tankonyha, 

 Schnitta tanétterem, 

 011-es tanétterem, 

 012-es tanterem, 

 zöldségelőkészítő, 

 húselőkészítő, 

 szárazáruraktár, 

 földesáruraktár, 

 éttermi office, 

 éttermi mosogató, 

 italraktár, 

 fogyóeszközraktár, 

 bútorraktár, 

 raktáriroda, 

 gyakorlati oktatóvezetői iroda, 



 

Pedagógiai Program 2019/2020-as tanév 
Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

 

86 

 

 mosléktároló, 

 közlekedőfolyosó, 

 tanulói öltözők és mosdók, 

 kollégiumi konyha és kiegészítő helyiségei. 

 

A vendéglátó tanműhely feladata az iskola képzési rendszerében: 

 A kifutó szakközépiskolai, szakgimnáziumi és a cukrász, pincér, szakács, vendéglátó 

eladó szakmára beiratkozott 9. évfolyamos szakközépiskolai tanulók gyakorlati 

alapképzésének helyszíne. 

 A szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati képzőhelye a szintvizsga letételéig. 

 A szakképzésben részt vevő tanulók iskolai gyakorlati képzésének helyszíne. 

 A szintvizsgákra és a gyakorlati szakmai vizsgákra történő felkészítés és a szintvizsgák 

lebonyolításának helyszíne. 

 A helyi, regionális és országos szakmai versenyekre történő gyakorlati felkészítés 

helyszíne. 

 Az iskolai keretek között szervezett bemutatók, versenyek lebonyolításának helyszíne. 

 Az egyéb szervezésű szakmai bemutatók, versenyek lebonyolításának helyszíne. 

b) Kereskedelmi tanműhely 

Az eladó képzésben az alábbi helyszíneken zajlik a gyakorlati képzés: 

 pénztárgépterem, 

 ruházati szaktanterem. 

4.4.2. Külső gyakorlati képzőhelyek 

Szakközépiskolai képzésben részt vevő tanulók esetében 

Iskolánk külső gyakorlati képzőhelyként a gyakorlati képzés folytatására jogosult 

szervezetek kamarai nyilvántartásában szereplő szervezetekkel tart kapcsolatot. 

A képzőhelyek között kis, közepes és nagy vállalkozások is megtalálhatók. A gyakorlati 

képzőhelyek ellenőrzésében folyamatosan részt vesz az iskola. 

A külső gyakorlati képzőhelyek feladata: 

 Gyakorlati képzés szervezése a tanulóval kötött tanulószerződés keretei között. 

 A tanulók gyakorlati vizsgára történő felkészítése. 

Kifutó szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzésben részt vevő tanulók esetében 

A kifutó szakközépiskolai, a szakgimnáziumi, illetve a vendéglős képzésben részt vevő 

tanulók kötelező összevonta gyakorlatukat külső gyakorlati képzőhelyen töltik. Az 

iskola ezekkel a szervezetekkel együttműködési megállapodást köt. A megállapodás 

megkötésének nem feltétele, hogy a külső képzőhely szerepeljen a kamarai 

nyilvántartásban, de a megállapodás tényét a kamara regisztrálja. 

Főleg a turisztika ágazatnál van szükség kamarai nyilvántartásban nem szereplő 

szervezetek bevonására. 

4.4.3. Kapcsolat a külső képzőhelyekkel 

A külső képzőhelyekkel iskolánk folyamatos kapcsolat kialakítására törekszik. 
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a) A szakoktatók folyamatos kapcsolata 

Iskolánk szakoktatói és gyakorlati oktatói folyamatos kapcsolatot tartanak a tanulók külső 

képzőhelyeivel. Ennek keretében nyomon követik a tanulók munkanaplójának vezetését és a 

külső munkahely által adott osztályzatokat, illetve a tanuló hiányzásait. 

b) Az osztályfőnökök kapcsolata 

A szakmai gyakorlaton lévő tanulók osztályfőnökei főleg a hiányzásokkal kapcsolatos 

probléma esetén kerül kapcsolatba a külső képzőhelyekkel. 

c) Tanév eleji tájékoztató tartása a munkahelyek számára 

A gyakorlati képzőhelyek számára minden tanév elején „A szakképzés aktuális kérdései és 

feladatai” címmel tájékoztatót és konzultációt tart. A tájékoztatón a Soproni Szakképzési 

Centrum és a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara is képviselteti magát. A konzultáción 

lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szakképzéssel kapcsolatosan az iskola szakoktatóival, a 

Szakképzési Centrum és a kamara képviselőivel is egyeztethessenek. 

d) Részvétel a külső képzőhelyek kamarai ellenőrzésében 

A sikeres szakképzésben, a szakmai utánpótlás nevelésében elengedhetetlen a gazdálkodó 

szervezetek szerepvállalása. Ahhoz, hogy egy vállalkozás, vállalkozó tanulót foglalkoztasson, 

rendelkeznie kell az adott szakma oktatásához előírt jogszabályi, személyi és tárgyi 

feltételekkel. 

A szakképzésről szóló törvény szerint a gazdasági kamara megkeresés alapján, egyébként 

hivatalból ellenőrzi a nyilvántartásban szereplő gyakorlati képzést szervező szervezet 

szakképzési tevékenységét. Az ellenőrzések az érintett szakképző iskola képviselőinek és a 

gazdasági kamara ellenőri névjegyzékében szereplő szakértőinek közreműködésével 

valósulnak meg. 

Ezeken az ellenőrzéseken iskolai képviselőként a szakmai igazgatóhelyettes, illetve a 

gyakorlati oktatásvezető vesz részt. 
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4.5. Előzetes tanulmányok beszámíthatósága 
 A szakképző iskolában és a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a 

szakképesítésre előírt – megegyező tartalmú – követelmények teljesítésébe be kell számítani. 

Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítésének 

egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet az iskola vezetőjéhez kell benyújtani. 

A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése előtt munkaviszonyban 

(vállalkozói jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) eltöltött szakirányú 

gyakorlati idő – a szakképző iskola vezetőjének egyedi döntése alapján – beszámítható. 

Az iskola igazgatója a tanuló előzetes kérelme alapján, a benyújtott igazolások vizsgálatával 

mentesítheti a tanulót egyes tantárgyak, tananyagrészek tanulása alól és rövidítheti a gyakorlati 

képzési időt. A beszámítás alapja a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott 

szakmai tartalom. 

A beszámítható előzetes tanulmányokról és teljesített követelményekről a szakképző iskola 

vezetője határozattal dönt. 

A szakmai vizsgával kapcsolatos mentességet az előzetes tanulmányok beszámítása nem 

befolyásolja, arról a szakmai vizsgáztatásról szóló jogszabály rendelkezik. 

 A szakképző iskola vezetőjének döntése ellen a kormányhivatalhoz lehet fellebbezést 

benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell 

alkalmazni. 

4.5.1. Előzetes tanulmányok beszámíthatósága a szakközépiskolába 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint folyó szakközépiskolai képzésbe alapfokú 

iskolai végzettséggel, és adott szakképesítésre előírt egészségügyi és pályaalkalmassági 

követelmének teljesítésével lehet bekapcsolódni. 

Alapfokú iskolai végzettség hiányában a szakközépiskolába történő felvétel feltétele a 

tizennegyedik életév betöltése, és a szakközépiskolában szervezett Szakképzési Hídprogram 

szerinti tanév teljesítése. 

Kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati oktatás akkor folyhat a szakközépiskola szakképzési 

évfolyamain (kétéves képzés), ha a szakközépiskola olyan tanulót készít fel a komplex szakmai 

vizsgára, aki a szakközépiskolai közismereti kerettantervben előírt követelményeket 

eredményesen teljesítette. 

A szakközépiskola tanulója a nemzeti köznevelésről szóló törvény átvételre és felvételre 

vonatkozó rendelkezései szerint, másik szakképző iskola megfelelő évfolyamán folytathatja 

tanulmányait. 

A szakközépiskolai tanuló szakközépiskolai végzettséggel a közismereti és szakmai 

tanulmányainak beszámításával folytathatja tanulmányait a kétéves érettségi tantárgyakra 

felkészítő képzésben. 

4.5.2. Előzetes tanulmányok beszámíthatósága a szakgimnáziumban 

A szakgimnáziumba alapfokú iskolai végzettséggel, valamint a felvételi eljárás keretében mért 

teljesítmény alapján, továbbá az egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények 

teljesítésével lehet belépni. 

A tanuló dönt arról, hogy a szakmai érettségi vizsgát követően továbbtanul-e a szakközépiskola 

komplex szakmai vizsgára felkészítő szakképzési évfolyamán. A tanuló, döntése alapján a 

szakközépiskolai ágazathoz tartozó bármelyik szakképzésben is folytathatja tanulmányait 

iskolán belül, vagy másik intézményben. Erre az általános átvétel szabályai az érvényesek. 

Az érettségit követő szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes szakirányú 

szakmai- és szakirányú szakképesítése a tanulmányokba beszámítható, melynek mértékéről és 
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tartalmáról az iskola igazgatója határoz. Az iskola igazgatója a tanuló előzetes kérelme alapján, 

a benyújtott igazolások vizsgálatával mentesítheti a tanulót egyes tantárgyak, elméleti 

tananyagrészek tanulása alól, ezzel lerövidítheti a gyakorlati képzési időt. A beszámítás alapja 

a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott szakmai tartalom. 

