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II. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE
1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV
1.1. Tantárgyszerkezet és tartalmi szabályozás
22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
9. melléklet – Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára
az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 14. mellékletéül
10. melléklet – Kerettanterv a szakközépiskolák 9–13. évfolyama számára
az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 15. mellékletéül
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.)
számú EMMI rendelet mellékletei:
3. melléklet – Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára
A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi kerettanterv alapján készült
helyi tanterv a történelem tantárgy keretében szintetizálja a középiskola utolsó évfolyamán
megjelenő társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témaköreit.
6. melléklet – Kerettanterv a szakközépiskolák 9–12. évfolyama számára
A mellékletben szereplő kerettantervek a 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet értelmében a 2016/2017-es tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerülnek - helyüket a 14.
melléklet szakgimnáziumi kerettantervei veszik át.
8. melléklet – Kerettanterv a szakiskolák számára
A mellékletben szereplő kerettantervek a 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet értelmében a
2016/2017-es tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerülnek - helyüket a 15. melléklet
szakközépiskolai kerettantervei veszik át.
12. melléklet – Kerettantervek a felnőttoktatás számára
13. melléklet – Kerettanterv a szakiskolát végzettek középiskolája számára
A mellékletben szereplő kerettantervek a 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet értelmében a 2016/2017-es tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerülnek - helyüket a 15.
melléklet szakközépiskolai kerettantervei veszik át.
14. melléklet – Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára
15. melléklet – Kerettanterv a szakközépiskolák 9–13. évfolyama számára
1.2. Óratervek
A Pedagógiai Program melléklete tartalmazza.
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2. AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI
SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
Az egyes tantárgyak tanulásához az iskola által előírt tankönyveket, taneszközöket és tanulói
segédleteket − a tanévenként megjelenő, hivatalos közismereti és szakmai tankönyvjegyzékből, a tantervekben előírt követelményeket figyelembe véve − a munkaközösségek, illetve a
szaktanárok választják ki és határozzák meg. Az adott szakterület tankönyvigényét a munkaközösség-vezető egyezteti és állítja össze.
A szaktanároknak, illetve a munkaközösségeknek át kell tekinteniük a kínálatot, és a
tantervhez legközelebb álló tankönyvet, valamint taneszközt kell választaniuk.
A választás során felhasználjuk az oktatásban szerzett eddigi tapasztalatainkat, figyelembe vesszük diákjaink előképzettségét és előnyben részesítjük a helyi tanterveinkhez illeszkedő, már megjelent vagy előkészületben lévő, továbbá a készségeket fejlesztő tankönyveket.
A fő cél, hogy a tankönyvek jól használhatóak, a tanulók számára könnyen érthetőek
és értelmezhetőek, a tanárok számára könnyen taníthatók legyenek, továbbá elegendő olyan
típusú feladatot, forrást, képanyagot tartalmazzanak, amelyek segítséget nyújtanak a kétszintű érettségire történő felkészülésben.
A kiválasztás egyéb szempontjai: korszerű, színvonalas tartalom, szemléletesség, esztétikai igényesség, világos nyelvezet, tartósság; legyenek használhatók szemléltetésre a tanítási órán, segítsék az otthoni tanulást, az önálló ismeretszerzést, valamint ne jelentsenek
aránytalan, indokolatlan anyagi terhet a szülőknek.
Több, szakmai szempontból egyformán jónak ítélt tankönyv, taneszköz közül azt kell
választani, amelyik olcsóbban szerezhető be.
A képzés formájának megegyezése esetén az évfolyam minden osztályában egységes
taneszközt (tankönyvet, munkafüzetet, segédletet) használunk.
A munkaközösségek, illetve a szaktanárok a tankönyveket, taneszközöket a tantárgy
teljes képzési idejére választják ki.
A választott tankönyvek listáját a szakmai területért felelős igazgatóhelyettes, illetve a
tagozatvezető hagyja jóvá.
Amennyiben − megalapozott munkaközösségi, illetve szaktanári szakmai vélemény
alapján − a képzési idő során változtatás látszik szükségesnek (pl. lényegesen korszerűbb
tankönyv jelenik meg), módosításra csak új tanév kezdetekor, az igazgató engedélyével kerülhet sor.
A közösen kiválasztott és meghatározott taneszközök mellett minden szaktanár jogosult egyéni döntésre is, amennyiben ezt a munkaközösség többi tagjával egyeztette, és az ő
jóváhagyásukat, valamint az igazgató engedélyét megkapta.
A munkaközösség-vezetők írásban, a helyben szokásos módon jelzik a használni, illetve megrendelni kívánt tankönyvekre vonatkozó igényüket a tankönyvrendelés elkészítésével megbízott alkalmazottal.
A tankönyv- és taneszközkínálatot figyelemmel kísérjük, s a tájékozottság érdekében,
illetve az esetleges tankönyv- vagy taneszköz változtatás megalapozottságához a jónak látszó könyvekből az iskolai könyvtár részére egy-egy példányt megrendelünk.
Az iskola által előírt tankönyvekről a munkaközösségek, illetve a szaktanárok tájékozatják a tanulókat és a szülőket.
Az iskola a kötelezően használandó (előírt) tankönyvek listáját nyilvánosságra hozza.
A nyilvánosságra hozatal módjai:
o az iskolai hirdetőre kifüggesztett tájékoztató
o tankönyvigény-felmérő lap (osztályonként, egyéni)
o az iskola internetes honlapja
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A tanulók (szülők) a tankönyvvásárlási igényüket az erre a célra rendszeresített, megadott határidőre visszajuttatandó tankönyvrendelő lap kitöltésével és aláírt nyilatkozattal
jelzik.
Az iskola csak azokat a tankönyveket rendeli meg, amelyeket a tanuló (szülő) a tankönyvrendelő lapon megjelölt.
A tankönyvigénylés végleges nyilatkozatnak számít, tehát a megrendelt tankönyveket
a tanuló köteles átvenni és kifizetni.
Az iskola által kötelezően előírt tankönyveket a tanuló nem köteles az iskolai tankönyvrendelés, illetve tankönyvterjesztés útján megvásárolni, azokat más módon is jogában
áll beszerezni. Ha a tanuló az iskola által szervezett tankönyvbeszerzés lehetőségével nem
kíván élni vagy azt elmulasztja, a tankönyvek beszerzéséről magának kell gondoskodnia.
Az egyes tantárgyak követelményeinek teljesítéséhez szükséges taneszközöket a
szakmai munkaközösségek, illetve az egyes szaktanárok határozzák meg az iskola helyi
tanterve alapján. A kiválasztáskor azokat a taneszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek
több tanéven keresztül használhatóak.
Az előírt taneszközökről az iskola a beiratkozást megelőzően, illetve az előző tanév
befejezése előtt tájékoztatja a tanulókat és a szülőket. A taneszközök (pl. számológép, rajzeszközök, testnevelés órákra előírt sportfelszerelés stb.) beszerzéséről a tanév kezdetéig a
szülők gondoskodnak.

3. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI
FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI
3.1. A 9-10. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A középiskolai tanulmányok első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős az 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. Különösen:
o az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;
o a tanulási stratégiák helyes megválasztása: az életkori jellemzők figyelembevétele;
az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása,
o A kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a
tanulók egészséges terhelése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük.
3.2. A 11-12. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A középiskolai képzés 11-12. évfolyamán az oktatás alapvető feladata  a változó és egyre öszszetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben  a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy
fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra. Különösen:
o mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait,
o az egészséges életvitel kialakításához lehetőséget adunk a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével,
a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával,
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o fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív
tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat.
3.3. A szakképző évfolyamok pedagógiai feladatainak megvalósítása
A szakképző évfolyamokon fő feladatunk:
o erősíteni azokat a kompetenciákat, amelyek elősegítik az egyén számára a munkaerő-piaci és társadalmi integrációt, valamint az egyéni pálya- és karrierépítés tervezését,
o 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.

4. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA
Iskolánk a mindennapos testnevelést a Nkt. 27.§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint
szervezi meg.

5. VÁLASZTHATÓ, TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK,
TOVÁBBÁ EZEK ESETÉBEN A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI
5.1. A tanórán kívüli foglalkozások szervezésének elvei
Az iskola a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény gazdasági,
tárgyi és személyi lehetőségei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez.
A tanórán kívüli foglalkozások tevékenységének körét és az adott tanévre (vagy tanulmányi félévre) érvényes időbeosztását az igények szeptemberi felmérését követően az igazgató határozza meg, az iskola tárgyi, személyi és pénzügyi feltételeinek figyelembe vételével. Időtartamuk heti 1 óra lehet. (Tanórán kívüli foglalkozás indokolt esetben tanév közben
is szervezhető.)
Tanórán kívüli foglalkozások szervezését a pedagógusok, illetve közösségeik, a tanulók és a szülők közösségei, valamint az iskolaszék kezdeményezhetik.
5.2. A tanórán kívüli tevékenységek köre
o Emelt szintű oktatás:
matematikából, idegen nyelvekből (angol, német), informatikából, valamint
tanévenként azokból a tantárgyakból, amelyeknek oktatását a fenntartóval
történt egyeztetést követően az iskola vállalja.
o Tanfolyamok:
a mindenkori személyi és tárgyi feltételek függvényében (pl. középfokú
szoftverüzemeltetői, vagy AutoCAD szoftverüzemeltetői stb.)
o Tantárgyi korrepetálások:
 Felzárkóztató korrepetálás szervezésére a 9. évfolyamos tanulók tudásszintjének felmérése alapján a munkaközösségek tesznek javaslatot, egy tanulmányi
félév időtartamára. Felzárkóztató korrepetálás a szaktanár javaslata és a tanulók indokolt igénye alapján tanév közben is szervezhető.
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 Amennyiben igény van rá, bármely tantárgyból szervezhetők alkalmi korrepetálások, abból a célból, hogy az előírt tananyagrész(ek) elsajátításában önhibájukon kívül lemaradó tanulók szaktanári segítséget kapjanak.
 Tanulócsoportok, illetve a diákönkormányzat kezdeményezésére indíthatók
olyan korrepetálások, amelyek vezetésével a szaktanár, az osztályfőnök vagy
az igazgató jó tanulmányi előmenetelű és példás magatartású felsőbb évfolyamos tanulót bíz meg. E tanuló(k) munkáját jutalmazások, juttatások, kedvezmények elbírálásakor fokozott mértékben kell figyelembe venni.
o Szakkörök, diákkörök:
A tantárgyi, szakmai vagy egyéb (kulturális, művészeti, tudományos) ismeretek
mélyebb megismerésére törekvő, vagy öntevékeny csoportban részt venni akaró tanulók igénye alapján szakkörök, illetve diákkörök szervezhetők. Minimális létszámuk 5 fő. Tevékenységüket, programjukat, működésük rendjét  az irányító felnőttel együttműködve  maguk állapíthatják meg.
Főbb szervezeti keretek:
 versenyfelkészítő
 szakmai, közismereti ismeretbővítő
 érettségi, felvételi vizsgára felkészítő (gyakorló, feladatmegoldó)
 tehetséggondozó
 öntevékeny művészeti (diákszínpad, énekkar, stb.)
o A diákok közösségei által szervezett foglalkozások, programok:
A szükséges egyeztetéseket (hely, időpont, felügyelet, takarítás) követően az
osztályok, diákkörök az iskola helyiségében tanári felügyelettel klubdélutánt,
sportfoglalkozást, alkalmi programokat stb. szervezhetnek.
o Szervezett eseti foglalkozások, programok:
Tanulmányi kirándulás, szervezett közhasznú munka, iskolán kívüli bármely
tevékenységben való csoportos részvétel csak az igazgató engedélyével szervezhető.


Önköltséges tanfolyamok:
Önköltséges tanfolyamok  elsősorban a szaktárgyak tananyagát kiegészítő vagy
arra ráépítő tartalommal (pl. számítástechnika, CAD)  belső szervezéssel vagy
külső intézmény, illetve személy segítségével, az igazgató engedélyével
szervezhetők.

5.3. A tanórán kívüli tevékenységek értékelése
Az iskolai és iskolán kívüli tanulmányi és egyéb versenyeken sikerrel szerepelt diákok
a verseny jellegétől függően részesülhetnek oklevélben, szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói
vagy nevelőtestületi dicséretben. Hasonlóképpen ismerjük el azon tanulóink munkáját is, akik
valamely nagyobb szabású iskolai vagy iskolán kívüli rendezvény szervezésében, lebonyolításában vállaltak szerepet.
5.4. A pedagógusválasztás szabályai
Pedagógusválasztásra csak különösen indokolt esetben, a foglalkozások jellegének, tárgyi,
személyi és csoportszervezési feltételeinek figyelembe vételével, egyéni kérelem és elbírálás
alapján kerülhet sor.
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6. VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK,
AZ ISKOLA ÁLTAL VÁLLALT FELKÉSZÍTÉS
A gimnáziumi, illetve szakközépiskolai képzésben részt vevő tanuló a pedagógiai programban meghatározott tantervi követelmények teljesítése után érettségi vizsgát tehet. Az érettségi vizsgán öt tárgyból kell vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt:
o magyar nyelv és irodalom
o történelem
o matematika
o idegen nyelv
o ötödik vizsgatárgy:
 gimnázium (és szakközépiskola kifutóban): az érettségire jelentkező választhatja meg. Azon tantárgyak közül lehet választani, amelyekből az iskola helyi
tanterve szerinti kötelezettségeknek eleget tett a jelentkező.
 a 2016/2017. tanévtől szakközépiskolában: szakmai előkészítő vizsgatárgyak

7. A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI
A Pedagógiai Program melléklete tartalmazza.

8. A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, SZÓBAN
VAGY GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA,
DIAGNOSZTIKUS, SZUMMATÍV, FEJLESZTŐ FORMÁI, VALAMINT
A MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEI
8.1. A számonkérés, az értékelés és minősítés alapelvei
A számonkérés célja informálódni a tanulónak a tananyagban való előrehaladásáról, az értékelés funkciója pedig hiteles visszajelzést adni a tanulónak a követelményteljesítmény
megfeleléséről, ezzel hozzájárulva a reális önértékelés, az önálló tanulási képesség és igény
kialakításához.
Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet a tanár megtanított, illetve amelyhez a tanuló tanára irányításával hozzájuthatott.
A számonkérésnek a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) kell irányulnia. A hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a hiányosságok pótlásának segítése. Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányossá- gok
pótlására, a hibák javítására.
A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–teljesítmény
egységében kell értékelni.
Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges
minősítés mindenkor a tanuló teljesítményét (és ne az osztályban, csoportban kialakult tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét) tükrözze.
A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés útján történő fejlesztése az irányadó elv.
A számonkérés, illetve értékelés nem lehet magatartást minősítő vagy fegyelmező eszköz.
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8.2. Az ellenőrzés funkciói
o folyamatos munkára készteti a tanulókat
o folyamatos visszajelzést ad a tanárnak az egyes tanulók, illetve az egész csoport
(osztály) adott anyagrészből elért tudásszintjéről
o a tanulók reális önértékelésének, következésképpen a reális pályaválasztáshoz vezető út megtalálásának eszköze.
8.3. Az ellenőrzés, számonkérés módjai
Az iskola pedagógusai a tanulók tudását, munkáját a tanév során rendszeresen ellenőrzik és érdemjeggyel értékelik, félévkor és a tanév végén – az évközi érdemjegyek alapján
– osztályzattal minősítik.
A drámai-színházi gyakorlatok tantárgy esetében a tanulók teljesítményének év végi
értékelése szöveges minősítéssel történik.
Az osztályzat megállapítása az adott tanév tantárgyi követelményeinek való megfelelés alapján, érdemjegyei, illetve tanulmányok alatti (osztályozó, különbözeti, pótló vagy
javító) vizsga alapján történik.
Az a tanuló, aki a tantervi követelményeket nem teljesítette és javítóvizsgát tehet, a
bizonyítvány kézhez vételével egy időben tájékoztatást kap a javító, illetve pótló vizsga időpontjáról, helyéről és a tantárgyi követelményekről.
A tanulmányi munka ellenőrzése, illetve értékelése feleletek, röpdolgozatok, témazáró és házi dolgozatok, házi feladatok, illetve gyakorlati feladatok útján történik.
A számonkérés egyik fontos alapelve, hogy a tanulónak az adott tantárgy minden témakörében rendelkeznie kell a minimum szintnek megfelelő ismeretekkel, tehát az előírt
feladatokat  ha szükséges, ismétléssel vagy pótlással  el kell végeznie. (Ennek értelmében
pl. elégtelen érdemjegy ellenére is pótolnia kell a házi feladatát, rajzfeladatát, vagy pl. számot kell adnia az előírt memoriterek és kötelező olvasmányok ismeretéről.)
A számonkérés általános módjai:
 az elméleti oktatásban: folyamatos szóbeli és írásbeli ellenőrzés
 a gyakorlati oktatásban: a munkafolyamatok, a munkadarabok értékelése, félévi
és év végi vizsgamunkák értékelése
 magatartás, szorgalom: érdemjeggyel, osztályzattal (az osztályfőnök, az osztályban tanító pedagógusok, az osztály diákbizottságok véleménye alapján)
A számonkérés általános gyakorlata:
 Szóbeli felelet:
5-10 perces szóbeli megnyilatkozás (valamely témakörnek vagy egy részének
kifejtése felelet, kiselőadás formájában; alapvetően önállóan, szükség esetén
segítő vagy rávezető tanári kérdésekkel. Törekedni kell rá, hogy erre a tanuló
félévenként egyszer, de legalább a tanév során egy alkalommal minden
tárgyból lehetőséget kapjon.
 Évközi tesztek, írásbeli feleletek:
Az adott témakörhöz tartozó témák tartalmának ismeretét ellenőrzik, feleletválasztásos, válaszadásos, gyakorlati stb. feladatok formájában. A megoldás
időtartama általában 15-20 perc, de nagyobb témakör esetén több is lehet.
 Témazáró dolgozatok:
Megírásukra a nagyobb témakörök lezárását, összefoglalását követően kerül
sor. A témazárók feladatai között különböző típusú ellenőrző kérdések (tesztfeladat, esszékérdés, fogalommagyarázat, bizonyítás, levezetés stb.) szerepel-
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hetnek. Időtartamuk általában 40-45 perc. A témazáró dolgozatok eredménye
a félévi és az év végi osztályzatok megállapításakor súlyozottan szerepel.
 Nagydolgozatok:
A tanulók önálló elemzési, fogalmazási, értelmezési stb. képességét, ismereteit ellenőrzik, rendszerint egy tanult anyagrészhez kapcsolódóan, meghatározott formában, műfajban, illetve terjedelemben. A dolgozatokkal szembeni
alapkövetelmény, hogy a tanuló a feladatot a tanulmányai során megismert
fogalmi rendszerben  a tanult szakkifejezések helyes alkalmazásával  érthetően, logikusan, illetve kifejezően fogalmazza meg. A hiányzó tanulónak pótolnia kell a témazáró dolgozatot és a nagydolgozatot. A pótlásra sor kerülhet
az érintett tanulók számára megállapított délutáni időpontban is.
A dolgozatok íratásával kapcsolatos elvek:
o Legkésőbb az előző tanórán történő bejelentés nélkül nagydolgozatot, témazáró vagy
felmérő dolgozatot nem íratunk.
o Egy napon lehetőleg nem íratunk két tantárgynál több tárgyból témazáró és/vagy
nagy- és/vagy felmérő dolgozatot.
o A sajátos nevelési igényű tanulót − a szülő, illetve saját írásbeli kérése és az ahhoz
csatolt szakértői vélemény alapján − az írásbeli, illetve a szóbeli számonkérés meghatározott formái alól fölmentjük.
o Az írásbeli munkák ellenőrzése és a tapasztalatok alapján figyelmet fordítunk arra,
hogy a diákokat megtanítsuk jegyzetelni. Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésébe
beleértendő az is, hogy megtanítjuk a diákokat az információhordozók használatára.
(Pl. szövegszerkesztés, az Internet használata levelezésre, forrásgyűjtésre, prezentáció készítése demonstrációs eszközökkel, stb.)
o A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját rövid időn (legkésőbb két héten) belül értékelni, javítani kell: ellenkező esetben annak – fontosabb
– visszajelzés jellege háttérbe szorul „jegyszerző” funkciója mögött.
 Évfolyamdolgozat:
Elkészítése egyes tantárgyakból előírható. Az évfolyamdolgozatot a tanulóknak  a szaktanár által adott témakörökből választható témában  otthoni munka keretében kell elkészíteni, és az előírt terjedelemben, valamint
formában határidőre benyújtani. Az évfolyamdolgozat témáit legkésőbb a
beadási határidő előtt két hónappal kell kiadni.
 „Kisérettségi” (tantárgyi osztályvizsga):
A kötelező érettségi tantárgyakból írható elő és szervezhető az érettségi vizsgára való eredményes felkészítés, illetve felkészülés céljából a tanév rendjében meghatározott időpontokban, illetve időszakokban. A vizsgák lebonyolítására a tanév rendjében meghatározott időpontokban kerül sor. Ezek
tartalmukban és lebonyolításukban az érettségi vizsgához hasonlóak. Az itt
szerzett érdemjegy az egyes munkaközösségek, illetve tantárgyak szerint
megállapított módon számít be a tanév végi osztályzatba. A beszámítás elveiről és módjáról a szaktanárok az adott tanév kezdetekor írásban tájékoztatják a tanulókat, illetve a szülőket.
„Kisérettségi” szóbeli vizsgákat szervezünk minden kötelező érettségi tantárgyból, az addig tanult tananyagából, az alábbiak szerint:
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a 11. évfolyam végén:
magyar nyelv és irodalom
történelem
idegen nyelv
szakmai ismeretek
a 12. évfolyam végén:
matematika  próbaérettségi (írásbeli)
A vizsgák témaköreit, illetve a tételsort (legfeljebb 10 tétel) a szaktanárok a
tanulókkal legkésőbb a második tanulmányi félév kezdetekor ismertetik.
Az elmulasztott vizsgát a tanulók pótolni kötelesek.
8.4. Értékelés
Az ellenőrzés és az értékelés alapelvei:
o folyamatosság, rendszeresség
o korrektség
o az objektivitás és az empátia egészséges aránya
o a tanulói önkontroll fejlesztésének igénye
o segítő szándék
o nem lehet büntető jellege
o tartalmát, „üzenetét” a tanuló pontosan értse
Az értékelés a hagyományos 5 fokozatú skála osztályzatai szerint történik.
A félévi, illetve a tanév végi osztályzatok megállapításának alapja a félév során, év
végén az egész tanév során szerzett érdemjegyek átlaga. Az érdemjegyek hat tizedre végződő átlagának elérésekor a tanulónak a magasabb osztályzatot kell megadni. Az 1,6 átlag elérésének a második tanulmányi félévben külön is teljesülnie kell.
Összetett − több, elkülönülő tartalmú tantárgyrészből álló − tantárgyak esetén az osztályzatot − a tantárgyrészeket tanító tanárok egyeztetése alapján − az óraszámok szerint súlyozott közép alapján kell megállapítani. Ha valamelyik tantárgyrészre a tanuló elégtelen
osztályzatot kapna, az összetett tantárgy osztályzata − a többi tantárgyrész érdemjegyeitől
függetlenül − is elégtelen.
Érdemjegyet kaphat a tanuló a házi feladatára, szorgalmi feladatára, valamint tanórai
munkájára is.
A tanárok feladata gondoskodni arról, hogy minden tanulónak félévenként valamennyi
tárgyból tantárgyanként legalább három érdemjegye legyen.
Lehetővé kell tenni, hogy a tanulók minden kapott érdemjegyükről a lehető legrövidebb időn belül tudomást szerezzenek. Ennek elsődleges eszköze az elektronikus napló.
A szülőket az éves munkatervben meghatározott időpontig (mindkét félévben) értesíteni kell, ha gyermekük bukásra áll.
Az egyes  tanulmányi idő alatti és tanulmányokat záró  vizsgák (pl. a 20%-ot meghaladó mulasztás miatti, vagy az érettségi vizsgára való jelentkezéshez előírt osztályozó
vizsgák, vagy az érettségi vizsgák stb.) időpontját a tanév rendje tartalmazza.
A tantárgyi érdemjegyek, illetve osztályzatok a tanuló tudása (eredményei feleletei,
dolgozatai, házi feladatai stb.) és órai munkája − alapján állapítandók meg, viselkedésétől,
magatartásától és szorgalmától függetlenül. Utóbbiak értékelésére, minősítésére a magatartás és a szorgalom osztályzatok szolgálnak.
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Az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, illetve minősítés fokozatai:
o jeles (5) az a tanuló, aki a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz; a
tananyagot ismeri, érti, tudja alkalmazni; a tantárgy szaknyelvét használja, szabatosan fogalmaz.
o jó (4) az a tanuló, aki a tantervi követelményeknek megbízhatóan, kevés, jelentéktelen hibával tesz eleget.
o közepes (3) az a tanuló, aki a tantervi követelményeknek pontatlanul tesz eleget;
gyakran szorul a számonkérés során tanári segítségre.
o elégséges (2) az a tanuló, aki a tantervi követelményekből a továbbhaladáshoz csak
a szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik; fogalmakat önállóan
nem alkot, önálló feladatvégzésre nem képes.
o elégtelen (1) az a tanuló, aki a tantervi minimumot sem teljesítette; ennek eleget tenni
a tanári útmutatás segítségével sem képes.
A szöveges minősítéssel történő értékelés fokozatai:
o kiválóan megfelelt az a tanuló, aki:
 igényli tudásának, képességének bővítését, készségeinek fejlesztését, céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját,
 munkavégzése pontos, megbízható, elvégzi feladatait (óra, iskolai, házi),
 órai aktivitása, példamutatása nagyfokú,
 önálló a munkában, önellenőrzése rendszeres és alapos,
 kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig
felkészült, figyel,
 érdeklődésére nagyfokú nyitottság jellemző,
 egyes tárgyakban a tananyagon felül is produkál (pl. versenyek, szakkörök),
 felszerelésére gondot fordít, rendszeresen elhozza,
 részt vesz az iskola tanórán kívüli életében,
 a közösségi célokkal nagymértékben azonosul,
 hatása a közösségre kiváló.
o jól megfelelt az a tanuló, aki:
o figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi, megbízhatóan dolgozik,
o órai aktivitása, példamutatása jó,
o alkalmanként ösztönözni kell a munkavégzésre,
o hiányosságait pótolja,
o az órákra többnyire képességeinek megfelelően készül fel,
o érdeklődése megmarad az előírt tananyag keretein belül,
o a közösségi célok ellen nem vét,
o felszerelését rendszeresen elhozza,
o segítőkészsége a közösségre jó hatással van.
o megfelelt az a tanuló, aki:
 munkájában ingadozó, sokszor megbízhatatlan, időszakonként dolgozik csak,
gyakran figyelmetlen, pontatlan,
 órai aktivitása, példamutatása változó,
 önállótlan, csak utasításra kezd el dolgozni, nem ellenőrzi önmagát,
 szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire,
 felkészülése nem rendszeres, felszerelése gyakran hiányos,
 a közösségi célokhoz ingadozóan viszonyul,
 hatása a közösségre semleges.
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o gyengén megfelelt az a tanuló, aki:
 figyelmetlenül dolgozik, általában megbízhatatlan, a feladatait nem végzi el,
 nem hajlandó komoly erőfeszítésre, munkavégzésre,
 nem törődik kötelességeivel,
 órai aktivitása, példamutatása gyenge,
 felkészülése alacsony fokú, felszerelése sokszor hiányos, rendetlen,
 feladatait csak esetenként, hangulata alapján teljesíti,
 a közösségi célokkal szemben áll,
 hatása a közösségre negatív.
o nem megfelelt az a tanuló, aki:
 a felszerelését rendszeresen hiányosan vagy nem hozza órára,
 nem teljesíti a megadott időpontra a kiadott feladatokat,
 nem tartja tiszteletben a többiek munkáját,
 nem jut el a koncentrált munkára való képességig,
 hatása a közösségre romboló.
8.5. A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítése
A tanuló magatartásának minősítése során arról alkotunk véleményt, hogy milyen a tanuló
viszonya az iskola értékrendjéhez, a Házirendben rögzített viselkedési normákhoz, az íratlan
viselkedési szabályokhoz, társaihoz, tanáraihoz, az iskola dolgozóihoz.
A tanuló magatartás jegyében kifejezésre jut:
o az iskolába járási fegyelme
o társaihoz való viszonya (segítőkészség, szolidaritás stb.)
o a tanáraival szemben tanúsított magatartása (pl. udvariasság)
o beszédstílusa, a kulturált magatartás szabályaihoz való viszonya az iskolában és az
iskolai szervezésű rendezvényeken
o a tanuló korábbi magatartásához képest történt (pozitív vagy negatív irányú) változás
o óra alatti magaviselete (fegyelmezettség)
A tanuló szorgalom jegyében kifejezésre jut:
o képességeinek és tanulmányi eredményének egymáshoz való viszonya
o igényessége a tanulmányi munkában
o tanórai aktivitása
o szakmaszeretete, leendő hivatása iránti érdeklődése
o a tanuláshoz való viszonya
o az önképzésre, művelődésre való igénye
o versenyeken való részvétele
o kötelességteljesítésének mértéke
A tanuló magatartásának és szorgalmának minősítéséről félévkor és a tanév végén az
osztályban nevelő-oktató munkát végző pedagógusok javaslata alapján az osztályfőnök dönt.
A minősítés alapelvei:
o A magatartás minősítése az életkori sajátosságokhoz igazodva tükrözze a tanuló viszonyát az iskola- és az osztályközösséghez, tanáraihoz és oktatóihoz. A minősítésben fejeződjön ki a tanuló tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli magatartása is.
o A szorgalom minősítése tükrözze a tanuló aktivitását, az elméleti és gyakorlati oktatás követelményeinek teljesítésére irányuló igyekezetét és tanulmányi előmenetelét.
A félévi és a tanév végi minősítések megállapításakor tekintetbe kell venni:
 a tanuló képességeit, valamint személyiségének sajátosságait,
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 a magatartás és a szorgalom javuló, illetve romló tendenciáját,
 a félév, illetve a tanév során kapott dicséreteket, a hozott fegyelmező intézkedéseket és a fegyelmi büntetéseket.
A magatartás minősítésének fokozatai:
o példás (5) minősítést kaphat az a tanuló, aki a Házirend előírásait maradéktalanul
betartja; viselkedése, tanulmányi fegyelme kiemelkedő, a közösségi élet formálódását munkájával, kezdeményezéseivel elősegíti, erre társait is ösztönzi, megbízható,
pontos, segítőkész, udvarias. A tanév során fegyelmező intézkedésben, fegyelmi
büntetésben nem részesült és igazolatlan mulasztása nincs.
o jó (4) minősítést kaphat az a tanuló, aki a Házirend, az iskolai együttélés előírásait,
szabályait betartja; viselkedése, gyakorlati, tanulmányi és közösségi munkája megfelelő, azok ellen általában nem merül fel kifogás. A tanév során fegyelmi büntetésben, igazgatói intésben, az értékelés félévében intésben nem részesült, és legfeljebb 1 óra igazolatlan mulasztása van.
o változó (3) minősítést kaphat az a tanuló, aki a Házirend előírásait kisebb mértékben megszegi (felszerelés, ellenőrző könyv többszöri otthon hagyása stb.), illetve
csak ismételt figyelmeztetéssel tartja be; viselkedése, tanulmányi, gyakorlati munkája erősen kifogásolható, a közösségi munkában csak alkalmanként vagy vonakodva vesz részt, fegyelme ingadozó, társaira gyakran nincs tekintettel. A tanév során fegyelmi büntetésben, ismételt igazgatói intésben nem részesült, és igazolatlan
mulasztása a 8 órát nem haladja meg.
o rossz (2) minősítést kaphat az a tanuló, aki a Házirend előírásait súlyosan és/vagy
többször megsérti, illetve figyelmeztetés ellenére sem tartja be; a közösség fejlődését hátráltatja, szándékosan árt a közösségnek, viselkedésével rossz példát mutat,
másokkal szemben durva és/vagy tiszteletlen.
A fegyelmi büntetést, az intéseket és az igazolatlan mulasztásokat az egész tanévre, a figyelmeztetéseket csak az értékelés félévére vonatkozóan kell figyelembe venni.
A szorgalom minősítésének fokozatai:
o példás (5) minősítést kaphat az a tanuló, aki tanulmányi feladatait töretlen szorgalommal, képességeinek megfelelően végzi. Munkavégzése pontos, igényes, megbízható; munkájában kitartó, képességeihez méltó tanulmányi teljesítményt nyújt,
kötelességtudata magas fokú, az órákon figyel, dolgozik, érdeklődése túlmutat az
iskolai ismeretanyagon. Tanulmányi átlageredménye legalább jó.
o jó (4) minősítést kaphat az a tanuló, aki tanulmányi feladatait megfelelő szorgalommal végzi, de a rendszeres tanulásra ösztönözni kell. Teljesítménye, aktivitása
ingadozó, de munkáját általában figyelmesen végzi, az órákon dolgozik, feladatait
lelkiismeretesen elvégzi, ám érdeklődése a tananyag keretein belül marad. Tanulmányi átlageredménye legalább közepes. (A nagy erőfeszítések, sok tanulás ellenére is csak gyenge tanulmányi eredmény elérésére képes tanuló is kaphat „jó” minősítést.)
o változó (3) minősítést kaphat az a tanuló, aki feladatait képességeinél gyengébb, illetve erősen hullámzó szinten végzi. Tanulmányi munkája rendszertelen, váltakozó
intenzitású, eredményei jóval képességei alatt maradnak, gyakran figyelmetlen,
pontatlan, az órákon többnyire passzív, szétszórt. Osztályzatai képességeihez mérten gyengék. (Gyenge képességű, de kiemelkedő szorgalmú tanuló egy tantárgyból
történt bukása ellenére kaphat „változó” minősítést.)
o hanyag (2) minősítést kaphat az a tanuló, aki feladatait igen gyengén vagy egyálta-
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lán nem teljesíti, kötelességeit elhanyagolja, nemtörődömség, figyelmetlenség jellemzi, órai magatartása passzív. Érdemjegyeinek többsége elégséges, illetve elégtelen; az értékelés félévében megbukott.
A magatartás és szorgalom minősítést egymástól függetlenül, de bizonyos összefüggéseket
figyelembe véve kell megállapítani. Például:
a) Nem példás magatartású és szorgalmú az a tanuló, aki  bár magatartása kifogástalan és a tanulmányi eredménye jó , nem vesz részt az osztályközösség munkájában,
továbbá a társaihoz való viszonya kifogásolható.
b) Nem példás magatartású az a tanuló, akinek tanulmányi eredménye erősen változó
szorgalma miatt gyenge.
Nem példás szorgalmú az a tanuló, aki  bár tanulmányi átlageredménye jó , nem törekszik a képességeinek megfelelő jobb teljesítményre.
Az azonos szintű fegyelmeztető intézkedések és dicséretek (pl. osztályfőnöki intés és
osztályfőnöki dicséret) csak azonos minősítési kategórián belül vehetők együttesen figyelembe. (Pl. a Házirend súlyos megsértéséért kapott intésnek a magatartás minősítésére kiható
érvényességét a jó tanulmányi eredményért kapott dicséret nem szünteti meg.)
9. A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK
SZERVEZÉSÉNEK ELVEI
Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az alábbi tantárgyakat:
o idegen nyelvek
o informatika
o az óratervekben, illetve a helyi tantervben meghatározottak szerinti évfolyamokon,
ill. osztályokban
 matematika
 fizika
 földrajz
 biológia
o a szakmai gyakorlati és elméleti tantárgyak.
A csoportbontás célja, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs
készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására.
A csoportbontás elvei:
o idegen nyelvek: lehetőség szerint homogén csoportok kialakítása előzetes tudásszint felmérése szerint,
o informatika: lehetőség szerint tudásszint alapján, illetve az órarend szervezésének
szempontjai alapján
o matematika: tudásfelmérés szerinti csoportosításban
o szakmai oktatás: a jogszabályok szerint meghatározott létszámhatárok és szakmák
szerint.
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10. A NEMZETISÉGHEZ NEM TARTOZÓ TANULÓK RÉSZÉRE
A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ NEMZETISÉG KULTÚRÁJÁNAK MEGISMERÉSÉT
SZOLGÁLÓ TANANYAG
A városban élő nemzetiségek történelmének és kultúrájának megismerését iskolánkban az
alábbi tevékenységi formákkal biztosítjuk:
o tanévenkénti városismereti projektnap
o a történelem tantárgy tananyagának keretén belül (12. évfolyam) a magyarországi
németek kitelepítését feldolgozó ismeretanyag
o az „Audiovizuális emlékgyűjtés” című pályázat (TÁMOP-3.2.9.) keretében készült
filmek megtekintése és feldolgozása a történelem és társadalomismeret tanórákon.

11. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK, EDZETTSÉGÉNEK MÉRÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES MÓDSZEREK
A nemzeti köznevelésről szóló törvény (2011. évi CXC.) 80. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
az oktatásért felelős miniszter az országos mérési feladatok keretében gondoskodik a nevelésioktatási intézményekben a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet a mérés időpontjának meghatározását az intézmény munkatervébekeretébe
rendeli. Ezen túl a mérés végrehajtójának, az adatok nyilvántartójának és elemzőjének, a testnevelő
tanárokat jelöli meg, akik egyben meghatározzák a tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges
intézkedéseket is.
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata kiterjed az intézmény valamennyi nappali
oktatás munkarendje szerint felkészülő évfolyamára, ahol a testnevelés tantárgy tanítása folyik.
Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek területén
mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási
alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez,
lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai
teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására.
Az iskola és testnevelés tantárgyat oktatójának kötelezettségeit, feladatait a 20/2012. EMMI
rendelet. 81.§ rögzíti, tartalmi kereteit a 4. számú melléklet tartalmazza.
A tanulók fizikai fittségi mérésének részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter az általa
vezetett minisztérium honlapján teszi közzé.
o

14

PEDAGÓGIAI PROGRAM
SOPRONI SZC VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS GIMNÁZIUMA

12. AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS ÉS A KÖRNYEZETI NEVELÉS ELVEI
12.1. Az intézmény egészségnevelési programja
Lásd: SSzC Pedagógiai Program 2.4. pont.: A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
12.2. Az intézmény környezeti nevelési programja
A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel
elősegítése, a természet, az épített és társadalmi környezet, az embert tisztelő szokásrendszer
érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása.
Az iskolai nevelés folyamatában igyekszünk megalapozni tanítványaink környezeti
erkölcsét, társadalmi-természeti felelősségét, formálnunk kell alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és a közös felelősségtudat alapjait.
A környezeti nevelés célkitűzései:
o
o
o
o
o
o
o
o

rendszerszemléletre nevelés
az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása
a globális összefüggések megértése
környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása (pl. szelektív hulladékgyűjtés az
iskolában)
a természet tiszteletére nevelés
a természeti erőforrások ésszerű és előrelátó felhasználásának tudatosítása
a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás kialakítása
a környezet értékeinek megőrzésére irányuló magatartás erősítése

A környezeti nevelés céljaiból adódó fő feladatok:
o környezetbarát attitűdök és szokások kialakítása a tanulókban
o a természeti és társadalmi környezettel kapcsolatos problémamegoldó gondolkodás
kialakítása
o segítségadás a környezeti folyamatok és összefüggések megértéséhez
Környezetvédelmi projektnap:
A tanórákon folyó, az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó környezeti nevelési lehetőségeken túl
minden tanévben megszervezzük a környezetvédelmi projektnapot, melynek programja egyaránt magában foglalja a város természeti környezetének megismerésével és a környezeti
értékek megőrzésével kapcsolatos pedagógiai programelemeket.

13. A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK
Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez iskolánknak (a fenntartóval, a családdal, szakmai és
civil szervezetekkel együttműködve) a következő elvek szerint kell biztosítania a nevelőoktató munka feltételeit:
o a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
o a tanulók személyiségének megismerése, a megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazása;
o a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított teljesítményeinek, tehetségjegyei-
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nek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e tevékenység
támogatása az iskolán kívül is;
o adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
o egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.
Az esélyegyenlőség biztosítás szempontjából különösen figyelemmel kísérendő területek:
o szociális hátrányok
o szociokulturális hátrányok (pl. kistelepülésről érkezett tanulók)
o veszélyeztetettség
o hátrányos helyzet
o tanulási nehézségek
o beilleszkedési nehézségek
o tanulásmódszertani hiányosságok
o pályaorientáció, életpálya tervezés

14. A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ,
A TANULÓ MAGATARTÁSÁNAK, SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ,
MINŐSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK
14.1. Elismerések és jutalmak
A kiemelkedő, illetve jó tanulói (tanulmányi, tanórán kívüli) eredményeket, teljesítményeket
iskolai dicsérettel, illetve jutalommal lehet elismerni.
Az elismerés alapja:
o kiemelkedő és/vagy tartós iskolai tanulmányi teljesítmény
o kiemelkedő vagy jó tanulmányi verseny eredmény(ek)
o átlagon felüli szorgalom
o kimagasló sport- vagy kulturális eredmény
o az iskola hírnevét öregbítő cselekedet vagy tevékenység
o a közösség érdekében vállalt feladat(ok) példás teljesítése
Az elismerés formái:
o dicséret és/vagy jutalom
o szóbeli vagy írásbeli
o egyéni vagy csoportos
o évközi, tanév végi vagy tanulmányokat záró
o kisebb vagy nagyobb közösség(ek) előtti
A dicséret fajtái:


Szaktanári vagy szakoktatói dicsérettel lehet elismerni egy időszak vagy az
egész tanév során az elméleti, illetve a gyakorlati foglalkozásokon nyújtott jó
teljesítményt, illetve tanulmányi eredményt. Adható szóban vagy írásban.



Osztályfőnöki és igazgatói dicsérettel elsősorban az osztály-, illetve az iskolaközösség érdekében végzett és/vagy tartós (tanulmányi, közösségi, sport, kulturális stb.) tevékenységet, példás magatartást és/vagy szorgalmat lehet elismerni.
Különösen indokolt az alábbiak esetén:
 félévkor vagy a tanév végén több tantárgyból nyújtott jó tanulmányi teljesítmény
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 megbízatások vállalása, színvonalas elvégzése
 osztály- és iskolai rendezvényeken való közreműködés, szervezőmunka
Adható szóban vagy írásban, az osztály nyilvánossága előtt.
Gyakorlati oktatásvezetői dicsérettel lehet elismerni a gyakorlati képzés során
nyújtott jó és/vagy tartós színvonalú teljesítményt, szorgalmat.
Írásban adható az osztály nyilvánossága előtt.



Igazgatói dicsérettel lehet elismerni az iskolai szinten kiemelkedő és/vagy tartós tanulmányi és/vagy sport, kulturális stb. eredmény(eke)t, példamutató kötelezettségteljesítést, közösségi munkát.
Írásban adható az iskola nyilvánossága előtt (iskolai ünnepélyen, illetve körözvény útján).



Nevelőtestületi dicsérettel lehet elismerni a városi, megyei, területi vagy országos szinten kiemelkedő és/vagy tartós tanulmányi és/vagy sport, kulturális stb.
eredmény(eke)t, továbbá a tanuló egész tanévi példamutató magatartását, szorgalmát, illetve közösségi munkáját.
Csak írásban (oklevél), a tanév végén, az egész iskola nyilvánossága előtt adható.