 A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe 

bekapcsolódhat a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy legkésőbb a 

tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az 

érettségi végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha az érettségi végzettség 

megszerzésére az e bekezdésben meghatározott határidőig az érettségi végzettséget nem szerzi 

meg. 

 Kizárólag szakképzési évfolyamokon folyhat nevelés-oktatás a szakgimnáziumban, ha a 

szakgimnázium olyan tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki teljesítette – akár egy 

másik intézményben is – a szakképzési évfolyamra történő belépés követelményeit. 
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4.6. Gyakorlati képzésről való mulasztás kezelése 
 A tanuló mulasztásának kezelésére a házirend szabályait kell alkalmazni, kiegészítve a 

szakmai program jelen szabályozásával. 

A gyakorlati képzésről való mulasztást a jogszabályok pontosan rögzítik. Az iskola a mulasztást 

a következő módon kezeli: 

 A gyakorlati munkahelyi képzés foglalkozásain való részvétel kötelező. 

 A tanuló köteles betegség miatti hiányzását azonnal jelenteni a gyakorlati munkahelyén 

és a hiányzást követően azt leigazolni. A gyakorlatról történő betegség miatti hiányzás 

csak táppénzes papírral igazolható. A tanuló a táppénzes papírját a munkahelyén adja 

le, de az igazolás másolatát az iskolában is bemutatja. 

 A tanulónak az egyéb okból történő hiányzását a gyakorlati munkahelyén kell 

bejelentenie, és a munkahely által előírt módon igazolnia. Az egyéb okból történő 

hiányzását a tanulónak pótolnia kell. 

 A tanuló mulasztását a gyakorlati képzést folytató szervezet nyilvántartja, és azt a 

foglalkozási naplóba, illetve a tanuló munkanaplójába bejegyzi. A munkanaplót iskolai 

napokon a szakmai elméletet tanító szaktanár ellenőrzi, aláírja és egyezteti a 

hiányzásokat az osztályfőnökkel. 

 Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és 

igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes 

gyakorlati képzési idő húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam 

megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést 

folytató szervezet hozzájárulása is szükséges. 

 Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről (nyári 

gyakorlatról) való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai 

gyakorlati képzési idő húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem 

teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Ha a tanuló igazolt és igazolatlan 

mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai 

gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de 

 igazolatlan mulasztása nincs, vagy 

 az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati 

képzési idő (óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta, 

és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a 

tanuló magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt 

igazolja. 

 Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a szakképző iskola 

nevelőtestülete dönt. 

Az osztályozó nevelőtestületi értekezleten az osztályfőnök tehet javaslatot az évfolyam 

megismétlése alóli mentesítésre, amelyhez előzetesen kikéri a gyakorlati képzést 

folytató szervezet véleményét. Az iskolai gyakorlati oktatás esetén, ezt a javaslatot a 

szakmai igazgatóhelyettes a szakoktató véleményének kikérése alapján teszi meg. A 

javaslatnál figyelembe veszik a pótolandó tananyagmennyiséget, a tanuló szorgalmát, a 

tanuló álláspontját, kiskorú tanuló esetén a szülő véleményét. Az így kialakított 

vélemény alapján a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel dönt. A nevelőtestületi jogot 

az intézmény SZMSZ-e értelmében az egy osztályban tanítók közössége gyakorolja. 

 Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati (nyári 

gyakorlati) képzési idő öt százalékát. Az összefüggő szakmai gyakorlatról (nyári 

gyakorlatról) történő igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. 
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4.7. Szintvizsga és köztes vizsga szabályai 

4.7.1. A szintvizsga szabályai 

 A gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakiskolában az első szakképzési 

évfolyamon elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a 

szakiskola és a szakképesítésben érintett országos gazdasági érdekképviseleti szervezet 

képviselőjének bevonásával a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szintvizsgát szervez az 

első szakképzési évfolyam tanévében, február első tanítási napjától április utolsó tanítási 

napjáig terjedő időszakban. Iskolánkban ennek tervezett időpontja április hónap. 

 Szintvizsgát annak a szakiskolai tanulónak kötelező tennie, aki nappali rendszerű oktatásban 

vesz részt a szakmai képzésben és nem rendelkezik érettségi végzettséggel. 

A szintvizsga minden érintett tanuló számára kötelező, amelynek eredménye a tanuló év végi 

szakmai érdemjegyébe nem számít bele. A szintvizsgát nem teljesítő tanuló részére a gazdasági 

kamara pótló, javító szintvizsgát szervez. A tanulóknak ezen a javítóvizsgán már megfelelt 

eredményt kell elérniük, ellenkező esetben nem tudnak tanulószerződést kötni a külső 

képzőhelyekkel, és nem lesz külső gyakorlati képzőhelyük. 

 A szintvizsga követelményeit a felvételkor ismertetni kell a tanulóval, ezen kívül a honlapon 

folyamatosan biztosítani kell a szintvizsga követelményeinek nyilvánosságát. 

A szintvizsga követelményét a szakképesítés szakképzési kerettanterve alapján a gazdasági 

kamara dolgozta ki. 

A szintvizsgák feladatait a következő helyen lehet megtalálni: 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján (www.mkik.hu) 

- Szintvizsga 

-- Szintvizsgára vonatkozó szabályok 

-- Szintvizsga feladatok (első szakképző évfolyam részére) 

4.7.2. A köztes vizsga szabályai 

Iskolánkban köztes vizsga nem kerül megszervezésre egyetlen szakmai képzésnél sem. 

 

http://www.mkik.hu/
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4.8. Értékelés speciális szakképzési szabályai 
 A szakmai képzésben a gyakorlati tantárgyaknak kiemelt szerepe van, ezért fontos a tudatos, 

jól átgondolt értékelés. 

A tanulók tudását minden alkalommal a gyakorlat befejezésével szóban értékelni kell. Az 

értékelésnél figyelembe kell venni: 

 a munkavédelmi előírások ismeretét, betartását, 

 az új ismeretek elsajátítását, 

 az ismeretek gyakorlati alkalmazásánál elért teljesítményt, 

 a csoportmunkában kifejtett aktivitást, kreativitást. 

A tanulónak gyakorlati tantárgyanként legalább 3 érdemjegyet kell kapnia egy félévben, 

lehetőleg egyenletes elosztásban. 

Külső képzőhelyen gyakorlaton lévő tanulóknak minden hónapban rendelkeznie kell egy 

érdemjeggyel. 
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4.9. Mentor pedagógusok 
 Jogszabályi előírás szerint a szakképző iskolában szakmai elméleti, gyakorlati tárgyat oktató 

szakember munkáját két éven keresztül a szakképző iskola által kijelölt szakmai mentor 

pedagógus módszertani kérdésekben segíti és értékeli, amennyiben a szakember pedagógus 

végzettséggel, szakoktatói végzettséggel vagy legalább két év pedagógus munkakörben szerzett 

gyakorlattal nem rendelkezik (gyakornok). A mentorálás célja, hogy a gyakornokot felkészítse 

a pedagógus életpálya feladataira. 

4.9.1. A mentor pedagógusok kijelölése 

 A mentort az igazgató jelöli ki és bízz meg a gyakornokkal azonos munkakörben, tanár esetén 

– ha lehetséges – azonos tantárgy tanítására foglalkoztatott pedagógusok közül. 

4.9.2. A mentor pedagógusok feladatai 

A mentor segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben 

és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában. 

A mentor támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos 

tevékenységében, e körben segíti: 

a) az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában, a kollégium pedagógiai 

programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésében és szakszerű 

alkalmazásában, 

b) a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, 

tanításhoz alkalmazott segédleteknek, tankönyveknek, taneszközöknek (foglalkozási 

eszközöknek) a célszerű megválasztásában, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, 

a felhasználható szakmai segédleteknek a megválasztásában, 

c) a tanítási (foglalkozási) órák, a foglalkozási egységek előkészítésével, 

megtervezésével és eredményes megtartásával, megvalósításával kapcsolatos írásbeli 

teendők ellátásában, valamint 

d) a minősítő vizsgára való felkészülésében. 

A mentor szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal 

látogatja a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, illetve foglalkozási egységét és ezt követően 

óramegbeszélést tart, továbbá, ha a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít 

számára. 

A mentor legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, 

pedagóguskompetenciáinak fejlődését, és az értékelést átadja az intézményvezetőnek és a 

gyakornoknak. 

A mentor a gyakornoki idő lezárulta előtt összefoglaló értékelést készít a gyakornoki időszak 

tapasztalatairól. Ekkor külön féléves értékelést nem kell készíteni. 

Ha a foglalkoztatási jogviszony a gyakornoki idő lejárta előtt megszűnik, a jogviszony 

megszűnésekor a mentor soron kívül értékelést készít. 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata 

Iskolánk nevelőtestülete a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 

módosította. A módosítások bevezetése …………. év ………………………………… hónap 

……………. napjától történik felmenő rendszerben. A bevezetésben nem érintett 

évfolyamokon a nevelő-oktató munka a …………. év ………………………………… hónap 

……………. napjától érvényes pedagógiai program szerint folyik. 