A szóbeli dicséretek elsősorban az évközi alkalmi vagy rövidebb távú teljesítmények elismerését szolgálják.
Az évközi írásbeli dicséreteket az ellenőrző könyvbe és a naplóba, a tanév végi
nevelőtestületi és igazgatói dicséreteket a bizonyítványba is be kell jegyezni.
A jutalmazás formái:
 könyvjutalom
 tárgyjutalom
 pénzjutalom (vagy vásárlási utalvány)
 jutalomkirándulás vagy üdülés (egyéni vagy csoportos)
 iskolai díj
 egyéb (színház- vagy mozijegy stb.)
Dicséretre és jutalomra javaslatot tehetnek:
o a pedagógusok (különösen az osztályfőnök)
o tanulók, valamint közösségeik
o a gyakorlati képzés szervezője
o iskolán kívüli szervezet vagy egyesület
Az igazgatói és nevelőtestületi dicséretre, illetve tárgyjutalomra vonatkozó javaslatot az előterjesztő írásban adja le, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.
Az előterjesztés tartalmazza:
o a dicséret javasolt szövegét
o a javaslat indoklását
o a javaslattevő megnevezését (ha más kérte fel az előterjesztőt)
o a jutalom fajtájára, beszerzésére vonatkozó javaslatot
o a dicséret kihirdetésének, illetve a jutalom átadásának időpontjára és módjára vonatkozó javaslatot.
Abban a rendkívüli esetben, ha a valamilyen szempontból dicséretre és/vagy jutalmazásra
érdemesült tanuló súlyos magatartási, fegyelmi vétséget követett el az adott tanévben, a dicséret és/vagy a jutalmazás odaítélését a konkrét helyzet alapján mérlegelni kell.
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III. AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA
Az iskolánkban oktatott szakmacsoportok alapfokú szakképzési (szakiskolai képzés) és a
középfokú szakképzési kimeneteivel, a rugalmas szakmastruktúrára törekvésünkkel igazodni
igyekszünk a munkaerő-piaci igényekhez.
Szakmai képzésünket központi szakmai tantervekre, a kimeneti követelményekre építjük, figyelembe véve partnereink szakmai igényeit is.
A képzés alapozó szakaszát iskolai tanműhelyben szervezzük, így az elmélet és a gyakorlat kapcsolata jól érvényesíthető.
1. Az iskolai szakképzés általános céljai
o A szakmai képzési és nevelési céloknak összhangban kell lenniük a közismereti
tárgyakban rejlő nevelési célokkal. A szakmai nevelés komplex egészet alkot az iskolai, a szakmai gyakorlati, a családi és társadalmi nevelési hatásokkal. Célunk olyan
szakemberek képzése, akik a korszerű szolgáltató szektorok sokoldalú követelményeivel mind emberi magatartásuk, mind szakmai tudásuk tekintetében megfelelnek. Legyenek az általunk oktatott-nevelt fiatalok korszerű gondolkodású, a piacgazdaság kihívásait ismerő, annak megfelelően cselekvő, ugyanakkor szilárd erkölcsű, becsületes szakemberek.
o Olyan képzettség, szakmai ismeret átadása tanulóinknak, amellyel a kiélezett munkaerő-piaci 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.
o 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.
o Elsőrendű nevelési feladat a munka becsületének visszaállítása. Célunk a munkaerő-piaci igényekhez gyorsan alkalmazkodó szakemberek képzése, akik képesek a
továbbképzésre, illetve a folyamatos önképzésre.
o 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.
2. Tantervek és szakmai képzési programok
A Pedagógiai Program melléklete tartalmazza.
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IV. AZ ISKOLÁBAN ALKALMAZOTT
SAJÁTOS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK
1. PROJEKTNAPOK
Iskolánk a kiemelt fontosságú pedagógiai, nevelési-oktatási céljai elérése érdekében a tanév
során az iskola minden tanulóját érintő, egész tanítási napos projektnapokat tervez, illetve
szervez, a következő témákban:
o városismereti
o egészségvédelmi
o környezetvédelmi
o szakmai
o sport
A projektnapok programját a tanév elején megbízott pedagóguscsoport készíti elő, illetve
bonyolítja le.
2. HAGYOMÁNYOK
Az iskola hagyományainak ápolása, gazdagítása, valamint az intézmény jó hírnevének megőrzése, erősítése az iskola minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá a kiemelt fontosságú rendezvényekre, ünnepélyekre, megemlékezésekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezésért felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.
A tantárgyi és a szakmai munkaközösségek a tagintézmény-vezetéssel történt egyeztetést
követően egyéb rendezvényeket, megemlékezéseket szerveznek, melyek időpontját, szervezési feladatait, felelőseit éves munkatervükben rögzítik.
A kialakult hagyományok ápolásának, újak megteremtésének fő céljai:
 a színes diákélet megteremtése
 az iskolához való tartozás, kötődés kialakítása, erősítése
 az alkotó, személyiséget gazdagító közösségek létrejöttének elősegítése
 a városismeret, honismeret gazdagítása, a lokálpatriotizmus, a hazaszeretet erősítése
Egyéb, hagyományos rendezvények
 Tagintézményi szervezésben:
o nyílt napok és intézménylátogatás szervezése a 8. évfolyamra járó tanulóknak és
szüleiknek
o országos szakmai versenyeken veszünk részt, ill. adunk nekik otthont
o a diákolimpiai versenyeken képviseltetjük magunkat
o részvétel üzem- és intézménylátogatásokon
o színházbérletes előadások szervezése évente
o szakmai és művészeti kiállításoknak adunk helyet az tagintézmény aulájában
o bel- és külföldi cserekapcsolataink fenntartása és ápolása, lehetőség szerint
csereutak szervezése
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 Munkaközösségi szervezésben:
o versmondó verseny
o helyesírási verseny
o „Szép Magyar Beszéd” verseny
o tantárgyi háziversenyek
o sport házibajnokságok
o informatika verseny általános iskolásoknak
 Osztály szervezésben:
o sportfoglalkozások
A hagyományápolás külsőségei:
 A tagintézmény egységes grafikai arculatát (címer, embléma, az tagintézmény színek- kel)
iratain (levélpapír, boríték stb.), kiadványain (pályaválasztási tájékoztató, iskolaúj- ság
stb.) és egyéb formában (sportmez, iskolazászló, jelvény) megjeleníti.
 Az tagintézmény címere: sárga alapszínű, csúcsára állított háromszögben egymásba tolt
narancs és bordó V betű, felettük az intézmény hivatalos nevével.
 Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: A meghatározott rendezvényeken (tanévnyitó ünnepély, ballagás, iskolabál, koszorúzás stb.) az alkalomhoz illő (egységesen nem
szabályozott) öltözék. Fiúknak sötét öltöny, világos ing, nyakkendő, lányoknak sötét alj,
világos blúz, valamint az ezekhez illő cipő javasolt.
 Az iskola hagyományos sportfelszerelése: testnevelés órákon az előírt egységes felszerelést, sportversenyeken a testnevelő tanár által meghatározott mezt kell viselni. Az előírt felszerelés beszerezhetőségéről a tagintézmény gondoskodik.
Ünnepélyek, megemlékezések:
szeptember:
Tanévnyitó ünnepély
október:
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Megemlékezés 1956. október 23-áról
december:
Megemlékezés a Hűség Napjáról
Karácsonyi ünnepség
január:
Szalagavató bál
február:
Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól
március:
Megemlékezés 1848. március 15-ről
április:
Megemlékezés a Holocaust áldozatairól
május:
Ballagási ünnepély
június:
Pedagógusnap
A Nemzeti Összetartozás Napja
3. OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK
Az osztálykirándulások az ismeretbővítés, a hagyományápolás és a közösségépítés hasznos
eszközei.
Osztálykirándulás csak az iskola igazgatójának engedélye alapján szervezhető. A tervezetet a tanév során megállapított határidő(k)ig a nevelési igazgatóhelyettesnek − az erre a
célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével − kell írásban leadni.
Kirándulások szervezésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak költségei és
személyi feltételei a tanulókat (szülőket) nem terhelik (pl. pályázati forrás, központi költségvetési támogatás), illetve ha a kirándulást a szülők kezdeményezik.
A szülők közössége(i) által kezdeményezett, illetve szervezett kirándulás tanulófelügyeletéhez az iskola segítséget nyújthat.
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A kirándulások tervezése lehetőség szerint négy évre előre történik, az alábbi célok figyelembe vételével:
o honismeret (országon belüli és határon túli)
o az általános műveltség és tájékozottság növelése (múzeumok, történelmi értékek látogatása)
o egészséges életre nevelés (gyalog-, kerékpár-, vízi- vagy sítúrák stb.)
o közösségformálás
A tervezetet − az időpont, a program, a kísérők, a várható költségek, az utazás módja,
szállás, biztosítás stb. − megjelölésével szülőkkel meg kell ismertetni.
A pedagógiai szempontokat és a költségeket egyaránt figyelembe véve egy osztály teljes tanulmányi ideje során egy  legfeljebb 3 napos  kirándulás tekinthető indokoltnak.
Osztálykirándulásra lehetőleg ne az első, illetve az utolsó tanévben kerüljön sor.
A kirándulások javasolt időpontjai: őszi szünet, tavaszi szünet, az írásbeli érettségi
vizsgák tanítási szünetes napjai.
Tanítási napokon osztálykirándulás nem szervezhető.
A kirándulást megelőzően a tanulókat körültekintő tájékoztatásban és kötelező balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni.
A tájékoztatás fő információi:
Kötelező:
o az általános magatartási és viselkedési szabályokat, az osztályfőnöki, kísérőtanári
utasításokat betartani
o a sérülést, rosszullétet, veszélyt jelentő helyzetet azonnal jelenteni a csoport vezetőjének
o az idegen környezet miatt fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedni
Tilos:
o balesetet, sérülést, ön- vagy közveszélyt okozó helyzetet előidézni
o a csoportot engedély nélkül elhagyni
o az engedélyezett határidőn túl kimaradni
Ajánlott:
o a tanulók vigyék magukkal a személyi igazolványukat, tb-kártyájukat, rendszeresen
szedett gyógyszereiket
o kisebb sérülések ellátására szolgáló egyszerű eszközök (pl. sebtapasz) legyenek a
csoport tagjainál
o a ruházat feleljen meg a kirándulás jellegének, az évszaknak és a várható időjárásnak
o tisztában kell lenni az idegenekkel való ismerkedés lehetséges veszélyeivel
o a járműveken az utazásra vonatkozó − általános és kifüggesztett − szabályokat, utasításokat betartani
o a szálláshelyen előírt rendet betartani
o a látogatott intézményben, üzemben a látogatók számára előírt, illetve ismertetett
szabályokat betartani
o túrázáskor, uszodában a helyszínen adott külön utasításokat betartani
o a dohányzás, tűzgyújtás általános és helyi szabályait betartani
o étel- és italfogyasztásban mértéket tartani
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V. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS
ÉS AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉS ELVEI, RENDJE
1. AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI, SZÓBELI, GYAKORLATI BESZÁMOLTATÁSOK,
AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK RENDJE
Lásd a II.8. pontban.

2. AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI
FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI
2.1. Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok meghatározása
o a tanév elején szóban vagy írásban
o tanítási órákon szóban
o az elektronikus napló útján
o elektronikus levelezés útján
A tanítási órákon jellemzően rendszeres otthoni szóbeli feladatot határozunk meg,
amelyet a tanítási órát tartó pedagógusaink egyértelműen közölnek.
A szóbeli felkészülés céljából meghatározott feladatok elvégzését a következő tanítási
órákon szóbeli vagy írásbeli számonkérési formában, illetőleg frontális számonkéréssel ellenőrizzük.
2.2. Az otthoni (házi) feladatok
Az otthoni (házi) feladatok a tanórán feldolgozott ismeretek elmélyítését, gyakorlását, illetve a
dolgozatok előkészítését szolgálják. Elkészítésük kötelező, a szaktanár osztályzatot adhat rájuk.
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. projektmunka vagy prezentáció készítése,
idegen nyelvi fordítási feladat, több időt igénylő alkotás elkészítése. Ezekre a tevékenységi
formákra általában több időt biztosítunk, mint két tanítási óra között eltelt időtartam.
A tanulók hétvégére is kaphatnak szóbeli és/vagy írásbeli házi feladatot, a tanítási szünetek idejére − a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – azonban nem.
A szóbeli és írásbeli házi feladatok meghatározásával kapcsolatos elvek:
o Házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz ha a fenti célok egyikét sem szolgálja).
o Egy-egy tantárgyból jellemzően annyi szóbeli és írásbeli házi feladatot jelölünk ki,
amennyi nem jelent aránytalanul nagy megterhelést a tanulók számára, és – átlagos
képességű, munkabírású és koncentráló képességű diákot alapul véve – nem haladja
meg a 30-40 perces munkaidő-igényt.
o Kötelező jelleggel olyan otthoni feladatot lehet meghatározni, amelynek megoldására
valamennyi tanuló képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére / elkészítésére / megtanulására mindenki képes.)
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o A komolyabb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy
internetes kutatómunka, eszköz készítése, forráselemzés) az elkészítés határidejét
különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.
o A nagyobb időráfordítást igénylő házi írásbeli feladatokat (házi dolgozat) legalább
egy héttel a kijelölt elkészítési időpont előtt meghatározzuk.
o A tanítási szünetek időtartamára (nyári, őszi, téli és tavaszi szünet, többnapos ünnepek) nem adunk az átlagos mennyiséget meghaladó írásbeli és szóbeli házi feladatot.
o Minden pedagógusnak figyelembe kell vennie, hogy a tanulóknak egy-egy tanítási
napra több tantárgyból is készülniük kell.
o A házi feladatot részben vagy teljesen ellenőrizni kell.
o Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell
tenni a mulasztás okai szerint:
 nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány vagy hiba a feladat vagy annak
alapjául szolgáló anyag nem értéséből fakad,
 meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján
kívül (pl. igazolt betegség) mulasztotta azt el,
o Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok
elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.
o A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a
versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.
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VI. FELNŐTTOKTATÁS (ESTI TAGOZAT)
1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Az e fejezetben külön nem szabályozott kérdésekben a nappali tagozatra vonatkozó szabályozás az irányadó.
A felnőttek középiskolája 9-12. osztályának feladata az általános műveltség kiterjesztése és elmélyítése, a magasabb műveltség megszerzésének megalapozása, az érettségi vizsgára és a munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére, illetve a szakmai
vizsgákra való felkészítés érdekében.
Olyan ismereteket és képességeket nyújt, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és korábbi (általános iskolai,
illetve megszakított középiskolai) tanulmányait, rendezve és kiegészítve ezek eredményeit. A
felnőttek középiskolája (gimnáziuma) megteremti az érettségi, a középfokra alapozott
szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés.
lehetőségét. A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és
továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási képességeket, az élethosszig tartó tanulás
igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulók
életvitelének, társadalmi létformáiknak és a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására. Módot
nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására.
A kerettantervek hangsúlyt helyeznek arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek rendszere, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési műveletek
kifejlesztője. Ily módon törekszenek a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására  különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeinek
biztosítására. Hangsúly került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek
biztosítására, a problémamegoldó és kreatív működés irányába. Mindezek a felnőttek középiskolái kiemelt feladataihoz kapcsolódnak.
2. A FELNŐTTOKTATÁS ISKOLÁNKBAN
o Iskolánk felnőttoktatásában a bevezetett kerettanterv helyi tantervként is működik.
o Az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása négy év alatt történik.
3. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA VALÓ LÉPÉS
o Az eredményesen elvégzett évfolyamot követő évfolyamra felvehető, illetve átvehető az a tanuló, aki az előző tanulmányait azonos képzésű iskolában végezte, ha a
feltételeknek egyébként megfelel.
o A magasabb évfolyamra való felvétel feltételeként különbözeti vizsga letétele írható elő azokból a tantárgyakból, illetve tananyagrészekből, melyeknek követelményeit a jelentkező korábbi tanulmányai során nem sajátította el.
4. A BESZÁMOLÓK (SZÁMONKÉRÉS) ÉS A VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSA
o A tanév rendjéről, a beszámolók és a tanév végi vizsgák időpontjáról és formájáról a
tanulók a tanév elején, illetve tanulmányaik megkezdésekor – az osztályfőnökök,
illetve hirdetmények útján – tájékoztatást kapnak.
o A beszámoltatás (számonkérés) a tanév rendjében rögzített időpontban, a tanítási
órán történik.
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o A tanév végi vizsgák a tanítási órák terhére történhetnek – ha azok külön kiírás szerintiek.
o A tanév végi tanulmányi eredmény az évközi és a félévi beszámoló figyelembe vételével, az év végi beszámoló (vizsga) eredménye alapján állapítandó meg.
5. TANTÁRGYI RENDSZER, ÓRATERVEK, FELKÉSZÍTÉS
o A felnőttoktatásban a kötelező vizsgatárgyakon kívül az alábbi tantárgyakból teszszük lehetővé a középszintű vizsgára való felkészülést:
 Informatika
 Földünk és környezetünk (földrajz)
 Művészettörténet
(A vizsgakövetelmények a felnőttoktatásban a művészeti ismeretek tantárgy
keretében biztosítottak: két évig vizuális oktatás, két évig művészettörténet a
tananyag.)
A művészetek tantárgy keretében felkészítjük tanulóinkat a művészettörténet
tantárgy érettségi vizsgájára.
o Az emelt szinten való felkészítés a nappali tagozattal egyező.
o A felnőttoktatás érettségi vizsgakövetelményei megegyeznek a nappali tagozatéval.
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VII. MELLÉKLETEK
(Elektronikus formátumban)
1. ÓRATERVEK
2. A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI
3. TANTERVEK ÉS SZAKMAI KÉPZÉSI PROGRAMOK
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1. A szakképzés jellemzői
A SOPRONI SZC VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS
GIMNÁZIUMA Sopron korszerű és dinamikusan fejlődő középiskolája. Működését
1988. szeptember 1-jén kezdte meg. Az iskola alapításakor döntően gépész-, autószerelő- és villamos szakmunkásképzéssel foglalkozott, amelyet a 403. sz. Ipari
Szakmunkásképzőből történő "kiválásával" hozott az újonnan épített intézménybe.
A "világbanki" modell keretében az 1993/1994. tanévtől folytattunk képzést az
elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban, illetve az 1995/1996. tanévtől a gépész szakmacsoportban. Az 1997/1998. tanévtől az 52-5423-02 OKJ számú ipari
elektronikai technikus, valamint az 1999/2000. tanévtől az 52-5499-01 OKJ számú
automatizálási technikus szakmákban kezdtük el az OKJ szerinti szakmai oktatást.
Az "Ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki program "A" komponensének" keretében az ipari elektronikai technikus képzésnél alkalmazzuk a kompetencialapú,
moduláris képzést 1998-tól.
A 2000/2001-es tanévtől kezdtük el az akkori OKJ szerinti képzéseket érettségi után az autószerelő, illetve autóelektronikai műszerész szakokon, valamint a 10.
osztály utáni szakképzésekben a gázvezeték- és készülékszerelő, géplakatos, karosszérialakatos, mechanikai műszerész, villanyszerelő és a vízvezeték- és központifűtés-szerelő szakmákban.
Az informatika szakmacsoportban az 1998/1999. tanévtől folytatunk képzést.
A tankötelezettség 18. életévre történő kiterjesztése a szakiskolai képzés jelentős átalakítását hozta. A korábbi 3 éves szakmunkásképzés helyett a tanulók csak
a 11. évfolyamtól vehetnek részt szakmai képzésben, a 9-10. osztályban döntően
közismeretei tárgyakat tanulnak. Ez megnövelte a szakiskolában töltött időt.
A szakmai képzésben részben a kompetenciaalapú moduláris képzés folyik,
amely a szakképzés teljes átalakításával járt. Bevezetése néhány szakmában 2007ben kezdődött el, teljes körű alkalmazása a 2008/2009-es tanévtől valósult meg.
A 2010/2011-es tanév változást hozott, mivel a szakiskolában az általunk oktatott szakmákban a 3 éves képzések újra 2 évesek lettek, illetve szakmai képzést
indítottunk az előrehozott szakképzés keretében a 9. évfolyamtól kezdődően.
Újabb átalakulás volt, hogy a szakiskolai képzéseink, illetve a mechatronikai
technikus képzés gondozása a Kereskedelmi és Iparkamarához került, így a
2011/2012-es tanévben már a kamara által kidolgozott Szakmai és Vizsgakövetel-
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mények (SZVK), valamint a kiadott központi programok alapján kezdődhetett meg a
szakmai képzés mind az előrehozott szakképzésben, mind pedig a 9-10. osztály
után, illetve az érettségit követő szakmánál.
Fordulópontot hozott a szakmai képzésben a kerettantervek alapján történő
képzés, amely ismét a szakképzés teljes átalakításával járt. Bevezetése teljes körűen a 2013/2014-es tanévtől valósult meg.
Legújabb változás a szakmai képzésben a 2016-ban megjelent, 2018-ban
módosított kerettantervek alapján történő képzés. Bevezetése felmenő rendszerben valósul meg. A korábbi szakiskolai képzés szakközépiskolai, a szakközépiskolai képzés szakgimnáziumi megnevezést kapott.
Új elemként jelent meg az iskola életében 2016-tól a sport szakgimnáziumi osztály indítása.
A sport, a gépészet és a közlekedésgépészet területén ebben a régióban csak
a mi iskolánk folytat képzést, így akit az ilyen jellegű szakmák érdeklik, nálunk folytathatják tanulmányaikat. Az ilyen irányú képesítéssel rendelkezők iránt nagy az érdeklődés a soproni, illetve környékbeli vállalkozások részéről.
Tagintézményünkben szakközépiskolában, kifutó rendszerben régi szakközépiskolában és szakgimnáziumban folyik szakképzés.
1.1. Az iskolában folyó szakképzés jellemzői
A legfontosabb cél, hogy a térség munkaerő szükségletének megfelelő elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakembereket képezzünk. Lehetőséget kívánunk teremteni a szakmát már művelő szakemberek át, illetve továbbképzésére. A
képzést eredményesen befejezők képesek legyenek a hagyományos és automatizált
gépek és berendezések üzemeltetését, karbantartását és javítását elvégezni. Fejlesztési, tervezési munkákban részt venni, gépek működési paramétereit műszerekkel mérni, ezek eredményéről jegyzőkönyvet készíteni.
Szakmájukat szerető, a technika megújulását követni tudó, legalább egy idegen nyelvben jártas szakembereket neveljünk, akik kvalifikált munkát végeznek és
képesek az önálló vagy csoportos munkavégzésre.
Munkajogi, gazdasági és vezetési ismeretek birtokában, megfelelő gyakorlat
után középszintű munkakörben dolgozzanak, vagy középszintű munkairányítókká
váljanak.
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A képzési profiljaink kialakításánál alapvetően a későbbi munka-erőpiaci
szempontokat, valamint a partnereink szakmai igényét is figyelembe vettük.
Céljaink a következők:
- széles alapú, a rugalmas változtatást biztosító szakmai képzés (olyan a munkaerőpiaci igényekhez gyorsan alkalmazkodó szakemberek képzése, akik képesek a továbbképzésre, illetve a folyamatos önképzésre)
- korszerű számítástechnikai és vállalkozói ismeretek
- olyan 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
- nyelvtudás.
A képzések jellemzői:
Intézményünk a XIII. informatika-, a IX. gépészet, a XXII. közlekedésgépész ágazatban és a XXXVII. sport ágazatban szakgimnáziumi képzést, (első háromban kifutó jelleggel szakközépiskolai képzést) az informatika-, a gépészet- és a közlekedésgépész szakmacsoportban érettségi utáni szakképzést, - gépészet és elektrotechnika-elektronika szakmacsoportba tartozó szakközépiskolai képzést folytat.
A 2016 szeptemberétől indított szakgimnáziumi képzés érettségivel, valamint OKJs szakmai képesítés megszerzésével zárul. A tanuló egyéni döntése alapján a mellék-szakképesítés megszerzése választható, ha nem kívánja a mellék-szakképesítést
elsajátítani az iskola a főszakképesítés magasabb színvonalon történő elsajátítását
elősegítő, ágazati szakmai kompetenciákat, készségeket erősítő képzés biztosít. Az
érettségi vizsgát követően szakirányú továbbtanulás esetén egy év alatt szerezhető
meg az érettségihez kötött szakképesítés.
A szakmai alapozó gyakorlati képzés a szakgimnazistáknak az iskola tanműhelyében
kerül megszervezésre.
A 2016. év szeptemberétől az újonnan induló szakközépiskolai képzésben az új
kerettantervek szerint folyik a képzés.
Tanulóink a szakmai képzés első évében az iskolai tanműhelyben – a gépi forgácsolók külső cég tanműhelyében is, - kapnak gyakorlati képzést, majd a szintvizsga sikeres teljesítését követően történik a kihelyezésük vállalkozásokhoz. Ez tanulószer-
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ződés alapján valósul meg. A tanulószerződés megkötése társadalombiztosítási jogviszonyt jelent, erre az időre a tanuló ösztöndíjat kap. Amennyiben hiányszakmát tanul, ezen felül tanulmányi ösztöndíj is megilleti.
A 2012-ben megjelent OKJ-ban a szakmacsoportok mellett megjelentek az ágazatok
is, illetve különválasztották a szakképesítéseket/szakképesítés-ráépüléseket a részszaképesítésektől, valamint megszűntek az elágazások. A 2016-ban megjelent
(2018-ban módosított) új OKJ lehetőséget biztosít az érettségi végzettséghez kötött
ágazati szakképesítések megszerzésére.
A szakképzésről szóló törvény szerint az iskolarendszerű szakképzés keretein
belül az első és második – az állam által elismert szakképesítés – megszerzése
ingyenes.
A tanuló abban az évben kezdheti meg utoljára a tanévet az iskolarendszerben,
amelyben a 24. életévét betölti (a tanuló attól a tanévtől kezdődően, amelyben a
szakképző iskola esetén huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban
kezdhet új tanévet).
A 2015/2016-os tanévben új képzési forma jelent meg – első- és másodszakmás
szakmai felnőttoktatás esti munkarendben.
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1.2. Iskolánk jelenlegi képzési formái
ISKOLARENDSZERŰ SZAKMAI KÉPZÉSEINK
Tanulmányi területek

Tagozat Felvehető
kód
létszám

Képzési
idő

Szakgimnázium
Gépészet ágazat

613

32 fő

4 év

Közlekedésgépész ágazat

614

32 fő

4 év

Informatika ágazat

611

32 fő

4 év

615/616
617

32 fő

4 év

30 fő
30 fő
30 fő
30 fő
30 fő
30 fő

2 év
1 év
2 év
1 év
1 év
2 év

30 fő

1 év

622

28 fő

3 év

623

28 fő

3 év

621

28 fő
28 fő

3 év
2 év

28 fő

1 év

56 fő
28 fő

2 év
1 év

Sport ágazat
Érettségire épülő képzéseink
- 54 525 02 OKJ sz. autószerelő
- 54 525 02 OKJ sz. autószerelő
- 54 525 02 OKJ sz. autószerelő esti
- 51 481 04 OKJ sz. informatikai rendszergazda
- 54 523 04 OKJ sz. mechatronikai technikus
- 54 523 04 OKJ sz. mechatronikai technikus esti
- 55 345 01 OKJ sz. kis- és középvállalkozások
ügyvezetője II. esti
Szakközépiskolai képzés
- 34 521 03 OKJ sz. gépi forgácsoló
- 34 582 09 OKJ sz. központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő
- 34 522 04 OKJ sz. villanyszerelő
- 34 522 04 OKJ sz. villanyszerelő esti
- 34 522 04 OKJ sz. villanyszerelő esti másodszakmás beszámítással
- 34 521 06 OKJ sz. hegesztő esti
- 35 521 05 OKJ sz. CNC gépkezelő esti

A Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolájának és Gimnáziumának képzési szerkezete
F E L N Ő T T K É P Z É S - FELNŐTTOKTATÁS

Iskolarendszerű képzés 24
éves korig

Mechatronikai technikus
13. évf.

Autószerelő 13-14.
évf.

Szakmunkások szakközépiskolája
érettségi

Informatikai rendszergazda
13. évf.

Felsőfokú
Szakképzési évfolyamon
Munkába állás

Továbbtanulás

Szakmai vizsga után
Érettségi vizsga után

5. Gépészet
szakmacsoport

7. Informatika
szakmacsoport

5. Gépészet
szakmacsoport

3. Oktatás
szakmacsoport

IX.
Gépészet
ágazat

XIII.
Informatika
ágazat

XXII.
Közlekedésgépész ágazat

XXXVII.
Sportágazat

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 3 év
Gépi forgácsoló

Villanyszerelő

3év

5. Gépészet szakmacsoport

Választható szakmák
SZAKGIMNÁZIUM
SZAKKÖZÉPISKOLA

Más középiskolában, gimnáziumban érettségizettek

8 általános iskola elvégzése után

3 év

6. Elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport

1.3. Felvétel szakképzésre
Szakgimnázium
A szakgimnáziumi (és a kifutó szakközépiskolai) képzés célja, hogy széles szakmai
alapozást nyújtva, a munkaerő-piaci igényeket követő felkészítést nyújtson, ugyanakkor a felsőfokú képzésbe való bekapcsolódást is biztosítsa. Emelt óraszámban
tanulják a német, informatikai szakon a német mellett az angol nyelvet. A képzésben
kiemelt szerep jut a számítástechnika - informatika oktatásának is.
A szakmai képzés 4 évében a kerettantervnek megfelelően az ágazati szakmai oktatás 13. évfolyamának tananyagát oktatjuk, így a szakmai képzés 2 év helyett csak 1
év. Az érettségi vizsgát követően a konkrét szakmai képzésre a tanuló akkori érdeklődésétől és a lehetőségektől függően kerül sor, differenciált képzési időben, különböző formákban.
Az iskola saját tanműhellyel, mérőtermekkel, tornateremmel, edzőtermekkel, könyvtárral, iskolaújsággal, klubbal, stúdióval (zárt láncú video rendszer, iskolai képújság)
rendelkezik.
 Informatikai szak 
KERETTANTERVRE ÉPÜLŐ, INFORMATIKA SZAKMACSOPORT INFORMATIKA
SZAKGIMNÁZIUMI (és kifutó) SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI OKTATÁS
Tanulmányi területet jelölő belső kód: 611
Képzési idő: 4 év + 1 év specializáció Felvehető létszám: 32 fő
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés
(szakgimnáziumi képzés): irodai informatikus
A specializáció során (az érettségi után) megszerezhető szakképesítés:
(szakközépiskolai képzés): informatikai rendszergazda
(szakgimnáziumi képzés): informatikai rendszerüzemeltető
(szakgimnáziumi képzés): szoftverfejlesztő
A szakgimnáziumi és a kifutó szakközépiskolai képzés négy évében a hangsúly a közismereti általánosan művelő tárgyak tanulásán van, amelyeket a gimnáziumi képzéssel azonos szinten oktatunk.
A szakgimnáziumi tanuló mellék-szakképesítést szerezhet, ha a tízedik évfolyam ideje alatt úgy dönt a törvény által meghatározott április 30-i időpontig, hogy
választja a tizenegy-tizenkettedik évfolyamokon a mellék-szakképesítés szakképzési
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kerettantervben meghatározott követelményeit. Komplex szakmai vizsgát tehet a
mellék-szakképesítés szakképzési kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek teljesítése esetén a tanulmányokat befejező időszak tanév rendjében
meghatározott októberi vizsgaidőszakban. A mellék szakképesítést nem választó
tanuló a tanulmányi követelményeknek a fő szakképesítéséhez kapcsolódó: Infrastrukturális hálózatok elmélete tantárgyat tanulhatja.
 Gépész szak 
KERETTANTERVRE

ÉPÜLŐ,

GÉPÉSZET

SZAKMACSOPORT,

GÉPÉSZET

SZAKGIMNÁZIUMI (és kifutó) SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZAT
Tanulmányi területet jelölő belső kód: 613
Képzési idő: 4 év + 1 év specializáció Felvehető létszám: 32 fő
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés
(szakgimnáziumi képzés): villamos berendezés szerelő és üzemeltető
A specializáció során (az érettségi után) megszerezhető szakképesítés:
(szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzés): mechatronikai technikus
A közismereti tárgyak jelentős részében a gimnáziumhoz közeli a képzés. A
felsőbb évfolyamokon az általános művelés mellett széles szakmai alapozás folyik. A
képzési programban súlyponti helyet foglal el a számítástechnika (és műszaki alkalmazásai), valamint a hagyományos gépészet ismereteit kiegészítő automatika és
elektronika oktatása, ami a csúcstechnika elsajátítását jelenti. A jól változtatható
elemekből felépített képzési tartalom nagyfokú variálhatóságot biztosít, így másféle
kiegészítő szakképesítés megszerzését is lehetővé teszi (pl. CNC, PLC).
A szakgimnáziumi tanuló mellék-szakképesítést szerezhet, ha a tízedik évfolyam ideje alatt úgy dönt a törvény által meghatározott április 30-i időpontig, hogy
választja a tizenegy-tizenkettedik évfolyamokon a mellék-szakképesítés szakképzési
kerettantervben meghatározott követelményeit. Komplex szakmai vizsgát tehet a
mellék-szakképesítés szakképzési kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek teljesítése esetén a tanulmányokat befejező időszak tanév rendjében
meghatározott októberi vizsgaidőszakban. A mellék szakképesítést nem választó
tanuló a tanulmányi követelményeknek a fő szakképesítéséhez kapcsolódó: Szakmai matematika tantárgyat tanulhatja.
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 Közlekedésgépész szak 
KERETTANTERVRE ÉPÜLŐ, KÖZLEKEDÉS SZAKMACSOPORT, KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ SZAKGIMNÁZIUMI (és kifutó) SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZAT
Tanulmányi területet jelölő belső kód: 614
Képzési idő: 4 év + 1 év specializáció Felvehető létszám: 32 fő
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés
(szakgimnáziumi képzés): kerékpárszerelő és
építő- és anyagmozgató gép kezelője, emelőgépkezelő (kivéve targonca)
A specializáció során (az érettségi után) megszerezhető szakképesítés:
(szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzés): autószerelő,
autóelektronikai műszerész
A képzés első négy évében az összes olyan közlekedéstechnikai alapismeretet és gyakorlatot oktatjuk, amelyek az adott szakközépiskolai ágazat valamennyi
szakmájához szükségesek. A kimenetek kiválasztásánál a széles szakmai alapozás
miatt figyelembe vehető a tanulók irányultsága és a gazdaság mindenkori igénye.
A szakgimnáziumi tanuló mellék-szakképesítést szerezhet, ha a tizedik évfolyam ideje alatt úgy dönt a törvény által meghatározott április 30-i időpontig, hogy
választja a tizenegy-tizenkettedik évfolyamokon a mellék-szakképesítés szakképzési
kerettantervben meghatározott követelményeit. Komplex szakmai vizsgát tehet a
mellék-szakképesítés szakképzési kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek teljesítése esetén a tanulmányokat befejező időszak tanév rendjében
meghatározott októberi vizsgaidőszakban. A mellék szakképesítést nem választó
tanuló a tanulmányi követelményeknek a fő szakképesítéséhez kapcsolódó: Szakmai matematika tantárgyat tanulhatja.
 Sport szak 
KERETTANTERVRE ÉPÜLŐ, OKTATÁS SZAKMACSOPORT, SPORT SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZAT
Tanulmányi területet jelölő belső kód: 615 / 616 / 617
Képzési idő: 4 év + 1 év specializáció Felvehető létszám: 32 fő
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:
regeneráló balneoterápiás masszőr
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A specializáció során (az érettségi után) megszerezhető szakképesítés:
fitness-wellness instruktor,
sportedző (kosárlabda)
sportedző (labdarúgás)
A képzés első négy évében az összes olyan egészségügyi, mozgásprogramok, sportszervezési, felkészítési alapismeretet és gyakorlatot oktatjuk, amelyek az
adott szakközépiskolai ágazat valamennyi szakmájához szükségesek. A kimenetek
kiválasztásánál a széles szakmai alapozás miatt figyelembe vehető a tanulók irányultsága és a terület mindenkori igénye.
A szakgimnáziumi tanuló mellék-szakképesítést szerezhet, ha a tizedik évfolyam ideje alatt úgy dönt a törvény által meghatározott április 30-i időpontig, hogy
választja a tizenegy-tizenkettedik évfolyamokon a mellék-szakképesítés szakképzési
kerettantervben meghatározott követelményeit. Komplex szakmai vizsgát tehet a
mellék-szakképesítés szakképzési kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek teljesítése esetén a tanulmányokat befejező időszak tanév rendjében
meghatározott októberi vizsgaidőszakban. A mellék szakképesítést nem választó
tanuló a tanulmányi követelményeknek a fő szakképesítéséhez kapcsolódó: Sportmozgások élettana és anatómiájának elmélete tantárgyat tanulhatja.
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Szakközépiskola (új)
Tanulmányi területet jelölő belső kód:
621 elektrotechnika-elektronika szakmacsoport – villanyszerelő
622 gépészet szakmacsoport – gépi forgácsoló
623 gépészet szakmacsoport – központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
Képzési idő: 3 év
Felvehető létszám: szakmánként 28 fő
Ebben az oktatási formában már a 9. osztályban elkezdődik a szakiskolai
szakképzés. A képzés során szakmai elméleti és gyakorlati képzésben vesznek részt
a tanulók az időkeret kétharmad részében, a közismereti oktatás a szakiskolai szakképzés közismereti kerettanterve szerint történik. A szakmai képzés az egyik csoportban villamos, a másikban gépész területeken történik.

Felvételi eljárás
A felvételi kérelmek elbírálása az általános iskola által közölt  7. osztály tanév végi és 8. osztály félévi  érdemjegyek alapján történik.
A felvételi kérelmek elbírálását az alábbi szempontok szerint végezzük:
1. Az általános iskola 7. osztály tanév végi, illetve a 8. osztály első félévi érdemjegyei
a magyar nyelv és irodalom; matematika; fizika tantárgyakból. Az érdemjegyek ös-szege alapján határozzuk meg a rangsort.
2. Azonos pontszám esetén a rangsor megállapítása a 8. osztály félévi összes jegyéből két tizedesig számolt átlag alapján történik. Annak azonossága esetén a 7.
osztály tanév végi összes jegyéből két tizedesig számolt átlag figyelembevételével
határozzuk meg a sorrendet.
3. A szakmai képzés megkezdéséhez egészségi alkalmasság szükséges.

2. Iskolánk helyi tantervei
2.1. Bevezető, törvényi hivatkozás
Szakterületenként, szakmánként és évfolyamonként áttekintettük a kerettanterveket,
illetve az OKJ-s szakmai és vizsgakövetelményeket, központi programokat és ezeket
az iskola igényeihez igazítottuk. A szakmai helyi tantervünk tartalmazza a kifutó jellegű óraterveket, valamint a 2016/2017-es, illetve a 2018/2019 tanévtől bevezetett
kerettanterveket.
Az intézmény helyi tantervének és szakmai programjának a kialakításánál a következő törvényeket, illetve rendeleteket vettük figyelembe:


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,



2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,



229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról



133/2011. (VII.18.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV.
22.) Korm. rendelet módosításáról,



150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről,



315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól,



217/2012. (VIII.9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól,



317/2016. (X. 25.) Korm. rendelete a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf
Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről.



353/2017. (XI.29.) Kormányrendelet a 2018/19-as tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító
szakképesítésekről.



25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.
6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztön-
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díjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról


237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet az egyes szakképzési tárgyú kormány rendeletek módosításáról



149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes szakképzési tárgyú kormány rendeletek módosításáról



504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes szakképzési tárgyú kormány
rendeletek módosításáról



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



23/2013. (III.29.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet módosításáról,



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



5/2018. (VII.9.) ITM rendelet szakképzési kerettantervek



26/2018. (VIII.7.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet módosításáról,



14/2013. (IV.5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről,



27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, melyet a
25/2014 (VIII.26.) NGM rendelet módosított



29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,



12/2013. (III.29.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,



35/2016. (VIII.31.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,



8/2006. (III.23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának
feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről,



29/2019. (VIII. 30.) ITM rendelet



20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről



5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervek módosításáról



21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról,
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20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól,



32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló
15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról.

2.2. Óratervek
Helyi programokban a szakmai óraterveket a hatályos jogszabályoknak megfelelően
állítottuk össze.

SZAKGIMNÁZIUMI és (kifutó) SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMAI
ÓRATERVEK
Az (új) SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMAI KÉPZÉSEK ÓRATERVEI
Az érettségi utáni képzések óratervei a kerettanterv bevezetése miatt teljesen mások, mint a korábbi tanévek óratervei (a 2013/2014-es tanévben kerültek bevezetésre). A szakiskolai képzések óratervei is átdolgozásra kerültek a Kamara által kidolgozott és kiadott új központi programok alapján
Új elemként jelentek meg a 2016/2017-es tanévben a szakgimnáziumi ágazati
szakmai képzési programok, melyek közül néhány módosult a 2018/2019-es tanévtől
a kiadott iránymutatások alapján.
Jelölésmagyarázat: a szakgimnáziumi képzések 12. évfolyamában törtvonallal jelölt
óraszámok az első és a második félévben tanítandó órák számát jelentik. (sárga
színnel kiemelve a központi tantervtől eltérő óraszámok)
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12.

elmélet saját
első/második félév

4

4

4

4

3/5

Idegen nyelvek

4

4

4

4

4

4

4

3,5/5

Matematika

3

3

3

3

3

4

3

4

Történelem, társ. és államp. ismeretek

2

2

2

2

3

3

3

3

1

0/2

Etika
Művészetek

1

1

Fizika

2

2

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

2

0/4

Informatika

2

2

Komplex természettudományos tárgy

3

3

Testnevelés és sport

5

5

5

5

5

5

5

3/5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

1

1

0/2

0

0/3

gyakorlat saját
első/második félév

elmélet központi

4

gyakorlat központi

elmélet saját

4

gyakorlat saját

elmélet központi

4

gyakorlat saját

Magyar nyelv és irodalom

gyakorlat saját

elmélet saját

(2016-tól
szakgimnázium)

elmélet központi

gyakorlat központi

szakgimnázium)

elmélet saját

gyakorlat központi

szakgimnázium B)

gyakorlat központi

9.

(2018-tól
szakgimnázium B)

elmélet központi

IX. Gépészet
ágazat

Heti óraszámok évfolyamonként
10. (2018-tól
11. (2016-tól

(6)

Szakmai matematika
11572-16 Mechatr. alapozó feladatok

3,5

3,5

Mechatronikai alapozó feladatok

(3,5)

(3,5)

Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlat

3, 5

3,5

4

4

(4)

(4)

4

4
2

2

0

0/2

2

2

Villamos gépek mérési gyakorlat

(1)

(1)

Hajtástechnika gyakorlat

(1)

(1)

1

1

(1)

(1)

Irányítástechnikai gyakorlat

1,5

2,5/0

PLC alkalmazása gyakorlat

1

1,5/0

Készülékismeret

1,5

3,5/0

Kapcsolószekrények szerelése gyakorlat

3,5

6/0

7,5

13,5/2

(3,5)

(3,5)

(4)

(4)

11582-16 Hajtástechnikai alapok

1

1

Villamos gépek alapjai

(1)

(1)

11583-16 Vill. biztonságtechn. alapok

2

2

Villamos biztonságtechnika

(2)

(2)

Hibavédelem a gyakorlatban

1,5

3,5/0

1

1,5/0

11584-16 Vezérléstechnikai alapok
Irányítástechnika

11585-16 Kapcsolószekrények szerelése

10163-12 Gépészeti munk és környezet

0,5

0,5

Munkavédelem

(0,5)

(0,5)

Elsősegélynyújtás gyakorlat

0,5

0,5

(0,5)

(0,5)

10172-12 Mérőtermi feladatok

2

2

Műszaki mérés

(2)

(2)

2

2

1

1

(1)

(1)

2

2

Műszaki mérés gyakorlat

(2)

(2)

(2)

(2)

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat

3,9

3,
9

3,9

3,9

9,9

9,9

10,9

10,9

Összesen:

31,0

31,0

4,0

4,0

30

30

27

28

25,5

21,5/33
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Éves óraszámok évfolyamonként
10. (2018-tól
11. (2016-tól
12. (2016-tól
gyakorlat saját
első/második félév

Irányítástechnikai gyakorlat

46,5

45/0

PLC alkalmazása gyakorlat

31

27/0

46,5

63/0

63

108/0

187

269

144

144 144

124 54/65

Idegen nyelvek

144

144

144

144

144 144

124 63/65

Matematika

108

108

108

108

108 144

93

128

Történelem, társ. és államp. ismeretek

72

72

72

72

108 108

93

93

31

0/26

62

0/52

gyakorlat saját

144

elmélet saját

144

gyakorlat saját

elmélet saját

144

gyakorlat saját

elmélet központi

elmélet saját
első/második félév

0/26

Magyar nyelv és irodalom

Etika
Művészetek

36

36

Fizika

72

72

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

72

72

36

36

72

72

36

36

72

72

elmélet központi

0

elmélet központi

gyakorlat központi

szakgimnázium)

elmélet saját

gyakorlat központi

szakgimnázium)

elmélet központi

gyakorlat központi

IX. Gépészet
ágazat

szakgimnázium B)

gyakorlat központi

9.