 

A pedagógia program nyilvánosságra hozatala 

A dokumentumot a fenntartó székhelyén, az iskola könyvtárában, az intézményvezetői 

irodában lehet elolvasni, valamint megtekinthető az iskola honlapján és a Köznevelés 

Információs Rendszerének elektronikus felületén. 

 

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

A pedagógiai programot/módosítását az intézmény diákönkormányzata ......... év .................. 

hó ......... napján tartott ülésén véleményezte, amelyet aláírásommal tanúsítok. 

 

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

 

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

diákönkormányzat képviselője 

 

A pedagógiai programot/módosítását a szülői szervezet (közösség) ......... év .................. hó 

........ napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet 

(közösség) véleményezési jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a 

jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

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

 

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

szülői szervezet (közösség) 

képviselője 

 

A pedagógiai programot/módosítását az iskolaszék ......... év .................. hó ........ napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az iskolaszék véleményezési jogát jelen 

pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

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

 

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

iskolaszék képviselője 
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A pedagógiai programot/módosítását az intézményi tanács ......... év .................. hó ........ napján 

tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési 

jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően 

gyakorolta.  

 

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

 

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

intézményi tanács képviselője 
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A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék 

 

A pedagógiai programot/módosítását az intézmény nevelőtestülete ......... év .................. hó 

........ napján tartott értekezletén elfogadta. 

 

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

 

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

hitelesítő nevelőtestületi tag   P.H.   hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

A pedagógiai programot jóváhagyom. 

 

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

 

 

………………………………. 

igazgató 

 

P. H. 
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Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat 

 

Jelen pedagógiai programot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) 

bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő rendelkezések  

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………... 

……………………………………... 

(fejezet és címmegjelölések) 

 

vonatkozásában a(z) …………………………………………………….. (fenntartó hivatalos 

megnevezése) mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal 

tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult szerve/vezetője az pedagógiai program fenti 

rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

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

 

 

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

fenntartó képviselője 
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I. Bevezetés 

 
Jelen dokumentum a kollégium pedagógiai működésének alapdokumentuma. Tartalmazza a 

törvény által meghatározott alapfeladatokat, valamint a jövő alakítására irányuló nevelőtestületi 

stratégiai elképzeléseket. Felülvizsgálatát a megváltozott irányítás, a Nemzeti Alaptanterv 

iránymutatásai, valamint a diákság igényeinek változásai  indokolták.  

  

A korrekciónál az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:  

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

- Az 59/2013.(VIII.9) EMMI rendeletet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról, 

- A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

- a minőségfejlesztésre vonatkozó 3/2002. OM rendelet, és az EMMI 20/2013.(VIII.31) 

rendelet, 

- A 22/2013. (III.22.) EMMI rendeletet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról. 
- Az SNI-s gyermekek óvodai nevelésének és iskolai oktatásának irányelveiről szóló 32/2012.  

(X. 8.) EMMI rendelet; 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI törvény 

 

 

 

Pedagógiai programunk elkészítésekor figyelembe vettük: 

 

- a Soproni Szakképzési Centrum mint fenntartó által megfogalmazott elvárásait, 

iránymutatásait, benne az új projektekkel járó feladatokat, 

- a partneriskolák elvárásait, 

- a tanulók személyiségét, kognitív, emocionális képességeit, szociális viszonyait, 

- a tanulói igény-és elégedettségmérés eredményeit,  

- a szülők elvárásait a kollégium működésével, az itt folyó oktató-nevelő munkával 

kapcsolatosan, 

- a humán feltételeket,  

- a gazdasági erőforrásokat,   

- a kollégiumi és környezeti feltételeket, adottságokat, 

- a pedagógiai hagyományainkat. 
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II. Helyzetelemzés 

 
Kollégiumunk a Soproni Szakképzési Centrum Idegenforgalmi Kereskedelmi, Vendéglátó 

Szakképző Iskolája és Kollégiuma Kollégiumi Intézményegységként működik. Az utóbbi 

évtizedben a nevelési intézményekkel szemben társadalmi elvárás a nyitottság, a környezethez 

való alkalmazkodás, a minél eredményesebb működés. 

Intézményünk 2002-től megvalósította a COMENIUS 2000 MINŐSÉGFEJLESZTÉSI 

PROGRAM I. minőségi modelljét, melynek során elsajátított igénymérési és elemzési technikák 

garanciát biztosítanak partnereink igényeinek, elégedettségének, véleményének, észrevételeinek 

demokratikus kinyilvánítására, és a visszacsatolásra a folyamatos fejlesztés érdekében. 

Az elvárásoknak való megfeleléshez nélkülözhetetlenné vált a munka tudatos tervezése, az 

intézményi folyamatok figyelemmel kísérése, ellenőrzése, értékelése. 

Az iskolarendszer változásával megváltozott a kollégisták összetétele: 

- 22 évre szélesedtek ki az életkori határok,  

- megnövekedett a felsőoktatásba tartók száma, akik számára fontos a  

- teljesítmény, de egyre többen vannak, akik csak a minimumszint elérésére törekednek,  

- gazdagodott a képzési skála, 

- a tanulók előképzettsége egyenetlen, 

- a tanulók neveltségi szintjében és a szociális viszonyaikban óriási szórás tapasztalható. 

A tantestület aktívan részt vesz a célok és tervek kidolgozásában. Az intézményi 

célkitűzések ismertek, az irányítás rendje meghatározott. 

Az előző évben végzett elégedettségi vizsgálatok alapján kollégistáink elfogadták a kollégiumi 

értékrendet, megfelelőnek tartják a tanulói jogok érvényesülését, alapvetően jónak tartják 

tanáraikkal való kapcsolatukat, társaikhoz való viszonyukat, a tanuláshoz nyújtott segítséget. A 

szülők elégedettek a nevelés színvonalával, a személyes problémák kezelésével, a kollégiumi 

szabályokkal, kapcsolattartás módjával. 

A munkahelyi légkör megfelelő, kicsi a fluktuáció. 

 

Ha partnereink pozitív megítélését meg akarjuk őrizni, kiemelt feladatoknak kell tekintenünk: 

 

- A Nemzeti Alaptantervvel való koherencia megteremtése, 

- Kompetencia alapú foglalkozásszervezés érvényesítése, 

- Az információáramlás szervezettsége és folyamatossága, 

- Az eredményesebb oktató-nevelő munka érdekében tervezzük módszertani 

            tapasztalatok megosztását egymással, bővítését külső előadók bevonásával,  

Partnerközpontú működés gyakorlatának erősítése, az iskolákkal, gyakorlati            

helyekkel, szülőkkel és a gyermekvédelmi szervezetekkel történő élő kapcsolat 

működtetése,  

- A környezeti kultúra fejlesztése érdekében a technikai dolgozók és a nevelőtestület 

           munkájának eredményesebb összehangolása. 

 

     A stratégiai tervek megvalósítása csak a tantestület bevonásával, a diákokkal való 

     együttműködéssel, valamint a fenntartói támogatás megnyerésével lehetséges. 
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     Kollégiumi ellátottak Sopron Megyei Jogú Városban tanuló leányok és fiúk. 

 

Kapcsolatos iskoláink a következők: 

- Soproni SZC Fáy András Kéttanítási Nyelvű Gazdasági Szakgimnáziuma 

- Soproni SZC Handler Nándor Szakképző Iskolája 

- Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma 

- Soproni SZC Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma 

- Széchenyi István Gimnázium 

- Berzsenyi Dániel evangélikus (Líceum) Gimnázium, Kollégium 

- Róth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

 

A kollégium működését a jogszabályi módosításokkal írt és elfogadott dokumentumok 

szabályozzák, melyek a következők: 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- Kollégiumi Felvételi Szabályzat 

- Kollégiumi Fegyelmi Szabályzat 

- Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

- Jelen Pedagógiai Program 

 

 

II.1. A működés tárgyi, dologi feltételei 

 

A kollégium nagy részben felújított négyemeletes panelépületben működik. 

Földszintjén tanári szoba, igazgatói iroda, gazdasági irodák, karbantartóműhely, 

vendégszobák, konyha /600 fő kapacitás/, ebédlő, könyvtár, raktár, társalgó helyiség, porta, 

előtér és mellékhelyiségek, illetve harminc főt befogadó számítógépterem található. 

Az I-IV. emeleten tanulószobák, hálótermek, mellékhelyiségek, zuhanyozók találhatók, az 

I. emeleten vendégszobák és egy jól felszerelt edzőterem, földszinten társalgó található. 

Az épülethez parkosított, bekerített udvar tartozik. 

A zavartalan nevelőmunkához szükséges anyagi kondíciókat a fenntartó biztosítja. 

 

II.2. A működés személyi feltételei 

 

 

A kollégium munkáltatói vezetője és szakmai irányítója a Soproni Szakképzési Centrum 

főigazgatója. A kollégium helyi irányítását intézményegység vezetője látja el. 

A tanulók nevelését és oktatását 6 fő főállású pedagógus végzi, az éjszakai ügyeletet 

gyermekfelügyelők (1 nő és 1 férfi) látják el. A hétvégi gyermekfelügyelet bentlakó 

gyermekfelügyelő által megoldott. 

A kollégiumi nevelőtestület tagjainak szakképesítése az előírásoknak megfelel. 
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A szakos ellátottság jónak mondható. Cél az, hogy a kritikus közismereti tárgyakból 

/matematika, fizika, történelem, magyar nyelv és irodalom, német, és angol nyelv, 

informatika/ a felzárkóztatást, korrepetálást és a tehetséggondozást meg tudjuk oldani.  

Tantestület tagjaitól elvárható az alapfokú informatikai ismeretek és a programok használata.  

 

II. 3. Információáramlás, kommunikáció és együttműködés fórumai, csatornái 

az intézményen belül és kívül 

 

Nevelőtestülettel: 

- nevelőtestületi értekezletek (tanévnyitó, félévi értékelő, tanévzáró értékelő).. 

- Őszi és tavaszi nevelési értekezlet 

- Rendszeres nevelőtestületi munkamegbeszélés, szervezési és az aktuális pedagógiai 

ügyek mentén hétfőnként.  

- A tanulókkal, napi eseményekkel kapcsolatos információkat a Szolgálati Napló 

tartalmazza. 

- Akut tanulói ügyekben azonnali egyeztetés szükséges az érintett csoportvezetővel, illetve 

a kollégium vezetőjével.  

 

Szülőkkel: 

- kollégiumvezető által tartott szülői értekezlet évente egyszer, beköltözéskor 

- kollégiumvezetői, csoportvezetői fogadóórák, az iskolai fogadóórákhoz és szülői 

értekezletekhez kapcsolódóan, 

- szülői, csoportvezetői kölcsönös megkeresések levélben, telefonon, 

- tájékoztatás honlapon 

- kollégiumi rendezvényekre történő eseti meghívás  

 

Iskolákkal: 

- igazgatók folytatott eseti megbeszélések személyesen vagy telefonon 

- az osztályfőnökök és a csoportvezetők között (egymás felkeresése, tanulókkal kapcsolat 

helyzetek tisztázása, egyeztetése)  

- csoportvezetők és a gyakorlati oktatásvezetők között (telefon, levél) 

- ifjúságvédelmi felelősök közötti egyeztetések, látogatások. 

 

Tanulókkal: 

- közgyűlés (tanévkezdés után, II. félév kezdetén, munkatervben rögzített időben)  

- Diákönkormányzati ülések (munkaterv szerint kéthetente) 

- csoportfoglalkozások (tematikus és közösségi, heti egy-egy alkalom) 

- kollégiumi rádió, faliújság, (kollégiumi újság ???), információs tábla. 

 

Fenntartóval: 

- Igazgatói értekezleteken, 

- személyes vagy  telefonos kapcsolattartás a napi ügyekben,  

- hivatalos a jelentésekben, beszámolók elkészítésében. 
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Közvetett partnereink között tartjuk számon: 

- Sopron Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamarát,  

- Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetét 

- Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálatát 

- Prokultúra Nonprofit Kht-t 

- Sopron Basket-tel 

 

 

III. Az intézmény jövőképe 

 

A kollégiumunkat modern, megújulásra kész, széleskörű szolgáltatást nyújtó intézménnyé 

szeretnénk tenni, amely biztosítja tanulóinknak az esélyegyenlőséget, ugyanakkor az egyéni 

sajátosságokat is tolerálja. 

Olyan intézménnyé,  

- amelyben a szakmai felkészültség és az igényes munkavégzés a meghatározó, 

- amely ápolja hagyományait, épít a munkatársak tapasztalataira,  

- amelyben követelmény a kollégák sokrétű, magas fokú felkészültsége és elhivatottsága, 

nyitottsága és motiváltsága, 

- amely kész együttműködni minden közreműködővel, legfőképp a tanulókkal. 

- amely képes biztosítani, a nyugodt tanulás és pihenés feltételit, ahol a tanulók  

biztonságban érezhetik magukat. 

- amely a tanuló érdekét helyezi a középpontban, ezért képes az inkluzív pedagógia elvei 

szerint is dolgozni. 

- amely felhasználja a humanisztikus pedagógia módszertani ajánlásait. 

- mely összhangban van az iskolák didaktikai elveivel, 

- mely a személyiség fő alkotóelemeiként a kompetenciákat (személyes, kognitív, szociális 

és speciális kompetenciák) jelöli meg, és - azokat a komplex képességek, készségek és 

rutinok hierarchikusan felépített rendszerekét alakítja, fejleszti. 

- amely figyelembe veszi a tanuló szociális körülményeit, a hozott/szerzett lelki, érzelmi 

deficiteket, a tanulási és viselkedészavarokat és a hátrányos helyzetből fakadó esetleges 

devianciákat. 

- amelyben érték az elfogadás, a nyitottság, a motiváló és segítő támogatás, az innovatív 

készség, az empátia, az együttműködés, a  gyermek és szakmaszeretet 
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IV. A kollégiumi nevelési terve  

 

 
A kistelepüléseken, Soprontól távol élő, tanulmányaikat helyben folytatni nem tudó, esetleg 

hátrányos helyzetben lévő középiskolás tanulók segítése abból a célból, hogy megközelítőleg 

azonos feltételekhez és lehetőségekhez jussanak. Diákjaink életkoruk meghatározó szakaszában 

hétköznapjaik nagy részét családjuktól távol, kollégiumi környezetben töltik, ezért óriási 

feladatunk és felelősségünk van abban, hogy személyiségük jó irányba fejlődjön. A kollégiumi 

nevelésnek harmonizáló, szintetizáló szerepe van az iskola, a család és a külső társadalmi közeg 

tekintetében. A kollégiumi nevelés legfőbb célja a tanulók szocializációjának , kiegyensúlyozott  

és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének a segítése, 

személyiségének fejlesztése, otthonos körülmények megteremtésével.  A kollégiumi nevelés a 

nevelőtestület által megfogalmazott, de az egész dolgozói közösség által elfogadott és képviselt 

értékrend szerint zajlik. Kollégiumunk olyan alkotó pedagógiai, emberi és szellemi környezet, 

amely kész a megújulásra, ahol mindenki személyes példamutatásával a kollégiumi közösség 

tevékenységrendszerének megvalósításán fáradozik. Célunk olyan kollégiumi közösség 

kialakítása, ahol az egyéni szabadság kiteljesedése és a közösségi élet normái összhangban az 

egyén fejlődését, céljainak elérését szolgálják. Személyiségük fejlesztése, adottságaik, 

képességeik kibontakoztatása, optimális szintre emelése a kollégiumi nevelésen keresztül. 

A tanulókat igyekszünk konstruktív életvezetésre tanítani, amely szociálisan is értékes, egyénileg 

is eredményes.  

 

 

 

 

 

 

 
IV.1. Kollégiumunk nevelési céljai 

 
A kollégiumi nevelés célja a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges 

fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, 

személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek 

és módszereinek segítségével. 

 Szilárd erkölcsi alapokkal rendelkező, az önálló, konstruktív    

              életvezetésre alkalmas személyiség kialakítása és fejlesztése 

 Szociálisan érzékeny, toleráns, nyitott, kiegyensúlyozott  

személyiség kialakítása és fejlesztése 

 Biztos értékrenddel rendelkező személyiség kialakítása és fejlesztése 

 Önmagával és környezetével szemben igényes személyiség 

 kialakítása és fejlesztése 

 Harmonikus személyiség kialakítása 

 Önismerettel, egészséges önbizalommal rendelkező fiatalok képzése 
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Testületünk mindezek alapján munkánk fő feladatainak az alábbiakat jelöli meg 

(nem megfeledkezve arról, hogy e feladatok persze a valóságban nem így elkülönülten, hanem a 

jó emberi kapcsolatok napi interakcióiba ágyazva oldhatók meg) 

 

- A tanulmányi munka színvonalának megőrzése és emelése 

- Fokozott egyéni törődés a hátrányos helyzetű tanulókkal 

- A tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése 

- A szociális viselkedés szabályainak elsajátíttatása 

- Az egészséges életmódra nevelés 

- A szabadidő tartalmas eltöltésének megtanítása 

- Környezetünk védelme, ápolása 

- Nemzeti értékeink, nemzeti hagyományaink, kulturális és történelmi 

 hagyományaink megismertetése, nemzeti azonosságtudat fejlesztése 

- A társadalmi beilleszkedés elősegítése, integrált nevelés 

- A pályaválasztás segítése 

 

Tanulással kapcsolatos feladatok:  

 

- Felzárkóztatás 

- Tanulás motivációjának kialakítása, javítása 

- Korrepetálás 

- Tehetséggondozás 

- Tanulástechnikai ismeretek bővítése 

 

Szociális készségek fejlesztésének feladatai:  

 

- Önismeret fejlesztése 

- Kommunikáció fejlesztése 

- Közösségi élet kialakítása, társas kultúra fejlesztése 

- Társadalmi beilleszkedés segítése 

- Viselkedési hiányosságok pótlása 

 

Családi életre nevelés:  

 

- Életmód,életvitel 

- Társadalmi,gazdálkodási jártasságok fejlesztése 

- Pénzügyi ismeretek 

- Vállalkozási ismeretek alapjai 

 

Erkölcsi nevelés: 

 

- Jó és a rossz,  

- Az ÉN világom,  

- ÉN és közvetlen közösségeim, 

- Valódi emberi értékek (becsület, igazság, béke, szeretet, erőszakmentesség) 
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Médiatudatosságra nevelés: 