(2018-tól
szakgimnázium B)

Informatika

72

72

Komplex természettudományos tárgy

108

108

Testnevelés és sport

180

180

180

180

180 180

155 54/65

Osztályfőnöki

36

36

36

36

36

31

0/26

0

0/54

36
(216
)

Szakmai matematika
11572-16 Mechatr. alapozó feladatok

126

126

Mechatronikai alapozó feladatok

(126)

(126)

126
(126
)

Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlat

126

144

144

(144)

(144)

144

144

(144)

(144

72

72

72

72

Villamos gépek mérési gyakorlat

(36)

(36)

Hajtástechnika gyakorlat

(36)

(36)

36

36

(36)

(36)

(126)

)

11582-16 Hajtástechnikai alapok

36

36

Villamos gépek alapjai

(36)

(36)

11583-16 Vill. biztonságtechn. alapok

72

72

Villamos biztonságtechnika

(72)

(72)

Hibavédelem a gyakorlatban

46,5

63/0

31

27/0

11584-16 Vezérléstechnikai alapok
Irányítástechnika

11585-16 Kapcsolószekrények szerelése
Készülékismeret
Kapcsolószekrények szerelése gyakorlat

10163-12 Gépészeti munk és környezet

18

18

Munkavédelem

(18)

(18)

Elsősegélynyújtás gyakorlat

18

18

(18)

(18)

10172-12 Mérőtermi feladatok

72

72

Műszaki mérés

(72)

(72)

72

72

36

36

(36)

(36)

72

72

Műszaki mérés gyakorlat

(72)

(72)

(72)

(72)

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat

140

140

140

140

356

356

392

392

Összesen:

1116 1116 144

144

1080

1080

972

1008

790,5

835

18

elmélet saját

4

4

4

4

4

Idegen nyelv

4

4

4

4

4

4

4

4

Matematika

3

3

3

3

4

4

3

4

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1

2

2

Etika
Fizika

2

2

Pénzügyi és vállalkozói ismertek

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

Komplex természettudományos tárgy

3

3

Informatika

2

2

Művészetek

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0/2

(1)

(0/2)

Infrastrukturális hálózatok elmélete
11996-16 Információtechnológiai alapok
Információtechnológiai alapok

Programozás

1

1

(1)

(1)

1

1

(1)

(1)

Programozás gyakorlat

11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv
IT szakmai angol nyelv

2

2

(2)

(2)

2

2

(2)

(2)

1

2

(1)

(2)

1

1

(1)

(1)

2

2

1

1

(2)

(2)

(1)

(1)

2

1

(2)

(1)

11997-16 Hálózati ismeretek I.
Hálózati ismeretek I.
Hálózati ismeretek I. gyakorlat

1

1

(1)

(1)

3

3

(3)

(3)

2

2

(2)

(2)

12010-16 Nyílt forráskódú rendszerek kezelése
Linux alapok

1

1

(1)

(1)

1

1

(1)

(1)

1

1

(1)

(1)

Linux alapok gyakorlat

2

3

(2)

(3)

3

3

(3)

(3)

2

2

(2)

(2)

12008-16 Irodai szoftverek haladó szintű használata
Irodai szoftverek

0/4
(0/4)

1

2

(1)

(2)

1

2/0

(1)

(2/0)

Irodai szoftverek gyakorlat

Összesen:

2

(3)

Információtechnológiai gyakorlat

11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés

gyakorlat saját

elmélet központi

4

gyakorlat központi

elmélet saját

4

gyakorlat saját

elmélet központi

4

gyakorlat saját

elmélet saját

Magyar nyelv és irodalom

gyakorlat saját

elmélet központi

gyakorlat központi

12.

(2016-tól
szakgimnázium)

szakgimnázium)

elmélet saját

gyakorlat központi

szakgimnázium B)

gyakorlat központi

9.

(2018-tól
szakgimnázium B)

elmélet központi

III.
Informatika
ágazat

Heti óraszámok évfolyamonként
10. (2018-tól
11. (2016-tól

31

31

4

4

29

29

6

6

27

27

7

8

26

28/
28

2

2/3

(2)

(2/3)

3

5/0

(3)

(5/0)

7

7/7

19

144

124

124

144

144

124

124

Matematika

108

108

108 108

144

144

93

124

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

72

72

72

108

108

93

93

31

31

62

62

72

Etika
Fizika

72

72

Pénzügyi és vállalkozói ismertek
Komplex természettudományos tárgy

108

108

Informatika

72

72

72

72

36

36

72

72

72

72

Művészetek

36

36

36

36

Testnevelés és sport

180

180

180 180

180

180

155

155

Osztályfőnöki

36

36

36

36

36

36

31

31

36

36

36

72

(36)

(36)

Infrastrukturális hálózatok elmélete
11996-16 Információtechnológiai alapok
Információtechnológiai alapok

Programozás

72

72

36

36

(36)

(36)

36

36

0/52

713

(36) (72)
(72) (72)

Programozás gyakorlat

72

72

(36) (36)

36

36

108

108

(36) (36)
(72) (72)

11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv

72

72

36

IT szakmai angol nyelv

(72)

(72)

(36) (36)

(108)

(108)

72

72

36

36

(36)

(36)

72

108

(72)

(108)

108

108

(108)

(108)

72

72

31

0/26

(31)

(0/26)
(0/52)

36

11997-16 Hálózati ismeretek I.

72

Hálózati ismeretek I.

(72) (36)

36

Hálózati ismeretek I. gyakorlat

36

36

(36)

(36)

(72) (72)

12010-16 Nyílt forráskódú rendszerek kezelése

36

36

Linux alapok

(36)

(36)

Linux alapok gyakorlat

31

36

(31)

(36)

62

36/39

(62)

(36/39)

93

90/0

(93)

(90/0)

217

217

(72) (72)

12008-16 Irodai szoftverek haladó szintű használata

31
(31)

Irodai szoftverek

36/0
(36/0)

Irodai szoftverek gyakorlat

Összesen:

62

(108)

Információtechnológiai gyakorlat

11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés

gyakorlat saját

144

144 144

gyakorlat központi

elmélet saját

144 144

144

gyakorlat saját

elmélet központi

gyakorlat központi

elmélet saját

144

144

gyakorlat saját

144

Idegen nyelv

elmélet saját

Magyar nyelv és irodalom

gyakorlat saját

elmélet központi

gyakorlat központi

12.

(2016-tól
szakgimnázium)

szakgimnázium)

elmélet saját

gyakorlat központi

szakgimnázium B)

elmélet központi

9.

(2018-tól
szakgimnázium B)

elmélet központi

III.
Informatika
ágazat

Éves óraszámok évfolyamonként
10. (2018-tól
11. (2016-tól

1044

1044 144 144

1080

1080

216 216

1040

1040 252 288

806

842

20

Heti óraszámok évfolyamonként
11.

12.

elmélet saját

4

4

4

4

4

Idegen nyelvek

4

4

4

4

4

4

4

4

Matematika

3

3

3

3

3

4

3

4

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

2

2

2

3

3

3

3

Informatika

2

2

2

2
1

1

2

2

Etika
Fizika

2

2

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

2

2

1

1

2

2

1

1

Komplex természettudományos tárgy

3

3

Művészetek

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

1

1

1

(4)

Szakmai matematika

gyakorlat saját

elmélet központi

4

gyakorlat központi

elmélet saját

4

gyakorlat saját

elmélet központi

4

gyakorlat saját

Magyar nyelv és irodalom

gyakorlat saját

elmélet saját

(2016-tól
szakgimnázium)

elmélet központi

gyakorlat központi

(2016-tól
szakgimnázium)

elmélet saját

gyakorlat központi

10.

(2018-tól
szakgimnázium B)

gyakorlat központi

9.

(2018-tól
szakgimnázium B)

elmélet központi

XXII.
Közlekedésgépész
ágazat

4

4

1

0

5

4

(4)

10445-16 Emelőgépkezelő speciális feladatai
Emelőgépkezelő speciális feladatai
Emelőgépkezelő speciális feladatai gyakorlat

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok
Közlekedési ismeretek

1

1

Műszaki rajz

1

1

1

1

Mechanika

1

1

1

1

2

2

1

1

3

3

Gépelemek-géptan
Technológiai alapismeretek

2

2

Elektrotechnika-elektronika

2

1

2

1

3
3

4

10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
Karbantartási gyakorlatok

3

3

4

4

3

3

Mérési gyakorlatok

10443-16 Gépkezelő általános ismeretei
Gépkezelő általános ismeretei

2

2

0

10504-16 Kerékpárszerelő feladatai
Kerékpár szerkezeti ismeretek

1

1

Kerékpárok javítási gyakorlata

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat
Összesen:

32

32

3

3

32

32

3,9

3,9

7,9

7,9

28

29

2

3

3,9

3,9

8,9

9,9

28

31

21

Éves óraszámok évfolyamonként
11.

12.

144 144

144

144

124 124

Matematika

108 108

108 108

108

144

93

124

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

72

72

72

72

108

108

93

93

Informatika

72

72

72

72
31

31

62

62

Fizika

72

72

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

72

72

36

36

72

72

36

36

Komplex természettudományos tárgy

108 108

Művészetek

36

Testnevelés és sport

180 180

180 180

180

180

155 155

Osztályfőnöki

36

36

36

36

31

36

36

Szakmai matematika

36
(144)

gyakorlat saját

144 144

gyakorlat központi

Idegen nyelvek

elmélet saját

124 124

gyakorlat saját

144

gyakorlat saját

144

elmélet saját

144 144

gyakorlat saját

144 144

elmélet saját

Magyar nyelv és irodalom

Etika

elmélet központi

(2016-tól
szakgimnázium)

elmélet saját

gyakorlat központi

(2016-tól
szakgimnázium)

elmélet központi

gyakorlat központi

gyakorlat központi

10.

(2018-tól
szakgimnázium B)

elmélet központi

9.

(2018-tól
szakgimnázium B)

elmélet központi

XXII.
Közlekedésgépész
ágazat

31

(144)

10445-16 Emelőgépkezelő speciális feladatai
Emelőgépkezelő speciális feladatai
Emelőgépkezelő speciális feladatai gyakorlat

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok
Közlekedési ismeretek

36

36

Műszaki rajz

36

36

Mechanika

36

36

36

Gépelemek-géptan
Technológiai alapismeretek

72

72

36

36

36

72

72

36

36

108 108

Elektrotechnika-elektronika

72

36

72

36

93
93

124

10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
Karbantartási gyakorlatok

108 108

144 144

108

108

Mérési gyakorlatok

124 124

10443-16 Gépkezelő általános ismeretei
Gépkezelő általános ismeretei

72

62

0

10504-16 Kerékpárszerelő feladatai
Kerékpár szerkezeti ismeretek

36

36

Kerékpárok javítási gyakorlata

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat
Összesen:

140 140
1152

1152

108

108

1152

1152

284

284

1008

1044

72

108

140

140

320

392

31

0

868 961 155 124

22

Heti óraszámok évfolyamonként
12. . (2016-tól

4

4

4

4

4

Idegen nyelv(ek)

4

4

4

4

4

4

4

4

Matematika

3

3

3

3

3

4

3

4

Történelem

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1

Etika
Művészetek

1

1

Biológia

2

2

Komplex természettudományos tárgy

3

3

Informatika

2

2

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

Testnevelés és sport

5

5

5

5

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

1

1

1

Anatómiai-élettani ismeretek

2

2

2

2

Egészségtan

2

2
2

2
2

2

2

3,5/0

1

0/4

gyakorlat saját

elmélet saját

4

gyakorlat központi

elmélet központi

4

gyakorlat saját

elmélet saját

gyakorlat központi

elmélet központi

4

gyakorlat saját

elmélet saját

Magyar nyelv és irodalom

gyakorlat saját

elmélet központi

szakgimnázium)

elmélet saját

gyakorlat központi

11.

(2016-tól
szakgimnázium)

elmélet központi

XXXVII.
Sport ágazat

10.

(2018-tól
szakgimnázium B)

gyakorlat központi

9.

(2018-tól
szakgimnázium B)

1

0/3

1

2/0

2

3,5/0

4

5,5/
3

10323-12 Egészségügy és elsősegély

Terhelésélettan
Elsősegélynyújtás gyakorlat

2

2

3

3

Funkcionális anatómia

12051-16 Masszázs elméleti alapjai I.
Klinikumi alapismeretek

10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
Edzéselmélet

2

Edzésprogramok gyakorlat
Gimnasztika

1

2

2

1

1

1

Gimnasztika gyakorlat

1

2
2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

0/2

12053-16 Fizioterápia I.
Fizioterápia

1

1

Fiziotrápia I. gyakorlat

Sportmozgások élettana és anatómiájának elmélete

(4)

(2)

(4)

12055-16 Regeneráló balneoterápiás massz.
Masszázs
Svédmasszázs gyakorlat

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat
Összesen:

32

32

3

3

31

31

3,9

3,9

8,9

8,9

24

25

2

2

3,9

3,9

12,9 12,9

29

29,5
/32

23

Éves óraszámok évfolyamonként
11.

12.

144 144

144 144

144 144

124 124

Idegen nyelv(ek)

144 144

144 144

144 144

124 124

Matematika

108 108

108 108

108 144

93

124

Történelem

72

72

108 108

93

93

31

31

62

62

72

72

Etika
Művészetek

36

36

Biológia

72

72

Komplex természettudományos tárgy

108 108

Informatika

72

72

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

72

72

72

72

36

36

36

36

72

72

Testnevelés és sport

180 180

180 180

180 180

155 155

Osztályfőnöki

36

36

36

31

36

36

36

10323-12 Egészségügy és elsősegély

gyakorlat saját

Magyar nyelv és irodalom

gyakorlat központi

elmélet saját

elmélet központi

(2016-tól
szakgimnázium)

gyakorlat saját

gyakorlat központi

elmélet saját

(2016-tól
szakgimnázium)

elmélet központi

gyakorlat saját

gyakorlat központi

elmélet saját

gyakorlat saját

gyakorlat központi

elmélet saját

elmélet központi

XXXVII.
Sport ágazat

10.

(2018-tól
szakgimnázium B)

elmélet központi

9.

(2018-tól
szakgimnázium B)

31

0/39

31

36/0

62

63/0

124

138

31

713 744

Anatómiai-élettani ismeretek

72

72

Egészségtan

72

72

Terhelésélettan

72

72

72

72

Elsősegélynyújtás gyakorlat

72

72

108 108

Funkcionális anatómia

62

62

62

63/0

31

0/42

31

0/26

12051-16 Masszázs elméleti alapjai I.
Klinikumi alapismeretek

10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
Edzéselmélet

72

Edzésprogramok gyakorlat
Gimnasztika

72
36

72

36

72
36

36

Gimnasztika gyakorlat

72
72

36

36

36

36

36

36

36

36

72

72

12053-16 Fizioterápia I.
Fizioterápia

36

36

Fiziotrápia I. gyakorlat

Sportmozgások élettana és anatómiájának elmélete

(72)

(144)

(124)

12055-16 Regeneráló balneoterápiás massz.
Masszázs
Svédmasszázs gyakorlat

72

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat
Összesen:

140 140
1152

1152

108

108

1116

1116

320

320

72

140 140
864

900

392

392

899

937

24

Heti óraszámok évfolyamonként

gyakorlat
központi

gyakorlat saját

Német nyelv

elmélet saját

elmélet központi

gyakorlat saját

2/14.

gyakorlat
központi

elmélet saját

5/13.
elmélet központi

Autószerelő
OKJ szám: 54 525 02

3

4

7

7

4

5

14

16

1

Osztályfőnöki

1

11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

0,5

1

2

2

2

2

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1

11498-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
10416-12 Közlekedéstechnikai alapok
Közlekedési ismeretek
Műszaki rajz
Mechanika
Gépelemek- géptan
Technológiai alapismeretek
Elektrotechnika-elektronika
10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
Karbantartási gyakorlatok
Mérési gyakorlatok
10418-12 Járműkarbantartás
Járműkarbantartás
Gazdasági ismeretek
Járműkarbantartás gyakorlata

4

5

10421-12 Autószerelő feladatai
Gépjármű-szerkezettan

6

6

6

6

Gépjármű-villamosságtan

4

4

4

4

Szerelési gyakorlat

5

7

10422-12 Járműdiagnosztika
Járműdiagnosztika

3

3

Járműdiagnosztika gyakorlata
Összesen:

17

18

3
5

5

14

17

17

3

19

25

Éves óraszámok évfolyamonként

Német nyelv

gyakorlat saját

gyakorlat
központi

elmélet saját

elmélet központi

2/14.
gyakorlat saját

gyakorlat
központi

elmélet saját

elmélet központi

Autószerelő
OKJ szám: 54 525 02

5/13.

31

Osztályfőnöki

31

11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.

15,5

15,5

15,5

31

62

62

62

62

31

31

31

31

15,5

15,5

15,5

31

11498-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
10416-12 Közlekedéstechnikai alapok
Közlekedési ismeretek
Műszaki rajz
Mechanika
Gépelemek- géptan
Technológiai alapismeretek
Elektrotechnika-elektronika
10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
Karbantartási gyakorlatok
Mérési gyakorlatok
10418-12 Járműkarbantartás
Járműkarbantartás
Gazdasági ismeretek
Járműkarbantartás gyakorlata

124

155

93

124

217

217

124

135

434

496

10421-12 Autószerelő feladatai
Gépjármű-szerkezettan

186

186

186

186

Gépjármű-villamosságtan

124

124

124

124

Szerelési gyakorlat

155

217

10422-12 Járműdiagnosztika
Járműdiagnosztika

93

93

Járműdiagnosztika gyakorlata
Összesen:

527

558

93
155

155

434

527

527

93

589

26

1

Szakmai angol

2

11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11498-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
10827-12 Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások
Hálózati operációs rendszerek

0,5

1

2

2

5,5

7

Hálózati operációs rendszerek gyakorlat

gyakorlat
saját

Osztályfőnöki

gyakorlat
központi

elmélet
saját

elmélet
központi

Informatikai rendszergazda
OKJ száma: 54 481 04

Heti óraszámok
5/13.

7

8

6

6

2

2

15

16

10828 -12 Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete
6

6

Hálózati ismeretek II. gyakorlat

2

2

IT hálózat biztonság gyakorlat

21

Éves óraszámok
5/13.
elmélet
saját

Informatikai rendszergazda
OKJ száma: 54 481 04

16

elmélet
központi

Összesen:

Osztályfőnöki

31

Szakmai angol

62

11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11498-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
10827-12 Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások
Hálózati operációs rendszerek

16

31

62

62

170,5

217

Hálózati operációs rendszerek gyakorlat

gyakorlat
saját

IT hálózat biztonság

gyakorlat
központi

Hálózati ismeretek II.

217

248

186

186

62

62

465

496

10828 -12 Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete
Hálózati ismeretek II.

186

186

Hálózati ismeretek II. gyakorlat
IT hálózat biztonság

62

62

IT hálózat biztonság gyakorlat

Összesen:

496

651

27

Heti óraszámok
5/13.
gyakorlat saját

Mechatronikai gépészeti feladatok gyakorlata

8

8

Pneumatika, hidraulika gyakorlat

(3)

(3)

Szerelés

(3)

(3)

Karbantartás

(2)

(2)

Mechatronikai villamos feladatok gyakorlat

6

7

Ipari elektronika gyakorlat

(2)

(2)

PLC programozási gyakorlat

(2)

(3)

PLC kiépítése gyakorlat

(2)

(2)

14

15

Egyéves, szakmai érettségi után

OKJ szám: 54 523 04
Osztályfőnöki
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.

elmélet saját

gyakorlat
központi

elmélet központi

Mechatronikai
technikus

1
0,5

1

Foglalkoztatás I.

2

2

10190-12 Mechatronikai gépészeti feladatok
Mechatronikai gépészeti feladatok

8

9

Műszaki rajz

(1)

(1)

CAD síkbeli ábrázolás

(1)

(1)

CAD térbeli ábrázolás

(1)

(1)

Anyagismeret

(1)

(1)

Technológia

(1)

(1)

Gépelemek

(1)

(1)

Mechatronika

(1)

(2)

Robottechnika

(1)

(1)

11498-12 Foglalkoztatás I.

10191-12 Mechatronikai villamos feladatok
Mechatronikai villamos feladatok

6,5

7

Elektrotechnika

(1)

(1)

Elektronika

(1)

(1)

Automatika

(1)

(1)

Irányítástechnika

(1)

(1)

Ipari elektronika

(1)

(1)

Villamos gépek

(0,5)

(1)

(1)

(1)

PLC programozás

Összesen:

17

20

28

Éves óraszámok
5/13.
gyakorlat saját

Mechatronikai gépészeti feladatok gyakorlata

248

248

Pneumatika, hidraulika gyakorlat

(93)

(93)

Szerelés

(93)

(93)

Karbantartás

(62)

(62)

Mechatronikai villamos feladatok gyakorlat

186

217

Ipari elektronika gyakorlat

(62)

(62)

PLC programozási gyakorlat

(62)

(93)

PLC kiépítése gyakorlat

(62)

(62)

434

465

Egyéves, szakmai érettségi után

OKJ szám: 54 523 04
Osztályfőnöki
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.

elmélet saját

gyakorlat
központi

elmélet központi

Mechatronikai
technikus

31
15

31

62

62

11498-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.

10190-12 Mechatronikai gépészeti feladatok
Mechatronikai gépészeti feladatok

248 279

Műszaki rajz

(31)

(31)

CAD síkbeli ábrázolás

(31)

(31)

CAD térbeli ábrázolás

(31)

(31)

Anyagismeret

(31)

(31)

Technológia

(31)

(31)

Gépelemek

(31)

(31)

Mechatronika

(31)

(62)

Robottechnika

(31)

(31)

10191-12 Mechatronikai villamos feladatok
Mechatronikai villamos feladatok

201 217

Elektrotechnika

(31)

(31)

Elektronika

(31)

(31)

Automatika

(31)

(31)

Irányítástechnika

(31)

(31)

Ipari elektronika

(31)

(31)

Villamos gépek

(16)

(31)

PLC programozás

(31)

(31)

Összesen:

526 620
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Magyar - Kommunikáció
Idegen nyelv
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés
Osztályközösség-építő Program
Informatika
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
10163-12 Gépészeti munkabiztonság és
környezetvédelem
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata
10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai
mérések
Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat
Anyagvizsgálat és gépészeti mérések gyakorlata
10174-12 Esztergályos feladatok
Esztergálás
Esztergálás gyakorlata
10176-12 Marós feladatok
Marás
Marás gyakorlata
10175-12 Köszörűs feladatok
Köszörülés
Köszörülés gyakorlata

Heti óraszámok évfolyamonként
1/9.

2
2
2
2
3
3
1

2
2
3
2
2
3
1
2

0,5

1

3/11.

1
2
1
1

1
2
1
1

3
1

3
1
2

2

2
1,5

3
1

3
1
2

0,5 0,5

1

2

1

1

1

2

4

6

3

4

2

1
5

2

2

2

2

5

3

2

7

9

4

5,5

5

5

5

5

6

6

3

2

2,5 2,5
2

3,9
19,5

2

1

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat
Összesen:

2/10.

elmélet
központi
elmélet
saját
gyakorlat
központi
gyakorlat
saját
elmélet
központi
elmélet
saját
gyakorlat
központi
gyakorlat
saját
elmélet
központi
elmélet
saját
gyakorlat
központi
gyakorlat
saját

Gépi forgácsoló
OKJ száma:
34 521 03

23

3,9 3,9

3,9

13,9 15,9

2

18

20

17,9 19,9 14,0

19

15,0 16,5

30

Magyar - Kommunikáció
Idegen nyelv
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés
Osztályközösség-építő Program
Informatika
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
10163-12 Gépészeti munkabiztonság és
környezetvédelem
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata
10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai
mérések
Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat
Anyagvizsgálat és gépészeti mérések gyakorlata
10174-12 Esztergályos feladatok
Esztergálás
Esztergálás gyakorlata
10176-12 Marós feladatok
Marás
Marás gyakorlata
10175-12 Köszörűs feladatok
Köszörülés
Köszörülés gyakorlata
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat
Összesen:

Éves óraszámok évfolyamonként
1/9.