 

- Újságkészítés elmélete gyakorlata 

- Videózás, filmezés elmélete, gyakorlata 

- Videó magazin készítése 

- A film média országos életébe való bekapcsolódás 

- Országos Középiskolás Filmszemle 

- Művészeti, esztétikai nevelés 

 

Demokráciára, autonomitásra nevelés:  

 

- Nemzeti öntudat, hazafiság 

- Állampolgári ismeretek 

- Demokráciára nevelés 

- Európainak lenni 

- Viszony a kisebbségekhez 

- Társadalmi szolidaritás 

- Felelősségvállalás szabadság 

 

Egészséges életre nevelés 

 

- Testi fejlesztés 

- Lelki egészség 

- Környezetvédelem 

- Fenntartható környezeti egyensúly 

- Környezettudatos magatartás 

- Táplálkozási ismeretek 

- Drogmegelőzés 

 

Pályaorientáció 

Gyermek-és ifjúságvédelem 

 

 

 

 

IV.2.  Korosztályokra lebontott célok: 

 

 13 -14. életév: 

     - Az önellátás képességének kialakítása 

     - A helyes tanulási készségek kialakítása 

     - Beilleszkedés, megfelelő kapcsolatrendszer kialakítása 

 

 15 – 16. életév: 

     - Az önellátás képességének kialakítása 

     - Helyes tanulási készség kialakítása 

     - Beilleszkedés, megfelelő kapcsolatrendszer kialakítása 

     - Önmegismerésen alapuló önnevelés 

     - Önálló egyéniség fejlesztése 
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     - Az egészséges életmód igényének kialakítása 

     - A káros szenvedélyekkel szembeni helyes magatartás 

 

   17 – 18. életév: 

     - Önálló ismeretszerzés képességének kialakítása 

     - Konstruktív életvezetés elsajátítása 

     - Az önnevelésen alapuló, önmagát fejleszteni tudó személyiség  

        kialakítása 

     - Önmenedzselési képesség kialakítása 

    

 

19-20. életév: 

     - Az önmagát fejleszteni tudó személyiség kialakítása 

     - Önmenedzselési képesség kialakítása 

 

VI. A kollégium pedagógiai tevékenységrendszere 

 
VI. 1. A kollégiumi nevelés területei: 

 

VI. 1.1. Tanulás tanítása 

 

Célok és feladatok: 

 
A tanulás legtöbb összetevője tanítható. A rendszeres, tanulással kapcsolatos foglalkozások 

eredményeképpen a tanulók szert tesznek a tanulás szervezésében a fokozatos önállóságra, 

a sorrendiség felállítására. 

Elősegíti, hogy a kollégisták kialakítsák magukban annak tudatát, hogy a rendszeres és 

folyamatos készülés, a gyakorlás, a bevésés alapja az iskolai sikernek, előkészít a 

továbbtanulásra és a felnőtt életre. Kialakítja az önálló tanulás, a közösségben tanulás 

módszereit, felkészít az önművelésre és az önnevelésre. Kiegészítik az iskolai oktató-

nevelő munkát. A feladathoz kapcsolható kompetenciák :hatékony , önálló 

tanulás,matematikai kompetencia,digitális kompetencia. 

 

Fejlesztési követelmények: 

 

9 – 14. évfolyam: 

Ismerje meg és alkalmazza az egyénre és csoportra szabott hatékony tanulási eljárásokat, 

módszereket. 

Tudjon fontossági sorrendet felállítani. 

Tudja szervezni az idejét, tevékenységeit. 

Gyakorolja a szövegértő olvasást, az ismeretek szabatos szóbeli és írásbeli 

megfogalmazását. 

Gyakorolja a szakmatanulásra, továbbtanulásra felkészítő technikákat, módszereket. 

Tudjon szelektálni az információk tömegében. 

Legyen képes elemezni, értelmezni, rendszerezni a megszerzett információkat. 

Használja rendszeresen a tanulást segítő hagyományos és modern eszközöket. 
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Időkeret: 

 

9. évfolyam:   3 óra 

    - A tanulás külső körülményei, belső feltételei 

    - Különböző tanulási módszerek 

    - Az idegen nyelv tanulása 

10. évfolyam: 2 óra 

    - Az ismeret forrásai  

    - Könyvtárhasználat 

 11. évfolyam: 2 óra 

     -  Szövegértés, beszédművelés, írásbeli munkák. Nyelvhelyességi hibák 

     -  Készülés az érettségire, szakmai követelmények 

 12. évfolyam: 2 óra 

     - Hogyan pihenjünk tanulás közben, felkészülés az érettségire 

     - Önművelés 

13-14.évfolyam: 1 óra 

      - Életen át tartó tanulás 

 

VI.1.2. Erkölcsi nevelés 

 

Célok, feladatok 

 

A kollégiumi nevelés során fontos, hogy a diákok megismerjék az alapvető erkölcsi 

normákat, és ezek beépüljenek személyiségükbe. E korosztálynak különösen jelentős, hogy 

legyen segítségük választ találni erkölcsi kérdéseikre, mindennapi problémáikra, 

elkerülhetetlen értékkonfliktu-saikra. 

 
Fejlesztési követelmények: 

 

9-14. évfolyam 

Lássa be az erkölcsi felelősség fontosságát, gyakorlati és iskolai tapasztalatai révén ismerje 

fel a morális helytállás jelentőségét, 

képes legyen megfelelő erkölcsi választásokra 

 

9. évfolyam: 2 óra 

- Kollégiumi együttélés  

- Otthoni, iskolai kötelességek 

10. évfolyam: 2 óra 

- Felelősség az otthoni, iskolai életben 

- Erkölcstanítás történelmi áttekintése 

11. évfolyam: 2 óra 

 - Mértéktartás, együttérzés, segítőkészség 

- Saját értékrend, és a környezet értékrendje 

12. évfolyam: 2 óra 

-A magánéleti felelősség 

- Munkahelyi felelősség, morális helytállás 

13-14. évfolyam: 1 óra 

-A munka megbecsülése 

 

VI.1.3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
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Célok, feladatok: 

 

A kollégiumi foglalkozások keretében sajátítsák el azokat az ismereteke, gyakorolják 

azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák a szülőföld és a 

haza népei megismerését, megbecsülését. Ezen keresztül kialakul a szűkebb és tágabb 

közösséghez való tartozás érzése. 

 

Fejlesztési követelmények: 

 

9-14. évfolyam: 

Ismerje fel a közösségi összetartozást megalapozó közösségi értékeket, tudatosuljon a 

közösséghez tartozás, hazaszeretet fontossága. Ismerje a nemzeti szimbólumokat, a 

kiemelkedő személyiségeket (tudomány, kultúra, sport terén). Ismerje települése 

kultúrtörténetét. Váljon nyitottá más népek kultúrája iránt. 

 

Időkeret: 

 

9. évfolyam: 2 óra 

- Sopron intézményei, (közintézmények, kulturális intézmények) 

-A város történelmének megismerése 

10. évfolyam: 2 óra 

- Nemzeti szimbólumaink 

- Néphagyományok, nemzeti értékeink 

11. évfolyam: 2 óra 

- Történelmi emlékhelyeink 

- Kiemelkedő személyiségek (tudomány, kultúra, sport terén) 

12. évfolyam: 1 óra  

- Nemzetiségek Magyarországon 

13-14. évfolyam:1 óra 

- Az EU  

 

VI: 1. 4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 

 

Célok és feladatok: 

 

A közösségi tevékenységek gyakorlásával a diákok átélhetik, hogy mit is jelent a felelős 

állampolgári részvétel a közügyekben, a közösség és az egyén számára. Ez tágabb 

értelemben sokat segít a nemzeti öntudat erősítésében, és összhangot teremt az egyéni 

célok, és a közösségi célok között. 

 

Fejlesztési követelmények: 

 

9-14. évfolyam 

Ismerje a demokratikus állam működésének főbb elemeit (választási rendszer, helyi 

önkormányzatok, törvényhozás, kormány, igazságszol-gáltatás, fegyveres testületek , stb.). 

Legyen tisztában a jog szerepével a társadalmi életben. Értse meg a z állampolgár és a 

társadalom együttműködésének fontosságát, az egyéni és a társadalmi célok elérése 

érdekében. 
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Érte a kötelezettségek és a jogok egymásra gyakorolt hatását. Képes legyen megérteni a 

kollégiumi diákönkormányzat jelentőségét a kötelezettségek és a jogok gyakorlása során. 

 

Időkeret: 

 

9. évfolyam: 2 óra 

- A diákönkormányzat felépítése, szerepe, a választása, DT 

- Állampolgárság, állampolgári jogok 

10. évfolyam: 2 óra 

-A demokrácia elvei 

-A társadalmi szokások 

11. évfolyam: 2 óra 

-A demokratikus jogállam felépítése 

-A cselekvő állampolgári magatartás jelentősége 

12. évfolyam. 1 óra 

- Az alkotmány 

13-14. évfolyam: 2 óra 

        - Érdekérvényesítés 

        - Napi politika 

 

 

VI.1.5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 

Célok és feladatok: 

 

A kollégiumi nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret elméleti és tapasztalati 

alapjai. A közösségi lét, a csoporthoz tartozás, az egymás közötti interakciók elősegítik a 

reális énkép, és az önértékelés kialakulását, melyek a személyiségfejlődés elemei. Itt jó 

lehetőség van a mások elfogadásának gyakorlására, a kulturált közösségi élet kialakítására. 