2/10.

3/11.

elmélet
központi
elmélet
saját
gyakorlat
központi
gyakorlat
saját
elmélet
központi
elmélet
saját
gyakorlat
központi
gyakorlat
saját
elmélet
központi
elmélet
saját
gyakorlat
központi
gyakorlat
saját

Gépi forgácsoló
OKJ száma:
34 521 03

72
72
72
72
108
108
36

72
72
108
72
108
108
36
72

18

36

36

36
72
36
36

108 108
36 36
72

62

62
46

93
31

93
31
62

16

16

62

62

36
36

72

36
72
36
36

36

72
144 216

36

36

72

72

72

72

180 180
93 124
252 324

124 171

180 180

155 155

108 108

72

72

78
72

140 140

72

78
186 186

140 140

702 828 500 572 648 720 644 716 435 574 465 512

31

1

elmélet saját

elmélet központi

3
1
2

gyakorlat saját

3
1

gyakorlat központi

gyakorlat saját

1
2
1
1

2

2
1,5

3
1

3
1
2

8

9

8

8

16

17

0,5 0,5

2

4
2

1

2

2,5

3

5

2

1
4

5

1

1

1
2

3

1

4

5
6

3
3,9 3,9
24

12,9 14,9

6

3

2
7

20,5

2
2

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat
Összesen:

1
2
1
1

3/11.
gyakorlat saját

0,5

elmélet saját

2
2
3
2
3
3
1
2

gyakorlat központi

elmélet saját

2
2
2
2
3
3
1

2/10.

gyakorlat központi

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
10209-12 Épületgépészeti csővezetékszerelés
Épületgépészeti csővezetékek
Épületgépészeti csővezetékek gyakorlata
10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret
Épületgépészeti rendszerek
Épületgépészeti rendszerek gyakorlata
10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és
környezetvédelmi feladatok
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
10215-12 Fűtésrendszerszerelő feladatok
Fűtési rendszerek
Fűtési rendszerek gyakorlata
10216-12 Gázvezeték- és rendszerszerelő
feladatok
Gázvezeték rendszerek
Gázvezeték rendszerek gyakorlata

1/9.
elmélet központi

Magyar - Kommunikáció
Idegen nyelv
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés
Osztályközösség-építő Program
Informatika

Heti óraszámok évfolyamonként

elmélet központi

Központifűtés- és
gázhálózat
rendszerszerelő
OKJ száma:
34 582 09

3

7

3,9 3,9
17

20

18,9 19,9

13

18

32

10209-12 Épületgépészeti csővezetékszerelés
Épületgépészeti csővezetékek
Épületgépészeti csővezetékek gyakorlata
10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret
Épületgépészeti rendszerek
Épületgépészeti rendszerek gyakorlata
10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és
környezetvédelmi feladatok
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
10215-12 Fűtésrendszerszerelő feladatok
Fűtési rendszerek
Fűtési rendszerek gyakorlata
10216-12 Gázvezeték- és rendszerszerelő
feladatok
Gázvezeték rendszerek
Gázvezeték rendszerek gyakorlata
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat
Összesen:

72
72
108
72
108
108
36
72

18

36

72

108 108
36 36
72

62

62
47

93
31

93
31
62

16

16

62

62

78

93

gyakorlat saját

gyakorlat központi

elmélet saját

elmélet központi

36
72
36
36

3/11.
gyakorlat saját

36
72
36
36

gyakorlat központi

gyakorlat saját

2/10.
elmélet saját

72
72
72
72
108
108
36

gyakorlat központi

elmélet saját

1/9.
elmélet központi

Magyar - Kommunikáció
Idegen nyelv
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés
Osztályközösség-építő Program
Informatika
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.

Éves óraszámok évfolyamonként

elmélet központi

Központifűtés- és
gázhálózat
rendszerszerelő
OKJ száma:
34 582 09

72
144 180

72

72

36

36

144 180

36

72 108

36
36

36
144 180
216 216

108 108

62
252 252

140 140

248 279

93
248 248

140 140

738 864 464 536 612 720 680 716 404 559 496 527

33

Heti óraszámok évfolyamonként

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
10007-12 Informatikai és műszaki alapok
Műszaki informatika gyakorlat
Műszaki ismeretek
Műszaki gyakorlatok
10023-12 Épületvillamossági szerelés
Épületvillamossági szerelés
Épületvillamossági szerelés gyakorlata
Épületvillamossági mérések gyakorlat
Vállalkozási ismeretek
Ipari elektronika
Elektrotechnikai számítások
10024-12 Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése
Villamosipari anyagismeret
Villamos gépek és berendezések
Villamos műszaki ábrázolás
Villamos gépek és berendezések üzemvitelének,
mérésének gyakorlata
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat
Összesen:

2

2
1,5

3
1

3
1
2

gyakorlat saját

gyakorlat központi

3
1

elmélet saját

3
1

elmélet központi

2
2
2
1

3/11.
gyakorlat saját

1
2
1
1

gyakorlat központi

gyakorlat saját

gyakorlat központi

elmélet saját

2
2
3
2
3
3
1
2

elmélet saját

2
2
2
2
3
3
1

2/10.
elmélet központi

Magyar - Kommunikáció
Idegen nyelv
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés
Osztályközösség-építő Program
Informatika

1/9.
elmélet központi

Villanyszerelő
OKJ száma:
34 522 04

0,5 0,5
0,5 0,5

2

2

3

3

2

2

1
1

1
1,5

3
1

3
1

2,5 2,5

1,5 1,5

3
3
0,5

1

3

4
1

1

0,5 0,5
1

15 16
2 2,5

1

1

1

1

1

1,5

14,5 16,5
3,9 3,9
21

25

12,4 13,9 15

3,9 3,9
17,5 20,9 22,4 14,5 18,5 14,5

16,5

34

Éves óraszámok évfolyamonként

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
10007-12 Informatikai és műszaki alapok
Műszaki informatika gyakorlat
Műszaki ismeretek
Műszaki gyakorlatok
10023-12 Épületvillamossági szerelés
Épületvillamossági szerelés
Épületvillamossági szerelés gyakorlata
Épületvillamossági mérések gyakorlat
Vállalkozási ismeretek
Ipari elektronika
Elektrotechnikai számítások
10024-12 Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése
Villamosipari anyagismeret
Villamos gépek és berendezések
Villamos műszaki ábrázolás
Villamos gépek és berendezések üzemvitelének,
mérésének gyakorlata
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat
Összesen:

18

18

62

62
47

93
31

93
31
62

16

16

62

62

31
31

31
47

93
31

93
31

gyakorlat saját

gyakorlat központi

elmélet saját

elmélet központi

gyakorlat saját

72
72
72
36

gyakorlat központi

gyakorlat saját

36
72
36
36

3/11.

108 108
36 36

72
90

elmélet saját

72
72
108
72
108
108
36
72

gyakorlat központi

elmélet saját

72
72
72
72
108
108
36

2/10.
elmélet központi

Magyar - Kommunikáció
Idegen nyelv
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés
Osztályközösség-építő Program
Informatika

1/9.
elmélet központi

Villanyszerelő
OKJ száma:
34 522 04

72

90
108 108

54

54

108 108
108 144
18 36

540 576
72 90

36

36

36

36

18

18

36

36

36

36

54

450 512
140 140

140 140

756 900 446 500 540 630 752 806 450 575 450 512

35

Heti óraszámok évfolyamonként

gyakorlat esti

gyakorlat saját

gyakorlat
központi nappali

elmélet saját

elmélet központi
nappali
elmélet esti

gyakorlat saját

2/14.
gyakorlat esti

gyakorlat
központi nappali

elmélet saját

elmélet esti

1/13.
elmélet központi
nappali

Autószerelő
Esti
OKJ szám: 54 525 02

3

1,8

3

7

4,2

5

4

2,4

4

14

8,4

12

11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.

0,5 0,05 0,1

11498-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.

2

0,2

0,5

1

0,1

1

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok
Közlekedési ismeretek

2

0,2

0,5

Műszaki rajz

2

0,2

1

Mechanika

2

0,2

0,5

Gépelemek- géptan

2

0,2

0,5

Technológiai alapismeretek

3

0,3

1

Elektrotechnika-elektronika

6

0,6

3

10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
Karbantartási gyakorlatok

10

6

8

Mérési gyakorlatok

4

2,4

3

10418-12 Járműkarbantartás
Járműkarbantartás
Gazdasági ismeretek

0,5 0,05 0,5

Járműkarbantartás gyakorlata
10421-12 Autószerelő feladatai
Gépjármű-szerkezettan

6

0,6

1,4

Gépjármű-villamosságtan

4

0,4

1

Szerelési gyakorlat
10422-12 Járműdiagnosztika
Járműdiagnosztika

3

0,3

1

Járműdiagnosztika gyakorlata
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat
Összesen:

4,4
17

1,7

6,5

18,4

2,64

2,77

11,04 13,8

17

1,7

5,5

36

Éves óraszámok évfolyamonként

gyakorlat
központi nappali

gyakorlat esti

gyakorlat saját

elmélet saját

elmélet esti

elmélet központi
nappali

gyakorlat saját

2/14.
gyakorlat esti

gyakorlat
központi nappali

elmélet saját

elmélet esti

OKJ szám: 54 525 02

elmélet központi
nappali

Autószerelő
Esti

1/13.

93

55,8

93

217

130,2

155

124

74,4

124

434

8,4

372

11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.

15

1,5

3

62

6,2

16

Járműkarbantartás

31

3,1

31

Gazdasági ismeretek

16

1,6

16

11498-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
10416-12 Közlekedéstechnikai alapok
Közlekedési ismeretek

72

7,2

18

Műszaki rajz

72

7,2

36

Mechanika

72

7,2

18

Gépelemek- géptan

72

7,2

18

Technológiai alapismeretek

108

10,8

36

Elektrotechnika-elektronika

216

21,6 108

10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
Karbantartási gyakorlatok

360

216

288

Mérési gyakorlatok

144

86,4

108

10418-12 Járműkarbantartás

Járműkarbantartás gyakorlata
10421-12 Autószerelő feladatai
Gépjármű-szerkezettan

186

18,6

43

Gépjármű-villamosságtan

124

12,4

31

Szerelési gyakorlat
10422-12 Járműdiagnosztika
Járműdiagnosztika

93

9,3

31

Járműdiagnosztika gyakorlata
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat
Összesen:

160
612 61,2 234

664

96

100

398,4 396

527

52,7

171

37

Heti óraszámok évfolyamonként

gyakorlat esti

13

7,8

gyakorlat saját

gyakorlat
központi nappali

elmélet saját

elmélet esti

elmélet központi
nappali

gyakorlat saját

2/14.
gyakorlat esti

gyakorlat
központi nappali

elmélet saját

elmélet esti

OKJ szám: 54 523 04

1/13.
elmélet központi
nappali

Mechatronikai
technikus
Esti
11498-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.

2

0,2

0,3

0,5

0,05

0,1

10190-12 Mechatronikai gépészeti
feladatok

4

0,4

Műszaki dokumentáció

(2)

(0,2)

0,3

Mechatronikai szerkezetek építőelemei

(1)

(0,1)

0,1

Ipari gyártórendszerek

(1)

(0,1)

0,2

11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és
környezetvédelem
Munkavédelem

0,5

0,05

0,1

Elsősegélynyújtás gyakorlat

0,5

0,3

0,3

2

1,6

2,0

10,5

6,3

Géprajz gyakorlat

(1,5)

(0,9)

1

Kézi forgácsolás

(2)

(1,2)

2,0

Műszaki informatika

(2)

(1,2)

2,0

CAD rajzolás

(2)

(1,2)

2,0

Gépelemek szerelése

(2)

(1,2)

2,0

Elektrotechnika gyakorlat

(1)

(0,6)

1,0

10172-12 Mérőtermi feladatok
Műszaki mérés

2

0,2

0,6

Műszaki mérés gyakorlat

11572-16 Mechatronikai alapozó
feladatok

14

1,4

Műszaki matematika

(1)

(0,1)

0,4

Géprajz

(1)

(0,1)

0,4

Anyagismeret és technológia

(3,5)

1,0

Elektrotechnika

(3,5)

Műszaki mechanika

(1,5)

Gépelemek

(3,5)

(0,35
)
(0,35
)
(0,15
)
(0,35
)

11572-16 Mechatronikai alapozó
feladatok gyakorlat

10190-12 Mechatronikai gépészeti
feladatok gyakorlat

1,0
0,5
1,2

Pneumatika, hidraulika gyakorlat

(5,7) (3,4)

Szerelés
Karbantartás

(5,3) (3,2)
(2)

(1,2)

3,5
3
1,5

38
10191-12 Mechatronikai villamos
feladatok

4,5

0,45
0,2

Hajtástechnika

(0,5) (0,05
)
(0,5) (0,05
)
(0,5) (0,05
)
(1,0) (0,1)

Ipari automatizálás

(1,0)

(0,1)

0,2

PLC technika

(1,0)

(0,1)

0,5

Villamos gépek
Elektronika
Ipari elektronika

0,2
0,2
0,2

10191-12 Mechatronikai villamos
feladatok gyakorlat

7

4,2

Villamos hajtástechnika gyakorlat

(2,3)

(1,38)

2

Ipari automatika gyakorlat

(2,3)

(1,38)

3

PLC technika gyakorlat

(2,4)

(1,44)

2

20

12

15

Összefüggő szakmai gyakorlat

Összesen:

16,5

1,65

5,2

4,4

2,64

2,64

17,4

10,84

14,94

11

1,1

2,5

Éves óraszámok évfolyamonként

11498-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.

62

6,2

9

15

1,5

3

11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és
környezetvédelem
Munkavédelem

18

1,8

4

Elsősegélynyújtás gyakorlat

18

10,8

11

72

43,2

72

10172-12 Mérőtermi feladatok
Műszaki mérés
Műszaki mérés gyakorlat

72

7,2

21

gyakorlat saját

gyakorlat esti

gyakorlat
központi nappali

elmélet saját

elmélet esti

elmélet központi
nappali

gyakorlat saját

2/14.

gyakorlat
központi nappali
gyakorlat esti

elmélet saját

elmélet esti

OKJ szám: 54 523 04

1/13.
elmélet központi
nappali

Mechatronikai
technikus
Esti

39
11572-16 Mechatronikai alapozó
feladatok

505

50,5

Műszaki matematika

(36)

(3,6)

14

Géprajz

(36)

(3,6)

14

Anyagismeret és technológia

(125)

(12,5)

36

Elektrotechnika

(127)

(12,7)

36

Műszaki mechanika

(54)

(5,4)

18

Gépelemek

(127)

(12,7)

43

11572-16 Mechatronikai alapozó
feladatok gyakorlat

378

Géprajz gyakorlat

(54) (32,4)

36

Kézi forgácsolás

(72) (43,2)

72

Műszaki informatika

(72) (43,2)

72

CAD rajzolás

(72) (43,2)

72

Gépelemek szerelése

(72) (43,2)

72

Elektrotechnika gyakorlat

(36)

36

226,8

(21,6)

10190-12 Mechatronikai gépészeti
feladatok

124

12,4

Műszaki dokumentáció

(62)

(6,2)

9

Mechatronikai szerkezetek építőelemei

(31)

(3,1)

3

Ipari gyártórendszerek

(31)

(3,1)

6

10190-12 Mechatronikai gépészeti
feladatok gyakorlat

403

241,8

Pneumatika, hidraulika gyakorlat

(186)

(111,6)

109

Szerelés
Karbantartás

(155)

(93)

93

(62)

(37,2)

47

10191-12 Mechatronikai villamos
feladatok gyakorlat

217

130,2

Villamos hajtástechnika gyakorlat

(72)

(43,2)

62

Ipari automatika gyakorlat

(72)

(43,2)

93

PLC technika gyakorlat

(73)

(43,8)

62

620

372

466

10191-12 Mechatronikai villamos
feladatok

139

13,9

Villamos gépek

(15)

(1,5)

6

Elektronika

(16)

(1,6)

7

Ipari elektronika

(15)

(1,5)

6

Hajtástechnika

(31)

(3,1)

7

Ipari automatizálás

(31)

(3,1)

6

PLC technika

(31)

(3,1)

16

Összefüggő szakmai gyakorlat

Összesen:

595

59,5

66

160

96

96

628

376,8

539

340

34

78

40

gyakorlat saját esti

gyakorlat esti

gyakorlat központi
nappali

elmélet saját esti

elmélet esti

4/12.
elmélet központi
nappali

CNC gépkezelő
Esti
OKJ száma:
35 521 01

Heti óraszámok

11399-12 CNC forgácsolási feladatok
Gyártáselőkészítés

2

Technológiai alapok
Gyártási folyamatok

(1)
(1)

CNC programozás

4

Koordináta rendszerek, nullpontok
Programnyelv szerkezet
Programutasítások
Rögzített esztergálási ciklusok
Rögzített fúrási, köszörülési ciklusok
Rögzített marási ciklusok

(0,5)
(1)
(1)
(0,5)
(0,5)
(0,5)

0,5
0,1
0,1

(0,25)
(0,25)

1,5
0,05
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05

(0,2)
(0,3)
(0,4)
(0,2)
(0,2)
(0,2)

CNC programozási gyakorlat

5

Gyártási folyamattervezés

(1)
(4)

CNC programozás
CNC szerszámgépek

5

Forgástest jellegű alkatrészek megmunkáló gépei

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Szekrényes alkatrészek megmunkáló gépei
CNC vezérlések
Jellegzetes szerkezeti elemek, részegységek
Gyártóeszközök

4
0,6
2,4

(1)
(3)

2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

(0,4)
(0,4)
(0,4)
(0,4)
(0,4)

CNC forgácsolási gyakorlat

15,5

CNC esztergálás

(4,5)
(4,5)
(4,5)
(2)

2,7
2,7
2,7
1,2

(3,5)

20,5

12,3

13,5

CNC marás
CNC köszörülés
Gépkarbantartások

Összesen:

11

1,1

4

9,5
(3)
(2)
(1)

41

11399-12 CNC forgácsolási feladatok
Gyártáselőkészítés
Technológiai alapok
Gyártási folyamatok
CNC programozás
Koordináta rendszerek, nullpontok
Programnyelv szerkezet
Programutasítások
Rögzített esztergálási ciklusok
Rögzített fúrási, köszörülési ciklusok
Rögzített marási ciklusok

62
(31)
(31)
124
(16)
(31)
(31)
(15)
(15)
(16)

3,1
3,1

(8)

46
1,6
3,1
3,1
1,5
1,5
1,6

(6)
(10)
(12)
(6)
(6)
(6)

Gyártási folyamattervezés
CNC programozás
Forgástest jellegű alkatrészek megmunkáló gépei
Szekrényes alkatrészek megmunkáló gépei
CNC vezérlések
Jellegzetes szerkezeti elemek, részegységek
Gyártóeszközök

3,1
3,1
3,1
3,1
3,1

18
75

(31)
(93)

(12)
(12)
(12)
(12)
(12)

CNC esztergálás
CNC marás
CNC köszörülés
Gépkarbantartások

341

124

62

CNC forgácsolási gyakorlat

Összesen:

gyakorlat saját esti

(8)

155
(30)
(125)
155
(31)
(31)
(31)
(31)
(31)

gyakorlat esti

16

CNC programozási gyakorlat

CNC szerszámgépek

gyakorlat központi
nappali

elmélet saját esti

elmélet esti

4/12.
elmélet központi
nappali

CNC gépkezelő
Esti
OKJ száma:
35 521 01

Éves óraszámok

34,1

124

480
(140)
(140)
(140)
(60)

84
84
84
36

(109)

635

381

418

294
(92)
(62)
(31)

42

0,5

0,2

2

0,3

4

1

gyakorlat saját

1

elmélet saját

5

elmélet központi

4

gyakorlat saját

0,1

gyakorlat központi

0,5

2.
gyakorlat központi

Összesen:

1.
elmélet saját

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
10209-12 Épületgépészeti csővezeték szerelés
Épületgépészeti csővezetékek
Épületgépészeti csővezetékek gyakorlata
10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret
Épületgépészeti rendszerek
Épületgépészeti rendszerek gyakorlata
10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és
környezetvédelmi feladatok
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
10215-12 Fűtésrendszer-szerelő feladatok
Fűtési rendszerek
Fűtési rendszerek gyakorlata
10216-12 Gázvezeték- és rendszerelő feladatok
Gázvezeték rendszerek
Gázvezeték rendszerek gyakorlata
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat

Heti óraszámok évfolyamonként

elmélet központi

Központifűtés- és
gázhálózat rendszerszerelő
Esti
OKJ száma:
34 582 09

10

8

10

7

17

15

1
10

7

11

8

1

0,3

1

0,1

5

1

4,44 2,67
10,5

2,2

25,4

18

11,5

2,5

43

Összesen:

6

62

10

124

31

gyakorlat saját

15

gyakorlat központi

elmélet saját

144

elmélet központi

3

gyakorlat saját

18

2.
gyakorlat központi

1.
elmélet saját

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
10209-12 Épületgépészeti csővezeték szerelés
Épületgépészeti csővezetékek
Épületgépészeti csővezetékek gyakorlata
10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret
Épületgépészeti rendszerek
Épületgépészeti rendszerek gyakorlata
10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és
környezetvédelmi feladatok
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
10215-12 Fűtésrendszer-szerelő feladatok
Fűtési rendszerek
Fűtési rendszerek gyakorlata
10216-12 Gázvezeték- és rendszerelő feladatok
Gázvezeték rendszerek
Gázvezeték rendszerek gyakorlata
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat

Éves óraszámok évfolyamonként

elmélet központi

Központifűtés- és
gázhálózat rendszerszerelő
Esti
OKJ száma:
34 582 09

36
360 252

144

36
396 288

36

4
36

11

310 248

155

31
310 217

342

79

160

96

952

647

356

78

620

465

44

(0,06)

0,5

0,05

(0,09)

2

0,2

(0,25)

3

5,5

0,3

0,55

1
1,5
2

0,1
0,15
0,2

2
3
2,5

0,2
0,3
0,25

23,5

2,35

gyakorlat saját esti

0,05

gyakorlat esti

0,5

gyakorlat központi
nappali

elmélet saját esti

3/11.
elmélet esti

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
10007-12 Informatikai és műszaki alapok
Műszaki informatika gyakorlat
Műszaki ismeretek
Műszaki gyakorlatok
10023-12 Épületvillamossági szerelés
Épületvillamossági szerelés
Épületvillamossági szerelés gyakorlata
Épületvillamossági mérések gyakorlat
Vállalkozási ismeretek
Ipari elektronika
Elektrotechnikai számítások
10024-12 Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése
Villamosipari anyagismeret
Villamos gépek és berendezések
Villamos műszaki ábrázolás
Villamos gépek és berendezések üzemvitelének,
mérésének gyakorlata
Összesen:

Heti óraszámok

elmélet központi
nappali

Villanyszerelő
Esti másodszakmás
beszámítással
OKJ száma:
34 522 04

2

1,2

(1,34)

3

1,8

2

22,5
3,5

13,5
2,1

13,5
2

15,5

9,3

9,5

46,5

27,9

27

(0,31)

2

0,25
(0,22)
(0,09)

0,25
(0,31)

0,5

3

45

(2)

16

1,6

(3)

64

6,4

(8)

108

190

10,8

19

32
48
68

3,2
4,8
6,8

68
96
86

6,8
9,6
8,6

794

79,4

gyakorlat saját esti

1,8

gyakorlat esti

18

gyakorlat központi
nappali

elmélet saját esti

3/11.
elmélet esti

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
10007-12 Informatikai és műszaki alapok
Műszaki informatika gyakorlat
Műszaki ismeretek
Műszaki gyakorlatok
10023-12 Épületvillamossági szerelés
Épületvillamossági szerelés
Épületvillamossági szerelés gyakorlata
Épületvillamossági mérések gyakorlat
Vállalkozási ismeretek
Ipari elektronika
Elektrotechnikai számítások
10024-12 Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése
Villamosipari anyagismeret
Villamos gépek és berendezések
Villamos műszaki ábrázolás
Villamos gépek és berendezések üzemvitelének,
mérésének gyakorlata
Összesen:

Éves óraszámok

elmélet központi
nappali

Villanyszerelő
Esti másodszakmás
beszámítással
OKJ száma:
34 522 04

72

43,2

(43)

108

64,8

64

790
120

474
72

432
64

496

297,6

304

1586

951,6

864

(10)

64

8
(7)
(3)

8
(10)

16

96
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Összesen:

0,1

2

0,25

2

0,25

gyakorlat saját

0,5

gyakorlat központi

elmélet saját

gyakorlat saját

gyakorlat központi

elmélet saját

2.
elmélet központi

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
10007-12 Informatikai és műszaki alapok
Műszaki informatika gyakorlat
Műszaki ismeretek
Műszaki gyakorlatok
10023-12 Épületvillamossági szerelés
Épületvillamossági szerelés
Épületvillamossági szerelés gyakorlata
Épületvillamossági mérések gyakorlat
Vállalkozási ismeretek
Ipari elektronika
Elektrotechnikai számítások
10024-12 Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése
Villamosipari anyagismeret
Villamos gépek és berendezések
Villamos műszaki ábrázolás
Villamos gépek és berendezések üzemvitelének,
mérésének gyakorlata
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat

1.
elmélet központi

Villanyszerelő
Esti
OKJ száma:
34 522 04

Heti óraszámok évfolyamonként

5
1,5

3
1

0,5 0,05

2,5

2

1,2

3

1,8

0,3

2,5 0,35
16,5 10,5
2 1,2

1

0,1

0,5

0,1

1

0,15

1
1,5
1

0,1
0,2
0,1

1
3
1

0,1
0,3
0,1
15,5 9,8

4,44 2,67
8

1,05

28,9

17,4

13

1,5

22,0

13,8
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Összesen:

65

3

64

8

64

8

gyakorlat saját

108

16

gyakorlat központi

90

43

elmélet saját

90

72

elmélet központi

2

gyakorlat saját

18

2.
gyakorlat központi

elmélet saját

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
10007-12 Informatikai és műszaki alapok
Műszaki informatika gyakorlat
Műszaki ismeretek
Műszaki gyakorlatok
10023-12 Épületvillamossági szerelés
Épületvillamossági szerelés
Épületvillamossági szerelés gyakorlata
Épületvillamossági mérések gyakorlat
Vállalkozási ismeretek
Ipari elektronika
Elektrotechnikai számítások
10024-12 Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése
Villamosipari anyagismeret
Villamos gépek és berendezések
Villamos műszaki ábrázolás
Villamos gépek és berendezések üzemvitelének,
mérésének gyakorlata
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat

1.
elmélet központi

Villanyszerelő
Esti
OKJ száma:
34 522 04

Éves óraszámok évfolyamonként

160
48

96
32

10

14
594 378
72 43

36

3

18

3

36

6

32
48
32

3
7
3

32
96
32

3
10
3
496 304

288

38

160

96

1006

625

416

48

704

432

48

0,5

0,2

2

0,3

4

1

gyakorlat saját

1

elmélet saját

5

elmélet központi

4

gyakorlat saját

0,1

gyakorlat központi

0,5

2.
gyakorlat központi

Összesen:

1.
elmélet saját

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
10209-12 Épületgépészeti csővezeték szerelés
Épületgépészeti csővezetékek
Épületgépészeti csővezetékek gyakorlata
10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret
Épületgépészeti rendszerek
Épületgépészeti rendszerek gyakorlata
10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és
környezetvédelmi feladatok
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
10218-12 Víz- és csatornarendszer-szerelő
feladatok
Vízellátás, csatornázás
Víz- és csatornaszerelés gyakorlata
10217-12 Közműcsőhálózat-szerelő feladatok
Közműépítési ismeretek
Közműhálózat kivitelezésének gyakorlata
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat

Heti óraszámok évfolyamonként

elmélet központi

Víz- csatorna- és közmű rendszerszerelő
Esti
OKJ száma:
34 582 09

10

8

10

7

17

15

1
10

7

11

8

1

0,3

1

0,1

5

1

4,44 2,67
10,5

2,2

25,4

18

11,5

2,5
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Összesen:

6

62

10

124

31

gyakorlat saját

15

gyakorlat központi

elmélet saját

144

elmélet központi

3

gyakorlat saját

18

2.
gyakorlat központi

1.
elmélet saját

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
10209-12 Épületgépészeti csővezeték szerelés
Épületgépészeti csővezetékek
Épületgépészeti csővezetékek gyakorlata
10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret
Épületgépészeti rendszerek
Épületgépészeti rendszerek gyakorlata
10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és
környezetvédelmi feladatok
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
10218-12 Víz- és csatornarendszer-szerelő
feladatok
Vízellátás, csatornázás
Víz- és csatornaszerelés gyakorlata
10217-12 Közműcsőhálózat-szerelő feladatok
Közműépítési ismeretek
Közműhálózat kivitelezésének gyakorlata
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat

Éves óraszámok évfolyamonként

elmélet központi

Víz- csatorna- és közmű rendszerszerelő
Esti
OKJ száma:
34 582 12

36
360 252

144

36
396 288

36

4
36

11

310 248
155

31
310 217

342

79

160

96

952

647

356

78

620

465
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Összesen:

12

2

0,5

3

1

0,4

2
2

gyakorlat saját

1

gyakorlat központi

3

elmélet saját

4

elmélet központi

gyakorlat saját

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
2 0,3
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata
10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
1 0,1
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlat
10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező
műveletei
2 0,5
Hegesztési alapismeretek
Hegesztési alapgyakorlatok
11497-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
0,5 0,1
Munkahelyi egészség és biztonság
11453-12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő
feladatok
3,5 0,5
Hegesztési ismeretek I.
Hegesztési gyakorlatok I.
11455-12 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok
3 0,5
Hegesztési ismeretek II.
Hegesztési gyakorlatok II.
11456-12 Gázhegesztő feladatok
Hegesztési ismeretek III.
Hegesztési gyakorlatok III.
11457-12 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok
Hegesztési ismeretek IV.
Hegesztési gyakorlatok IV.
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat

2.
gyakorlat központi

elmélet saját

1.
elmélet központi

Hegesztő
Esti
OKJ száma:
34 521 06

Heti óraszámok évfolyamonként

3

2

0,5

0,5 0,1

6

5

2

1,75

5,5

5

2

1,75

8

5

8

5

23

15,5

3

2
4,4

0,5

0,5

2,67

23,9 18,17 8,5

2
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Összesen:

gyakorlat központi

gyakorlat saját

62

216 180

62

54

198 180

62

54

elmélet saját

93

elmélet központi

10

gyakorlat saját

72

2.
gyakorlat központi

elmélet saját

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata
10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlat
10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező
műveletei
Hegesztési alapismeretek
Hegesztési alapgyakorlatok
11497-12 Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
Munkahelyi egészség és biztonság
11453-12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő
feladatok
Hegesztési ismeretek I.
Hegesztési gyakorlatok I.
11455-12 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok
Hegesztési ismeretek II.
Hegesztési gyakorlatok II.
11456-12 Gázhegesztő feladatok
Hegesztési ismeretek III.
Hegesztési gyakorlatok III.
11457-12 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok
Hegesztési ismeretek IV.
Hegesztési gyakorlatok IV.
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat

1.
elmélet központi

Hegesztő
Esti
OKJ száma:
34 521 06

Éves óraszámok évfolyamonként

31

12

144 108

36

4
36

72

18
108

18

4

126

18

108

18

72
62

15

15

3

18

93

16
248 155

62

16
248 155

160
432

72

96

862 654 263

62 713 480
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11873-16 Idegen nyelv és üzleti szaknyelv II
Idegen nyelv
12059-16 Informatika vállalatvezetőknek II
Informatikai alapismeretek
Irodai programcsomag használata
Internetes kommunikáció
11872-16 A vállalkozások vezetése
Vezetői ismeretek
Összesen

1

11

11

gyakorlat saját

1

gyakorlat központi

elmélet saját

10
1
2,5
3

1
2,5
3

6,5

6,5

Éves óraszámok évfolyamonként

310

gyakorlat saját

1.
gyakorlat központi

Kis- és középvállalkozások
ügyvezetője II.
Szakképesítés-ráépülés, esti
OKJ száma:
55 345 01

10

elmélet saját

Összesen

1.
elmélet központi

11873-16 Idegen nyelv és üzleti szaknyelv II
Idegen nyelv
12059-16 Informatika vállalatvezetőknek II
Informatikai alapismeretek
Irodai programcsomag használata
Internetes kommunikáció
11872-16 A vállalkozások vezetése
Vezetői ismeretek

Heti óraszámok évfolyamonként

elmélet központi

Kis- és középvállalkozások
ügyvezetője II.
Szakképesítés-ráépülés, esti
OKJ száma:
55 345 01

310

31

31

341

341

31
77,5
93

31
77,5
93

201,5

201,5
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3. A beszámítható előzetes tanulmányok
A szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felső oktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítést nyújtó szakképzésben előírt - megegyező tartalmú - követelmények teljesítésébe be kell számítani. A beszámítás mértékéről a
szakképzést folytató intézmény vezetője dönt.
A szakképzést folytató intézmény vezetőjének döntése ellen a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalhoz lehet fellebbezni. A fellebbezésre a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni.
Iskolánkban beszámításra kerülnek:
- a szakközépiskola 11-12. évfolyamokon a képzésben tanult szakmai alapozó tárgyak bizonyos tananyagtartalma az érettségi utáni szakképzések elvégzésekor,
- az azonos modulok igazolt elvégzése,
- esti másodszakmás képzés keretében a korábban tanult szakma azonos tananyagtartalmai – szakmai követelménymodulok, tantárgyak.
Esti felnőttoktatás keretében lebonyolított másodszakmás képzés törvényi háttere:
- a nemzeti köznevelésről szóló törvény 60. § (7) bekezdése értelmében szakképző
iskolában a nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás azok számára szervezhető meg, akik még nem rendelkeznek szakképesítéssel, tehát a másodszakmás képzés esti vagy egyéb munkarend szerint szervezhető meg,
- a szakképzés szóló törvény 33. § (5) bekezdése alapján 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 óraszámot.
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4. A szakmai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő
eszközök és felszerelések jegyzéke

A szakmai program végrehajtásához szükséges helyiségek, bútorzatok és egyéb
berendezési tárgyak; a tanórai oktató és nevelőmunkát segítő taneszközök, felszerelések; valamint az egészséges munkavédelmi eszközök felsorolásáról az egyes
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben leírtak az irányadók.

A helyi szakmai programok mellékletben csatoltan megtalálhatók az egyes
szakképesítések vonatkozásában.
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5. Vizsgák

5.1. A továbbhaladáshoz szükséges vizsgák
5.1.1. Osztályozó vizsga 20/2012. EMMI rendelet 64. § (2) bek.: a félévi vagy az év végi
osztályzat megállapítására szolgál
Osztályozó vizsgát az a tanuló köteles tenni, akit
 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól
 a tanulmányi követelményeknek az előírtnál rövidebb idő alatt tesz eleget
A nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet az a tanuló, aki
 mulasztása miatt nem osztályozható
5.1.2. Javítóvizsga: az elégtelen osztályzat javítására szolgál.
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha az adott tanév végén – legfeljebb három tárgyból – elégtelen osztályzatot kapott. [64. § (7) bek. a) pont].
Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője
azt engedélyezte (64. § (8) bekezdés).
A tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében a 20/2012 (VIII.31.)
EMMI rendelet 64.§ (2) bekezdés d) pontja értelmében független vizsgabizottság előtt
tesz vizsgát.
5.1.3. Mentesítés az évfolyam megismétlése alól
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII törvény 39. § (3)-(5) bekezdésének megfelelően a meghatározott mértékben igazoltan mulasztó tanuló esetében az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól mentesíthető a nevelőtestület döntése alapján.
5.1.4. Különbözeti vizsga
A tanuló különbözeti vizsgára kötelezhető, ha más iskolatípusból, vagy más tanterv szerint oktató iskolából kéri átvételét az iskolába, amennyiben nem tanulta, vagy eltérő óraszámban, illetve felépítésben tanulta az adott tantárgyat.
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Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben tanulmányait folytatni
kívánja.

5.1.5. Szintvizsga
A szintvizsga a gyakorlati képzés eredményességét mérő vizsga. A gyakorlati képzés
szervezője annak mérésére, hogy a tanulója szakmai alapképzés során elsajátította-e az
irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a szakmai és vizsgakövetelményekben előírt szintvizsgát szervez. A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelménye meghatározza szakmánként a szintvizsga szervezésének lehetőségét, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara pedig a szintvizsga szervezési szabályzatban lebonyolítását és értékelését határozza meg.
A szintvizsga a tanuló számára kötelező. A szintvizsga eredménye a tanuló év végi
szakmai érdemjegyébe nem számít bele. A szintvizsgát nem teljesítő tanuló részére a
gazdasági kamara a tanév kezdetét megelőzően pótló szintvizsgát szervez.
5.1.6. Beszámoltató rendszerű képzés vizsgái
Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint - szervezett beszámoltató vizsga is (20/2012. EMMI rendelet 64. § (4)
bek.)

5.2. Komplex szakmai vizsga
Komplex szakmai vizsgát tesznek a 2013/2014-es tanévben bevezetett, - azóta többször
módosított, - kerettanterv szerinti felkészítésben résztvevő tanulók.
A komplex szakmai vizsga a kerettanterv szerinti szakképzés záró vizsgája, melynek részeit szakmánként a szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza.
Meghatározza a vizsgára bocsátás feltételeit:
a) iskolarendszerű képzés esetén az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben
meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével,
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b) iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Meghatározza a szakmai vizsga részeit, azon belül pedig a vizsgafeladatokat. Az egyes
vizsgafeladatok arányát százalékosan súlyozza az összes vizsgán belül.
Meghatározza az egyes vizsgafeladatok időkeretét, és a vizsgatevékenységet is.
A szakmai vizsga értékelése:
A komplex szakmai vizsgák értékelésére a 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet alapján
kerül sor.
A vizsgázó teljesítményének értékelésekor az egyes vizsgafeladatokon elért teljesítménye alapján szakképesítésenként egy osztályzatot kap. A szakmai és vizsgakövetelményben előírt valamennyi vizsgafeladat értékelése külön-külön, 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik. Az osztályzatot a szakmai és vizsgakövetelmény szerint az egyes
vizsgafeladatok súlyozással figyelembe vett érdemjegyeinek két tizedes jegy pontossággal számolt összege kerekítés után adja a vizsga végeredményét.
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A komplex szakmai vizsgák vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai szakmánként
Autószerelő
12/2013. (III. 29.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről. . Hatályos: 2013-tól

Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Járműkarbantartás
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Jármű szerkezet javítása
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Jármű diagnosztika
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
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Autószerelő
35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről . Hatályos: 2016.09.01-től

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Járműkarbantartás, járműszerkezet javítása és járműdiagnosztika
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
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Informatikai rendszergazda
Gyakorlati vizsgatevékenység
A)

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B)

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati szolgáltatások telepítése és üzemeltetése

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
C)

A vizsgafeladat megnevezése: Adatbázis-kezelés

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%
D)

A vizsgafeladat megnevezése: Weblapkészítés, programozás

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Információtechnológiai alapok
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5 %
B) A vizsgafeladat megnevezése Hálózatok
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok, munkaszervezés
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
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Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Összetett informatikai feladat megoldása
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex vállalkozói ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Az íráskészség és az olvasott szöveg értésének mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és
szakmai) kompetencia mérése
A vizsgafeladat időtartama: 210 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven,
valamint nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése
A vizsgafeladat időtartama: 70 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 20 perc, hallás
utáni értés 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
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Mechatronikai technikus
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mechatronikai berendezés beüzemelése, hibaelhárítás
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mechatronikai feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mechatronikai feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

Mechatronikai technikus
29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról Hatályos: 2016.09.01-től

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mechatronikai berendezés beüzemelése, hibaelhárítás
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mechatronikai feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mechatronikai feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
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CNC gépkezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos alapműveletek. Egyszerű és összetett precíziós CNC megmunkálási műveleteket végez
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: CNC programozás
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: CNC forgácsolás technológiája, gépei, berendezései
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
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Gépi forgácsoló
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Összetett geometriájú alkatrész megmunkálása hagyományos
gépi forgácsolási eljárásokkal
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 55%
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Forgácsolási ismeretek és CNC alapismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A gépi forgácsolás technológiái és anyagismerete
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

65

Hegesztő
Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése bevontelektródás kézi ívhegesztő eljárással
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése gázhegesztő eljárással
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése volfrámelektródás védőgázas (TIG ) ívhegesztő eljárással
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
D) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) eljárással
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
Központi írásbeli vizsgatevékenység
-

Nincs

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett szerkezetek
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
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Villanyszerelő
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági tervek készítése, technológiai leírás
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági és villamos berendezési ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
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A szakmai vizsga szervezésének folyamatszabályozása

Ssz.

Tevékenységek

1.

Jogszabályok, dokumentumok áttekintése

2.

Előzetes tájékoztatás:
- Szülőknek
- Tanulók

Felelős

Felmentések iránti
kérelmek benyújtása

 Igazgató
 Jegyző
 Gyakorlati oktatásvezető
 Osztályfőnökök
 Gyakorlati oktatásvezető
 Tanulók
 Szülők

Felhasznált
erőforrások

Módszer

Határidő

Bemenő
(felhasznált)
dokumentum

Keletkező
dokumentum

Számítógép
Internet

Dokumentumelemzés

Folyamatos

Jogszabálygyűjtemény
Vizsgaszoftver

Jogszabályok, dokumentumok áttekintése

Informatikai és
irodatechnikai
eszközök
Internet

Prezentáció
Tájékoztató

Az első vizsgatevékenység előtt 50
nappal

Vizsgakövetelmények

Elektronikus információ

Műszaki igh

 Jegyző
 Osztályfőnökök
 Igazgató

Informatikai és
irodatechnikai
eszközök
Internet

Dokumentumelemzés
Adatkezelés

Jogszabályban meghatározott időpontig:
 December 15
 Február 15.
 Augusztus 31.

Jelentkezési lap
Vizsgaszoftver
A kérelmek elbírálásához szükséges dokumentumok

Feltöltött jelentkezési
adatbázis

Műszaki igh.

Műszaki igh

Vizsgára jelentkezés
3.

Érintettek

4.

Jelentkezési lapok
záradékolása

Műszaki igh

 Jegyző
 Műszaki igh.

Informatikai és
irodatechnikai
eszközök

Dokumentumelemzés

Az első vizsgatevékenység megkezdését
megelőző 15 nap

Jelentkezési lapok
Csatolt dokumentumok

A jelentkezéshez
szükséges dokumentumok megléte

5.

A vizsgacsoportok
kialakítása

Műszaki igh

 Gyakorlati oktatásvezető
 Jegyző

Számítógép
Vizsgaszoftver

Adatkezelés
Csoportmunka

A jelentkezést követően

Vizsgaszoftver
Jelentkezési lapok

Kialakított vizsgacsoportok

6.

Vizsgaidőpontok és
helyszínek meghatározása
(képzőhelyek)

Műszaki igh

 Műszaki igh.
 Gyakorlati oktatásvezető
 Jegyző

Számítógép
Vizsgaszoftver

Adatkezelés
Csoportmunka

A vizsgacsoport
kialakítását követően,
a vizsgatevékenységet megelőző 30
nappal

Vizsgaszoftver
Jelentkezési lapok

Meghatározott vizsgaidőpontok és helyszínek

7.

Vizsgaszervezési és
lebonyolítási szabályzat elkészítése
Vizsgarend elkészítése

Műszaki igh

 Műszaki igh.
 Jegyző

Számítógép
Vizsgaszoftver

Dokumentumelemzés
Csoportmunka

Legalább 15 nappal
az első vizsgatevékenység előtt

Jelentkezési lapok
Vizsgaszoftver
Számítógép

Elkészült vizsgaszervezési és lebonyolítási
szabályzat és vizsgarend
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Jelentés küldése a
szakmai vizsga előkészítéséről
(felelős miniszter,
gazdasági kamara,
illetékes főjegyző,
OH, NSZFI, IPOSZ,
KISOSZ)
Írásbeli tételek

 Jegyző

Számítógép
Vizsgaszoftver

Adatkezelés
Jelentés készítése,
küldése

Az első vizsgatevékenység időpontja
előtt 30 nappal

Vizsgajelentkezések
Vizsgarend
Vizsgaszoftver
Számítógép

A jelentés átvételének
igazolása

 Jegyző
 Műszaki igh.

Számítógép
Internet
Levél

Megrendelés

A vizsgára jelentkezés határidejét követő
15 napon belül

Vizsgarend

Hiteles írásbeli tételsorok

Gyakorlati
oktatásvezető

 Szakmai tanárok

Informatikai és
irodatechnikai
eszközök
Internet

Csoportmunka

3 hónappal a gyakorlati vizsga időpontja
előtt

SZVK
Sablonok

Javasolt feladatsorok

Szóbeli tételek előkészítése a vizsgára

Műszaki igh.