 

Fejlesztési követelmények: 

 

9-14. évfolyam: 

 

Ismerje meg az emberi kapcsolatok létrejöttét elősegítő, illetve gátló 

személyiségvonásokat. Legyen tudatában, hogy az emberi kapcsolatok mennyire értékesek 

az emberi együttélésben. Életkornak megfelelő választékkal legyen képes a társas 

kommunikációra. Tudjon választani, helyzetekben dönteni, lehetőségeket mérlegelni. 

Vállalja önmagát, tisztelje a másik ember személyiségét. 

 

Időkeret: 

 

9. évfolyam: 1 óra 

- Érzelmeink, indulataink 

10. évfolyam: 1 óra 

- Személyiségjellemzők: ki vagyok én? 

11. évfolyam: 1 óra 

- Az empátia és mások elfogadása 

12. évfolyam: 1 óra 

-A társas kommunikáció 
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13-14.évfolyam: 1 óra 

A tudás és a tapasztalat jelentősége 

 

VI 1.6. A családi életre nevelés 

 

Célok és feladatok: 

A kollégiumnak kiemelt feladata a harmonikus családi minták bemutatása, a családi 

közösségi értékek megbecsültetése. Egymás tisztelete, a másik iránt érzett felelősség,a 

helyes szexuális kultúra, és az erkölcsi értékek kialakítása döntő jelentőségű, melyben a 

kollégiumi nevelésnek fontos szerepe van. 

 

 

Fejlesztési követelmények: 

 

9-14. évfolyam: 

Ismerje a különféle szerepeket és szabályokat a családban. Tudatosuljon a családalapítás, 

családtervezés és felelősségvállalás fontossága. Ismerje meg a helyes szexuális kultúra 

jellemzőit, kialakításának jelentőségét a párkapcsolatokban. 

 

Időkeret: 

9. évfolyam: 1 óra 

 - „Az én családom” 

10. évfolyam: 2 óra 

 - A család szerepe az egyén életében 

 - Családi ünnepek, hétköznapok 

11. évfolyam: 2 óra 

 - A családi munkamegosztás, idős családtagok 

 - A család szerkezete, társadalmi szokások 

12. évfolyam: 3 óra 

- Felelősség a párkapcsolatban 

- Önismeret a párválasztásban 

- Konfliktusok a családban 

13-14.évfolyam: 3 óra 

 - Családtervezés 

 - Konfliktuskezelés 

 - Következetesség a gyermeknevelésben 

 

 

VI. 1.7. Testi, lelki egészségre nevelés 

 

Célok és feladatok: 

 

Az egészséges életritmus és életvitel kialakítása, tudatosítása meghatározó jelentőségű. A 

kollégiumi diákok olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátíthatnak el, olyan 

szokásokat tanulhatnak meg, amelyek segítik őket testi, lelki egészségük megőrzésében, az 

egészségkárosító szokások megelőzésében, visszaszorításában. 

 

Fejlesztési követelmények: 

 

9-14.évfolyam 
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Legyen tisztában a helyes életritmus és életvitel személyiségre, testi fejlődésre kifejtett 

pozitív jelentőségével. Ismerje fel az egészséget fenyegető tényezőket, 

szenvedélybetegségeket, ártalmas szokásokat, és ismerje ezek megelőzési módjait. Váljon 

napi gyakorlattá az egészséges életmód, a testmozgás, és az egészségtudatos élet. Legyen 

tisztában a sport, és a lelki élet egymásra gyakorolt hatásával. 

 

Időkeret: 
 

9. évfolyam: 2 óra 

- Egészséges életmód, egészséges táplálkozás 

- Káros szenvedélyek 

10. évfolyam: 2 óra 

- A rendszeres mozgás, sport jelentősége 

- Egészségmegőrzés, stresszoldás sportolással 

11. évfolyam: 2 óra 

- Lelki egyensúly megőrzése 

- Betegségek 

12. évfolyam: 2 óra 

 - Sportlehetőségek 

 - Szűrővizsgálatok 

13-14. évfolyam: 2 óra 

 - Testi- lelki állapot fontossága 

 - Házi betegápolás 

 

 

VI.1.8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség   

 

Célok és feladatok: 

 

A témakör célja, hogy a hátránnyal élők iránt érzett felelősség, és az értük végzett önkéntes 

munka megfelelő módon segítse a szociális érzékenység kialakulását a tanulókban. A 

szűkebb és tágabb környezetükben ilyen helyzetben élőkért végzett önkéntes 

feladatvállalás fontos személyiségfejlesztő hatással bír. Az önkéntes feladatvállalási 

hajlandóság beépülése, megszilárdítása fontos nevelési feladat, a tudatos felelősségteljes 

állampolgári lét alapvető velejárója.  

 

Fejlesztési követelmények: 

 

Alakuljon ki segítő magatartás a fogyatékkal élők iránt, tudatosuljon a diákokban az 

együttműködés és az egymásra figyelés fontossága. Legyenek motiváltak az önkéntes 

feladatvállalásra, a hátrányos helyzetű, és a halmozottan hátrányos helyzetű társak iránt. 

 

Időkeret: 
 

9. évfolyam: 2 óra 

- A hátrányos helyzet fogalma 

- Szolidaritás, halmozottan hátrányos helyzet 

10. évfolyam: 2 óra 

- Fogyatékkal élni 

-A társadalom felelőssége 
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11. évfolyam: 2 óra 

 - Az idősek segítése 

 - Önkéntes munka 

12. évfolyam: 1 óra 

 - Együttműködés, önkéntesség 

13-14. évfolyam: 1 óra 

- Felelősség a környezettünkben élőkkel szemben 

 

 

VI: 1. 9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

  

 

Célok és feladatok: 

 

 

A kollégiumban folyó környezeti nevelés célja, hogy felkészítsen a környezettel 

harmonikus életvezetésre. A diákoknak meg kell tanulniuk, hogy a természeti erőforrásokat 

tudatosan, takarékosan és felelősség-teljesen, megújulási képességükre tekintettel lehet 

csak használni. Mindenkinek egyéni felelőssége is a természet megóvása és fel kell 

készülniük a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására, a 

környezet védelmét elősegítő tevékenységre, közös cselekvésre. 

 

Fejlesztési követelmények: 

 

9-14. évfolyam: 

Ismerjék fel a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező anyagokat, a 

környezetre káros tevékenységeket, és kerüljék ezeket. Legyen képes társaival együtt, 

környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani a kollégium belső és külső 

környezetét, használni környezetbarát eljárásokat. Részesítse előnybe az újrahasznosítható 

anyagokat. A környezet védelmében integrálja a különböző tantárgyakban tanultakat. 

Tudjon érvelni környezetbarát megoldások mellett. 

 

 

Időkeret: 

 

9. évfolyam: 2 óra 

 - Közvetlen környezetünk 

 - Környezetre káros tevékenységek 

10. évfolyam: 2 óra 

- A Föld környezetvédelmi problémái 

- Az energiafogyasztás problémái 

11. évfolyam: 2 óra 

 -A energiatakarékosság módjai 

 - Hulladékkezelés, újrahasznosított anyagok 

12. évfolyam. 2 óra 

- A természet védelme 

- Egészséges élelmiszerek 

13-14. évfolyam 2 óra 

- Konfliktuslehetőségek a környezetvédelemben 

- Az ipari és a mezőgazdasági termelés környezeti problémái 
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VI. 1. 10. Pályaorientáció 

 

 

Célok és feladatok: 

 

A kollégium olyan feltételekkel rendelkezik, melyek az öntevékeny tanulói cselekvések 

révén biztosítják a képességek kibontakozását lehetőséget adnak arra, hogy a tanulók 

elmélyüljenek az érdeklődésüknek megfelelő területen, megtalálják későbbi hivatásukat, 

kiválaszthassák a nekik megfelelő foglalkozást, pályát. 

 

Fejlesztési követelmények: 

 

9-14. évfolyamon: 

Legyen képes felismerni az önismeret szerepét a helyes pályaválasztásban, ismerje saját 

képességeit. Legyen képes mérlegelni pályaválasztási lehetőségeit, tudjon kiigazodni az 

ezzel kapcsolatos dokumentumokban. 

Értse meg a munkahely elvárásait, tudjon önállóan munkát végezni. Ismerje az 

álláskeresési technikákat, a megfelelő kommunikációs stílust 

Tudatosodjon benne, hogy élete során többször is pályamódosításra kényszerülhet. 

 

Időkeret: 

 

9. évfolyam: 2 óra 

- Személyiségjellemzők, ki vagyok én, mi szeretnék lenni? 

- Tevékenységek és szakmák 

10. évfolyam: 2 óra 

  - Életpályák bemutatása 

 -  Önismereti teszt 

11. évfolyam: 2 óra 

 - Bemutatkozás, tárgyalás, megjelenés 

 - Interjú, pályázatírás 

12. évfolyam:2 óra 

 - Továbbtanulás 

 - A munkavállaló jogai és kötelessége 

13-14. évfolyam: 2 óra 

 - Pályakorrekció 

 - Munkanélküliség, álláskeresés 

 

 

 

VI:1.11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 

Célok és feladatok: 

 

A helyes gazdálkodás alapvető szabályainak megismerésére a kollégium megfelelő 

lehetőséget biztosíthat a tanulók számára. A kollégiumi nevelés segítse az önálló életvitel 

kialakulását, a majdani családi gazdálkodás tervezését, a családi munkamegosztás 

szervezését. 
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Fejlesztési követelmények: 
 

9-14.évfolyam 

A tanuló ismerje meg az ésszerű családi gazdálkodás kialakításának módszereit, tudja 

alkalmazni a pénzkezelési technikákat. Ismerje meg a gazdasági problémák kialakulásának 

okait. Tudatosuljon benne a munka jelentősége, a vállalkozás szerepe, a kockázatvállalás 

fontossága, és veszélyei. 

 

Időkeret: 

 

9. évfolyam: 2 óra 

 - Gazdálkodás a családban 

 - Munka, fogyasztás, 

10. évfolyam: 2 óra 

 - Csekk kitöltése, bankkártya használat 

 - Banki műveletek 

11. évfolyam: 2 óra 

 - Helytelen gazdálkodás következményei 

 - Önálló gazdálkodás 

12. évfolyam: 3 óra 

 - Havi költségvetés készítése 

 - Vállalkozás és kockázat 

 - Vállalkozás és kockázat II. 

13-14. évfolyam:3 óra 

- Pénzkezelési technikák 

 - Gazdasági problémák a világban 

- Hazai gazdaság 

 

 

VI. 1. 12. Médiatudatosságra nevelés 

 

 

Célok és feladatok: 

 

A diákok kollégiumi nevelésének szempontjából fontos, hogy értsék az új és hagyományos 

médiumok nyelvét, a társadalom és a média kölcsönös kapcsolatát. A médiatudatosságra 

nevelés során a megfelelően értelmező, kritikai beállítódás kialakításának és fejlesztésének 

meghatározó jelentősége van. 

 

 

Fejlesztési követelmények: 

 

9-14.évfolyam: 

Alakuljon ki kritikai érzéke a médiatartalmak megválasztásakor, képes legyen az online 

kommunikáció hatékony felhasználására. Ismerje a reklám hatását a fogyasztásra, tanulja 

meg hatékony módon felhasználni a számítógép és egyéb online média nyújtotta 

lehetőségeket. Ismerje meg hatékony módon a közösségi tartalmak etikus, jogszabályok 
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szerinti használatának és felhasználásának szabályait. Tudatosuljanak benne az 

adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a számítógép függőséggel és egyéb veszélyekkel és 

azok elkerülésével kapcsolatos ismeretek. 

 

Időkeret: 
 

9. évfolyam: 1 óra 

- Hagyományos média (újság, stb.) 

10. évfolyam: 1 óra  

- Az elektronikus média 

11. évfolyam: 1 óra 

- Reklámok jó és rossz oldala 

12. évfolyam: 1 óra 

- Az adatbiztonság szabályai 

13-14. évfolyam: 1 óra 

- Játék és internetfüggőség jelensége 

VI.2. A kollégiumi foglalkozások típusai 

 

VI.2.1. Tanulást segítő foglalkozások: 

 

- Meghatározott elvek alapján szervezett foglalkozások, amelyeknek  célja a 

tantervi követelmények teljesíttetése, ismeretek  bővítése,  pályaválasztás segítése, 

egyénileg és csoportosan 

- Bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása, hátrány-kompenzáció, 

differenciált képességfejlesztő foglalkozás 

- Tematikus csoportfoglalkozás 

 

 

VI.2.2. Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások: 

 

- A csoport neveltségi szintje alapján összeállított, éves terv szerinti, 

          heti egy alkalommal a csoportvezető által megtartott foglalkozások 

  Lásd : VI.1. A kollégiumi nevelés területei 

 

- A napi feladatok, problémák megoldására szolgáló foglalkozások 

- Egyéni igények szerint szerveződő, egyéni törődést biztosító   foglalkozások 

- A kollégiumi diákönkormányzat működésévek támogatása 

 

VI.2.4. Választható foglalkozások a szabadidő eltöltésére 

 

A szabadidős foglalkozások, érdeklődési körök, szakkörök évről-évre a nevelőtestület 

felkészültsége és a diákság érdeklődése alapján szerveződnek. A csoportokat az éves 

Pedagógiai munkaterve tartalmazza.     

   

 Hagyományos ismeretterjesztő előadások: Sopron nevezetességei  

                                 Bűnmegelőzés és ifjúságvédelem  

                                          Egészségnevelési sorozat 

                                                   Fertő-Hanság Nemzeti Park bemutatása 

 

Közművelődési intézmények rendezvényeinek látogatása 
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VI.2.5. Kollégiumi rendezvények, hagyományok 

 

- Kollégiumi Mikulás 

- Kilencedikesek avatása 

- Kollégiumi karácsony 

- Sopron vetélkedő 

- Végzősök búcsúztatása 

- Városismereti vetélkedő 

 

 
VII. A kollégiumi nevelés eredményessége, ellenőrzési, mérési, értékelési, 

minőségbiztosítási rendszere 

 

VII.1. A kollégiumi nevelés eredményessége, a pedagógiai ellenőrzés, értékelés célja 

 

 

A kollégium a szülővel és az iskolával együttműködve hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló 

eredményesen fejezze be tanulmányait választott iskolájában. A tanuló a kollégiumi 

nevelési folyamat során elsajátítja a társadalomba való beilleszkedéshez és a családi 

életben, a hivatás gyakorlásában, az állampolgári létben az önálló életvitelhez szükséges 

alapvető ismereteket, képességeket, értékeket. A kollégiumi nevelés eredményességének 

értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a nevelési folyamat milyen kiindulási állapotból 

fejtette ki hatását. 

A folyamatos ellenőrzés, értékelés a pedagógiai folyamat elengedhetetlen része. Célja, 

hogy a különböző eszközökkel, módszerekkel /diagnosztikus, fejlesztő, minősítő értékelés/ 

meggyőződjön a célok megvalósításáról, illetve a cél és a valóság összevetésével újabb 

feladatra, cselekvésre ösztönözzön a hatékonyság, az eredményesség növelése érdekében. 

 

VII.2. A pedagógiai tevékenység értékelésének alapelvei 

 

- Terjedjen ki a kollégiumi élet egészére 

- Legyen folyamatba ágyazott, kiszámítható, megalapozott 

- Törekedjen az objektivitásra, igazságosságra 

- Személyre, közösségre szólóan ösztönözzön, fejlesztő szándékú legyen 

- A kollégiumban elfogadott követelményrendszerre épüljön 

 

VII.3. A tanulók értékelése 

 

VII.3.1. Az értékelés alapelvei 

 

- Legyen személyre szóló 

- Ösztönző, fejlesztő jellegű 

- Folyamatos 

- Tárgyilagos 

- Ne legyen bántó, megtorló jellegű 

- A kollégiumi követelményrendszerre épüljön 

- Biztosított legyen a szóbeli és írásbeli értékelések egyensúlya 

 

VII.3.2. Az értékelés formái 
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      Szóbeli értékelés a kollégiumi élet valamennyi színterén 

      Értékelés írásban: az igazgató v. a csoportvezető által rendkívüli esetben.       

      Egyéni jutalmazás tanulmányi, magatartási, közösségi eredményekért 

      évente két alkalommal a kollégiumi közgyűlésen. 

      „Kiváló kollégista” és „Jó kollégista” címek adományozása  

      félévenkénti újraértékeléssel. 

       

VII.3.3. Az értékelés területei 

 

     Tanulmányi munka: naponta, havonta, félévente 

     A környezet rendje: naponta, havonta, félévente 

     Neveltségi szint: folyamatosan, félévente 

 

VII.4. A kollégisták igényeinek, elégedettségének mérése 

 

    Az intézmény elégedettségi vizsgálata évente kérdőívvel kerül mérésre. Kiterjed a 

tanulókra, mérhető a kollégák között,és kiterjeszthető a kollégiumvezetésére. 
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VIII. A kollégista tanulók, a szülők, a kapcsolatos  iskolák és a         

          kollégiumi pedagógusok együttműködésének formái 

 

VIII.1. Tanulói érdekérvényesítés 

 

A kollégista tanuló problémájával közvetlenül csoportvezetőjéhez ill. a diákönkormányzat 

képviselőjéhez fordulhat.  

A kollégiumban a tanulói érdekek képviseletére diákönkormányzat /DT/ 

működik, amely a jogszabályi előírások alapján tevékenykedik. 

diákönkormányzati képviselőkkel. 

 

 

VIII.1.1. A diákönkormányzat célja 

 

A kollégium olyan szociális közeg, amelyben lehetőség nyílik a közéleti szerepek 

gyakorlására, az együttélés szabályainak megtapasztalására, a demokratikus technikák, az 

érdekérvényesítés, az önálló kezdeményezések gyakorlására, az egyéni aktivitás közösség 

érdekében történő kibontakoztatására. 

Legyen a tanulók öntevékenységén alapuló szervezet, érdekeik érvényesítésének terepe. 