 Vizsgabizottság
munkáját segítő
szakértők

Számítógép
Internet

Iratkezelés

Az első vizsgatevékenység előtt

Szóbeli feladatlapok
Segédanyagok

Hiteles szóbeli tételek

12.

Kapcsolatfelvétel a
vizsgabizottság elnökével és tagjaival

Műszaki igh.

 Jegyző
 Intézeti képviselő

Telefon
Internet

Megbeszélés

Legalább 15 nappal
az első vizsgatevékenység előtt

Vizsgarend

Sikeres kapcsolatfelvétel
Információ-áramlás

13.

Megbízások elkészítése
 A vizsgaszervező
képviselőjének
 A vizsgabizottság
munkáját segítő
szakértőknek
 A jegyzőnek

Igazgató

 Jegyző
 Műszaki igh.

Informatikai és
irodatechnikai
eszközök

Szerződéskötés

Legalább 10 nappal
az első vizsgatevékenység előtt

Személyes adatok a
szerződés megkötéséhez

Megbízási szerződések

Műszaki igh.

Interaktív feladatsor
rendelése
(NSZFI)

Műszaki igh.

10.

Gyakorlati vizsgafeladatok kidolgozása

11.

8.

9.
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14.

Tájékoztatás
 Vizsgabizottság
elnöke és tagjai
 Vizsgázók
 Vizsga szervezésében érdekelt gazdálkodó szervezet
 A vizsga lebonyolításában közreműködők

Műszaki igh.

15.

Vizsgaprogram elkészítése

Műszaki igh.

16.

Írásbeli vizsga előkészítése

17.

Írásbeli feladatlapok
átvétele és megőrzése

Műszaki igh.

 Osztályfőnökök
 Jegyző
 Felügyelő tanárok
 Gyakorlati oktatásvezető
 Vizsgázók
 Vizsgaszervező
képviselője
 Jegyző
 Vizsgaszervező
képviselője
 Felügyelő tanárok
 Tanulmányi
osztály

Informatikai és
irodatechnikai
eszközök

Tájékoztatás

Legalább 10 nappal
az első vizsgatevékenység előtt

Vizsgarend

A résztvevők a szükséges információkkal
rendelkeznek

Csoportmunka

Legalább 10 nappal
az első vizsgatevékenység előtt

Vizsgaszoftver
Vizsgarend

Elkészült vizsgaprogram

Csoportmunka
Dokumentumelemzés

Az írásbeli vizsgatevékenység előtt 7 nap

Órarend
Vizsgarend

A felügyelő tanárok,
tantermek beosztása

Páncélszekrény

Anyag átvétele
Iratmegőrzés

A vizsga megkezdése
előtt legalább 3 nappal

Megbízólevél

Szabályosan átvett
írásbeli feladatlapok
Illetéktelen személyektől megóvott
írásbeli feladatlapok

Informatikai és
irodatechnikai
eszközök
Informatikai és
irodatechnikai
eszközök

Igazgató



Vizsgaszervező
képviselője

 Vizsgabizottság
 Vizsgázók

Informatikai és
irodatechnikai
eszközök

Tájékoztatás
Döntés

Az első vizsgatevékenység megkezdése
előtt legalább 10
nappal

Vizsgaszabályzat
Vizsgaprogram
Kérelmek

Határozatok

Vizsgabizottság
elnöke

 Vizsgázók
 Vizsgabizottság
 Felügyelő tanárok

Tanterem

Ellenőrzés

A meghatározott
vizsgaidőpont

Feladatlapok
Ülésrend
Jegyzőkönyv

Írásbeli dolgozat
Jegyzőkönyv

Igazgató

Nyitó értekezlet.

18.

Vizsgázók tájékoztatása az őket érintő
döntésekről, a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról

19.

Írásbeli vizsga lebonyolítás
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Műszaki igh.

 Vizsgabizottság
munkáját segítő
szakértők

Informatikai és
irodatechnikai
eszközök

Dolgozat javítása
és értékelése

A vizsgaszervezési és
lebonyolítási szabályzatban meghatározott időpontig

Kitöltött vizsgafeladatlapok

Szabályosan kijavított
és értékelt dolgozat

Kijavított írásbeli
dolgozatok vizsgaelnök általi jóváhagyása

Vizsgaszervező
képviselője

 Vizsgabizottság

Informatikai és
irodatechnikai
eszközök

Iratkezelés

Legalább 3 nappal az
utolsó vizsgatevékenység előtt

Kijavított és értékelt
dolgozatok

Jóváhagyott írásbeli
dolgozatok

22.

Gyakorlati vizsgatevékenység közvetlen
előkészítése

Gyakorlati
oktatásvezető

 Műszaki igh.
 Vizsgabizottságot
segítő tanár

Raktározás

Gyakorlati vizsgatevékenység előtt 15
nappal

Gyakorlati feladatlapok
Értékelőlapok
Munkavédelmi jegyzőkönyv

A gyakorlati vizsga
szabályos előkészítése
Munkavédelmi jegyzőkönyv

23.

Gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolítása

Gyakorlati
oktatásvezető

 Vizsgabizottság
 Vizsgázók
 Vizsgabizottság
munkáját segítő
tanár

Gyakorlati helyek

Ellenőrzés

Vizsgaszervezési és
lebonyolítási szabályzat szerinti időpont

Gyakorlati feladatlapok
Értékelőlapok
Vizsgaszoftver

A gyakorlati vizsga
szabályos lebonyolítása
Kész értékelőlapok és
osztályozóívek

24.

Szóbeli vizsgatevékenység közvetlen
előkészítése

Informatikai és
irodatechnikai
eszközök

Iratkezelés

Szóbeli vizsgatevékenység előtt

Szóbeli tételek
Értékelőlapok
Segédanyagok

A szóbeli vizsga
szabályos előkészítése

Ellenőrzés

Vizsgaszervezési és
lebonyolítási szabályzat szerinti időpont

Szóbeli tételek
Segédanyagok
Vizsgaszoftver
Lebélyegzett vázlatpapír

A szóbeli vizsga
szabályos lebonyolítása
Kész értékelőlapok és
osztályozóívek

20.

Írásbeli vizsgatevékenység javítása

21.

25.

Szóbeli vizsgatevékenység lebonyolítása

Vizsgaszervező
képviselője

Vizsgaszervező
képviselője

 Vizsgabizottság
 Vizsgabizottság
munkáját segítő
szakértők
 Jegyző
 Vizsgázók
 Jegyző
 Vizsgabizottság
 Vizsgabizottság
munkáját segítő
szakértők

Nyersanyag

Tanterem
Számítógép
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26.

Vizsgabizottsági záró
értekezlet megtartása

27.

Dokumentáció elkészítése

28.

Bizonyítványosztás

29.

EUROPASS
Bizonyítvány ügyintézés

30.

Tapasztalatok összegzése, dokumentálása

31.

Szakmai vizsgaösszesítő adatlap elkészítése

32.

Iratkezelés

 Vizsgabizottság
 Jegyző

Informatikai és
irodatechnikai
eszközök

Jegyző

Vizsgaszervező
képviselője

Csoportmunka

Utolsó vizsgatevékenység után

Osztályozó ívek
Értékelő lapok

Összegzés a vizsgáról

 Vizsgabizottság

Informatikai és
irodatechnikai
eszközök

Iratkezelés

Utolsó vizsgatevékenység után

Nyomtatványok
Vizsgaszoftver
Bizonyítvány
Törzslapok

Jogszabályi előírásoknak megfelelő
kitöltés

 Vizsgabizottság
 Jegyző
 Vizsgázók

Terem

Iratkezelés

A szakmai vizsgát
követően

Átvételi jegyzék
Kitöltött bizonyítvány

Kitöltött bizonyítvány
Átvételi jegyzék

Igazgató h.

 Vizsgázó

Informatikai és
irodatechnikai
eszközök
Internet

Iratkezelés

Bizonyítványosztást
követően

Igénylőlap

Kitöltött igénylő
lapok

Műszaki igh.

 Jegyző
 Vizsgabizottság
munkáját segítő
szakértők

Informatikai és
irodatechnikai
eszközök

Dokumentumelemzés

Utolsó vizsgatevékenység után 10
napon belül

Vizsgadokumentumok

Tapasztalatok összegzése

Igazgató

 Vizsgaszervező
képviselője
 Jegyző

Informatikai és
irodatechnikai
eszközök
Internet

Iratkezelés

A vizsga befejezését
követő 30 napon
belül

Osztályozóívek
Statisztikai lapok

Vizsgaösszesítő adatlap

Iskola titkár

 Jegyző
 Titkárság
 Műszaki igh.

Iratkezelés

A szakmai vizsga
befejezését követő 30
napon belül

Törzslap
Vizsgaösszesítő adatlap
Szakmai vizsgával
kapcsolatos levelek,
iratok

Az iratok előírás
szerinti kezelése,
irattárózása

Elnök

Irattár

Modulrendszerű
szervezése
Szakmaiszakmai
vizsgák vizsgák
szervezése

START




Jogszabálygyűjtemény
Vizsgaszoftver

1.

Jogszabályok, dokumentumok
áttekintése

2.

Előzetes tájékoztatás
Szülőknek
Tanulóknak




Szakmai vizsgáztatást
megelőző adminisztrációs
feladatok

Interaktív vizsgával
kapcsolatos előzetes
feladat

Írásbeli vizsgát megelőző
feladatok

Elektronikus információ

Gyakorlati vizsgával
összefüggő előzetes
feladatok

Szóbeli vizsgával
összefüggő előzetes
feladatok

3.

Vizsgára jelentkezés
Felmentések iránti
kérelmek benyújtása

Jelentkezések
elfogadása

4. Jelentkezési
lapok záradékolása

Igen

Nem

10.
Hiányosság
pótolható ?

Igen

Gyakorlati
vizsgafeladatok
kidolgozása

Hiánypótlás

5.

Nem

A vizsgacsoportok
kialakítása

Az előző évhez képest
változtak-e a szóbeli
tételek?

Igen

Jelentkezés
elutasítása

Nem

6. Vizsgaidőpontok és
helyszínek meghatározása
(képzőhelyek)

STOP

Tétel rendelés
(NSZFI)
Nem

7.

Igen

8.

Nem

A vizsga körülményei
megfelelnek a
törvényben előírt
feltételeknek?

A gyakorlati
vizsgafeladatok az
SZVK-nak megfelelnek?

Vizsgaszervezési és
lebonyolítási szabályzat
elkészítése
Vizsgarend elkészítése

11.

Jelentés küldése a szakmai vizsga
előkészítéséről
(felelős miniszter, gazdasági kamara,
illetékes főjegyző)

Szóbeli tételek
előkészítése a
vizsgára

9.
Írásbeli tételek
Interaktív feladatsor rendelése
Igen

Nem

A hiányosságok a vizsga
megkezdéséig
pótolhatók?

Igen

1
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12. Kapcsolatfelvétel a
vizsgabizottság elnökével és tagjaival
13.




14.



Vizsgaszervezési és
lebonyolítási szabályzat
Vizsgarend






Megbízások elkészítése
A vizsgaszervező képviselőjének
A vizsgabizottság munkáját segítő
szakértőknek
A jegyzőnek

Megbízási szerződések

Tájékoztatás
Vizsgabizottság elnöke és tagjai
Vizsgázók
Vizsga szervezésében érdekelt gazdálkodó szervezet
A vizsga lebonyolításásban közreműködők

15.

Vizsgaprogram
elkészítése

Vizsgaprogram

A felügyelő tanárok,
tantermek beosztása

16. Írásbeli vizsga előkészítése
17.

Írásbeli feladatlapok átvétele és
megőrzése

18
Nyitó értekezlet
Vizsgázók tájékoztatása az őket érintő
döntésekről, a vizsgával kapsolatos tudnivalókról
19.

Írásbeli vizsga lebonyolítás

20.

Írásbeli
vizsgatevékenység
javítása

21. Kijavított írásbeli
dolgozatok vizsgaelnök általi
jóváhagyása

Dolgozatok
megtekintése
Vizsgázó egyetért-e
az írásbeli dolgozat
javításával?

Igen

22.

Gyakorlati
vizsgatevékenység közvetlen
előkészítése

23. Gyakorlati
vizsgatevékenység lebonyolítása
24.

Szóbeli vizsgatevékenység
közvetlen előkészítése

25.

Szóbeli vizsgatevékenység
lebonyolítása




Értékelőlapok
Osztályozó ívek




Értékelőlapok
Osztályozó ívek





Bizonyítvány
Átvételi jegyzék
Törzslapok

26. Vizsgabizottsági záró
értekezlet megtartása

27.

Dokumentáció elkészítése

28.

29.

Bizonyítványosztás

EUROPASS
ügyintézés

30. Tapasztalatok
összegzése, dokumentálása
31.

Szakmai vizsgaösszesítő
adatlap elkészítése

32.

Iratkezelés

STOP

Nem

Fellebezés
benyújtása
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5.3. Szintvizsga
A törvényi felhatalmazás alapján a gazdasági kamara által gondozásba átvett szakmában a gazdasági kamara által kidolgoztatott szakmai és vizsgakövetelményekben
előírtak szerint a szintvizsgát - az érintett szakmai szervezetekkel, valamint az illetékes szakképző iskolával együttműködve - a területileg illetékes gazdasági kamara szervezi.
A szintvizsgák szervezése ráirányította a figyelmet a folyamatos felkészülés, értékelés, ellenőrzés fontosságára. A tanuló esetleges képzésbeli fogyatékosságaira nem
a szakmai záróvizsgán derül fény, van mód az elmaradások pótlására, a gyakoroltatásra. Növeli a tervszerűséget, a felkészülés tudatosságát, az önálló munkavégzésben való jártasságot, a reális értékelés esélyét és nem utolsó sorban javítja az
együttműködést az iskola, a gazdálkodó szervezet, mint képzőhely, az önkormányzat, mint fenntartó és a gazdasági kamara között.
A kamarai szintvizsgák szervezésének időpontját, a vizsgán támasztandó követelményeket, az adott szakmára vonatkozóan elkészített szakmai és vizsgakövetelmény, valamint az annak alapján kidolgozott központi program határozza meg.
Törvényi felhatalmazása alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kidolgozta
„A gyakorlati szintvizsga általános szabályairól és eljárás rendjéről szóló szabályzat”
dokumentumot, mely minden, a szintvizsga szervezéssel kapcsolatos feladatot, tudnivalót tartalmazza.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szintvizsga-szabályzata
(Elérhető a www.isziir.hu honlapon)
A szabályzat rögzíti, hogy milyen részei legyenek a szintvizsgának, milyen időpontban történjen a szintvizsga, milyen előkészítés előzze meg a vizsga lebonyolítását. A
kamara kialakította a szintvizsga alapdokumentum-rendszerét valamint on-line rendszerű elektronikus rögzítő és nyilvántartó felületét is.
A szabályzat meghatározza a szintvizsga bizottsági elnök és tag kiválasztásának
módját, különös tekintettel az adott szakmában meglévő tekintélyre, elfogadottságra
valamint a pedagógiai felkészültségre.
A kamara által kidolgoztatott feladatbankból az iskola javaslata alapján az elnök
jóváhagyja a szintvizsgatételt, majd a tétel alapján minősíti a tanuló teljesítményét.
A szintvizsga-bizottsági elnök feladata a zavartalan, tárgyilagos, a vizsgázót segítő
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nyugodt légkör megteremtése. Az elnök a tartalmi és szervezési előkészítettségről, a
tanulók magatartásáról, a munkához való hozzáállásukról, a tanulók felkészültségéről és a dokumentáció megfelelőségéről jelentést készít.
A bizottság munkáját segíti az oktató és a jegyző. Feladatai közé tartozik a meghatározott vizsgarend biztosítása. Ennek keretében a tanulók mozgatása, a megfelelő
eszközök és anyagok biztosítása, valamint a tanulók teljesítményének értékeléséről
javaslat készítése. Az adminisztratív és formai feladatokon túl feladatuk a vizsgafeladatok és a vizsga helyszínének kiválasztása, esetleges korrigálása, a sikeres vizsgához szükséges személyi, tárgyi feltételek feltérképezése, a titoktartási kötelezettség betartása és betartatása is.
A szabályzat által előírt szintvizsga-dokumentumok egységes alkalmazása, tartalmuk
on-line rendszerű elektronikus felületen történő rögzítése biztosítja az országos szintű elemzések, statisztikai jelentések készítésének lehetőségét, valamint a tapasztalatok elemzése, a következtetések levonása révén a szakképzés minőségének javítását.
Jelentős mértékben hozzájárul a szintvizsgák szervezése egyik fontos feladatának,
az azonos elvek alapján történő mérés lehetőségének megteremtéséhez a kamara
által kidolgoztatott központi feladatbankok alkalmazása, melyek folyamatos karbantartását, a tapasztalatokhoz igazítását is elvégzik.
A központi adatbankban található feladatok bárki számára hozzáférhetőek. A szintvizsga előkészítése során megtartott egyeztetésen kiválasztott vizsgatétel viszont
már titkos. Azaz a tanulók az összes vizsgafeladatot megismerhetik, gyakorolhatják,
de a kiválasztott vizsgatételről csak a vizsga napján szerezhetnek tudomást.
A szintvizsga előtti munkavédelmi tájékoztató keretében előzetesen fel kell készíteni a tanulókat a vizsgára vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályokra, azok betartásának fontosságára.
A szintvizsgát az első szakképzési évfolyam tanévében, február első tanítási napjától
április utolsó tanítási napjáig kell megszervezni (2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 28. § (1)).
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A szintvizsgák szervezésének időszakai a szakmai és vizsgakövetelmények
alapján:
A szakképzés
megnevezése
Autóelektronikai műszerész
Autószerelő
Mechatronikai technikus
Gépi forgácsoló

Nem szervezhető
Nem szervezhető
Nem szervezhető
Kötelező, 2019. február 1 – április 30. között

Villanyszerelő

Kötelező, 2019. február 1 – április 30. között

Központifűtés- és
rendszerszerelő

gázhálózat

Szintvizsga időpontok

Kötelező, 2019. február 1 – április 30. között

Központi feladatbank elérhetősége

www.isziir.hu/letölthető dokumentumok/gyakorlati szintvizsga feladatbank

Vizsgafeladatok, vizsgarend, értékelés
A tanuló értékelése a szintvizsgán
A szintvizsgán a vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján
kap osztályzatot.
Eredménytelen a vizsga, ha a feladatokhoz tartozó értékelő lapok alapján az
elégségeshez szükséges ponthatárt nem érte el.
Ha a szintvizsgán a vizsgázó elfogadható ok nélkül nem jelent meg, vagy alapos indok nélkül megszakította, vagy szabálytalanság miatt a bizottság a vizsga
folytatásától eltiltotta, akkor a szintvizsga eredményét, elégtelen (1) osztályzattal
kell értékelni.
Ha a vizsgázó betegség miatt nem jelent meg, vagy elégtelen érdemjegyet kapott, akkor egyszeri alkalommal pótló-, illetve javítóvizsgát tehet.
Ha a vizsgázó eredményes szintvizsgát tett, akkor a szintvizsga teljesítését igazoló igazolást kap.
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6. Értékelés
A moduláris, kompetenciaalapú képzés bevezetésekor, tanulásszervezési okokból a
modulokat, a tananyagegységeket és tananyagelemeket a kiadott központi programnak megfelelően tantárgyasítottuk, mely felosztását szakképesítésenként a 2.2.
pont végén ismertetünk. Meghatároztuk, hogy mely tananyagegység, milyen tantárgyhoz tartozik, így tantárgyi értékelést alakítottunk ki, de a bizonyítványban és
a törzslapon feltüntetjük, mely tananyagegység elvégzése tartozik adott tantárgyhoz.
Így a későbbiek során a beszámítható ismeretek is könnyen meghatározhatók a bizonyítványok alapján.
A tanulók értékelése a pedagógiai programban leírtaknak megfelelően történik, itt
csak a szakmai tantárgyak eltérő értékelésére térünk ki.
Az érdemjegy megállapítása, osztályzatok súlyozása a szakmai tantárgyaknál
A tanulónak tantárgyanként – beleértve a gyakorlati tantárgyakat is – legalább 3 érdemjegyet kell kapnia egy félévben, lehetőleg egyenletes elosztásban. Szakmai gyakorlatból a tanulónak minden hónapban rendelkeznie kell egy érdemjeggyel.
Amennyiben egy tantárgyhoz több tananyagelem is tartozik, akkor a tananyagelemek
óraszámainak százalékos arányának megfelelően oszlik meg az érdemjegy is.
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7. Mellékletek
A szakmai helyi programok csatoltan megtalálhatók az egyes szakképesítések vonatkozásában. A helyi szakmai programok az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által kiadott központi programok alapján készültek. Az elkészítés során
figyelembe vettük az előírásokat: „A szakmai program készítésekor az időtervben
feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének növelésével”.
A szabad órakeret terhére döntően a meglévő modulok óraszámát növeltük meg.
A csatolt mellékletek a következőket tartalmazzák:
1.

Helyi szakmai program a XXXVII. sport ágazathoz

2.

Helyi szakmai program a XXII. közlekedésgépész ágazathoz

3.

Helyi szakmai program a XIII. informatika ágazathoz

4.

Helyi szakmai program a IX. gépészet ágazathoz

5.

Helyi szakmai program 55 345 01 OKJ számú kis- és középvállalkozások ügy-

vezetője II. szakmára
6.

Helyi szakmai program 51 525 02 OKJ számú autószerelő szakmára, illetve a

XXII. közlekedésgépész ágazathoz
7.

Helyi szakmai program 54 523 04 OKJ számú mechatronikai technikus

szakmára, illetve a IX. gépészet ágazathoz
8.

Helyi szakmai program 34 521 03 OKJ számú gépi forgácsoló szakmára

9.

Helyi szakmai program 34 582 09 OKJ számú központifűtés- és gázhálózat

rendszerszerelő szakmára
10. Helyi szakmai program 34 582 09 OKJ számú esti másodszakmás központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakmára
11.

Helyi szakmai program 34 582 12 OKJ számú esti másodszakmás víz- csa-

torna- és közmű-rendszerszerelő szakmára
12.

Helyi szakmai program 34 522 04 OKJ számú villanyszerelő szakmára

13.

Helyi szakmai program 34 522 04 OKJ számú esti másodszakmás villanysze-

relő szakmára
14.

Helyi szakmai program 34 522 04 OKJ számú esti villanyszerelő szakmára

15.

Helyi szakmai program 34 521 06 OKJ számú esti hegesztő szakmára

16.

A közismereti, közéleti és életvezetési program

17.

Kerettanterv a szakközépiskolák 9 -11. évfolyama számára

18.

Kerettanterv a szakgimnáziumok 9 – 12. évfolyama számára
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