Neveljen az egymásért, a közösségért végzett munkára 

 

 

VIII.1.2. A diákönkormányzat felépítése, működése 

 

A diákság által választott testület összefogja és megfelelő tanári segítséggel irányítja a 

kollégiumi diákság életét, segíti a nevelőtestületet a közösség építésében. 

A törvényi előírások, belső szabályzatok alapján elkészíti a Diákönkormányzat szervezeti 

és működési szabályzatát, amelyet a képviselők észrevételei és javaslatai alapján évente 

felülvizsgál. 

A csoportok titkos szavazással választják meg képviselőiket. 

Az önkormányzat képviselőtestülete soraiból a különböző funkciókra javaslat ill. önkéntes 

jelentkezés alapján titkosan választ vezetőket. 

A Diákönkormányzat véleményez, értékel, ill. él az egyetértési és döntési jogával a belső 

szabályzatokat, tevékenységeket illetően. 

A tanulók fegyelmi ügyeiben ellátja az érdekképviseletet, véleményt nyilvánít, javaslatot 

tesz. 

Közvetítő fórumként működik a diákság és a kollégium nevelőtestülete között. 

A diákönkormányzat munkájáról félévenként beszámol a közgyűlés előtt. 

VIII.1.3. A diákönkormányzati munka területei 

 

- Önkiszolgáló tevékenységek megszervezése 

- Kollégiumi rendezvények szervezése irányítása, azokon való aktív részvétel, 

szereplés 

- Közösségi hagyományápolás 

- Külső kapcsolatok alakítása, ápolása 
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VIII.2. Kapcsolattartás a szülővel 

 

- Nevelőtanári fogadóóra 

- Kollégiumi szülői értekezlet  

- Kollégiumvezetői fogadóóra 

- Probléma esetén bármikor, telefonon, személyesen, írásban 

 

 

 

VIII.3. Kapcsolattartás a kollégium és kapcsolatos iskolái között 

 

Kapcsolattartók: 

 

Kollégiumvezető  iskolaigazgatók                 

Csoportvezetők   osztályfőnökök 

Nevelőtanárok    szaktanárok 

 

A kapcsolat jellege: 

 

   Június         beiskolázás 

              nyári gyakorlatok szervezése, egyeztetése 

   Szeptember        adatközlések, osztálybontások 

   Október       éves munkatervek átadása a kollégiumnak 

   Egész évben folyamatosan:   hiányzások, mulasztások nyomon követése 

       tanulmányi előmenetel követése,aktualitások  

   Félévzárások         eredmények regisztrálása 

   Éves munkaterv alapján szülői értekezlet, fogadóóra 

 

 

IX. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának programja 

 

Kollégiumunk felkészült arra, hogy sérült, fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű tanulók 

nevelését –oktatását vállalja. Az együttnevelés nem pusztán együttlétet jelent, hanem együttes 

cselekvést, így természetessé válik a sérült tanuló jelenléte a tanulóközösségekben A sajátos 

nevelési igényű tanulók esetében az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részlegesen 

sérültek ,fejletlenek. , e képességek fejleszthetősége lassúbb ütemű, és/vagy átlagtól eltérő szintű.  

Kollégiumunk vállalja, hogy e tanulók számára a közoktatási törvényben megfogalmazott módon 

többlettámogatást nyújt, kedvezményeket biztosít.  

 

Jogszabályi háttér:,Irányelvek a sajátos nevelési igényű gyermek iskolai oktatásáról 2/2005. ( III. 

1.) OM rendelet,15/2013 EMMI rendelet, Esélyegyenlőségi tv. 

SNI- gyermek fogalmának meghatározása:1993. LXXIX sz. Kt.121§ 29.a,b 

 

Ennek megvalósítása érdekében kollégiumunk az alábbi pedagógiai gyakorlatot folytatja: 

A kollégium által integrált SNI-s tanulók köre: akiket a középiskola befogad. 

- beszédfogyatékos (akadályozott,- , megkésett beszédfejlődésű tanuló) 

- enyhe fokban hallássérült (nagyothalló) 

- ép értelmű autista 

- mozgáskorlátozott tanuló 
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- a megismerő funkciók és viselkedés fejlődősének organikus okokra visszavezethető és vissza 

nem vezethető SNI (diszlexia, figyelemzavar, hiperaktivitás...) 

 

Csoportszervezési szabályok: 

 

Kollégiumunk a teljes körű befogadásra törekszik, ezért az SNI-s tanulók együtt tanulnak 

csoporttársaikkal. Külön foglalkozást csak rehabilitációs, vagy fejlesztőfoglalkozás alkalmával 

szervezünk. 

 

A kollégium által nyújtott pedagógiai többletszolgáltatások formája: 

 

Együttműködési megállapodás alapján logopédiai és pszichológiai foglalkozások biztosítása a 

soproni Pedagógiai Szakszolgálati Központban. 

 

A kollégium nyújtotta további támogatások: 

 

- egyéni haladási tempó biztosítása 

- hosszabb felkészülési idő lehetősége 

- a közösségen belüli társas kapcsolatok kialakításának segítése,a peremhelyzet 

elkerülésének érdekében 

- az önállóság segítése, 

- énképük pozitív oldalainak erősítése 

- önmagukhoz viszonyított méltányos elbírálás fejlődésükben, teljesítményükben 

- integrációt elfogadó attitűd kialakítása 

 

Személyi feltételek az integrált neveléshez: 

 

A kollégium pedagógusközössége, külső szakértő, a tanulók közössége, a család  

 

 

Az integrációt elősegítő pedagógiai tevékenység a kollégiumban: 

 

- pedagógus továbbképzés 

- habilitációs, rehabilitációs foglalkozás (szakértővel) 

- fejlesztőfoglalkozás (szakértővel) 

- szülői értekezlet 

- családkonzultáció 

- szakmai támogatás, szalmai konzultáció, esetmegbeszélés nevelőtestületen belül és külső 

szakértővel (Pedagógiai Szakszolgálati Központ,) 

- Szakértői Bizottság 

- Gyermekjóléti Szolgálat 

 

 

Dokumentáció vezetése: 

 

- az SNI- gyermekkel érkező dokumentumok, szakvélemények tárolása 

- az SNI-s gyermek tanügyi dokumentumai 

- határozatok, felmentések vezetése 

- az SNI-s tanuló előmenetelének nyomon követése, féléves időkeretben a 

gyógypedagógussal, fejlesztési terv módosítása 
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X. Gyermekvédelmi, ifjúságvédelmi tevékenység  

 

A kollégium nagy figyelmet fordít a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű diákok 

megfelelő szocializációjára, támogatására, felzárkóztatására. Az intézmény által nyújtott 

szolgáltatásokat, lehetőségeket valamennyi diákunk egyenlő eséllyel veheti igénybe. 

Feladatainkat a hátrányos helyzetű tanulók hátrányainak kompenzálásában fogalmazhatjuk meg. 

 

A H.-s gyerekek felzárkóztatásának programja: 

   - tájékoztatás a szülők és a diákok felé a gyermekvédelmi kedvezmények igénybevételének 

feltételeiről 

A tájékoztatás ideje: évkezdési szülői értekezlet, továbbá az erre vonatkozó rendelet 

kifüggesztése a faliújságra. 

 

- a H.-s tanulók tanulmányi eredményeinek feltérképezése, folyamatos figyelemmel 

kísérése, nehézségek esetén szaktanári segítségnyújtás. 

 Ideje: év eleji fölmérés, félévi, év végi bizonyítvány, illetve a tanulmányi eredmények 

folyamatos figyelemmel kísérése. 

 

     -   a kollégiumi programokban a H.-s gyerekek részvételi arányának növelése 

 

- a H.-s tanulók kollégiumon kívüli szabadidős tevékenységének figyelemmel kísérése, 

támogatása   

 

- rendszeres kapcsolattartás a H.-s gyerekek szüleivel. 

Ideje: év eleji szülőértekezlet, fogadóórák, felmerülő gondok esetén azonnali tájékoztatás. 

A kapcsolattartás a naplóban feljegyzésre kerül. 

Rendszeres kapcsolattartás a H-s tanulók osztályfőnökeivel, szaktanáraival. 

Ideje: szükség esetén folyamatosan. A kapcsolattartásról a naplóban feljegyzés készül. 
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XI MELLÉKLETEK 

 

 

 

 

 

1. A tematikus foglalkozások évfolyamonkénti óraszámai 

     

 
TÉMAKÖR                                                           9. évf.   10. évf.   11.évf.  12. évf. 13-14. évf. 

A tanulás tanítása                                                      3   2    2       2  1 

Az erkölcsi nevelés                                       2                2             2       1               1   

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés                             2              2              2             1            1 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés                      2              2         2       1             2 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése                   1                1              1             1               1 

Családi életre nevelés                                                   1          2              2          3           3 

Testi, és lelki egészségre nevelés                                  2          2              2             2              2                

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség                       2         2              2            1               1  

Fenntarthatóság, környezettudatosság                             2         2              2            2               2  

Pályaorientáció                                                              2         2              2            2               2 

Gazdasági és pénzügyi nevelés                                       2         2              2            3               3 

Médiatudatosságra nevelés                                             1        1               1            1               1 

                                                                               22 óra  22 óra       22 óra   20 óra      20 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


