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Az alapító jogutódja és az iskola fenntartója: Agrárminisztérium
1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:
Agrárminisztérium
1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.
A költségvetési szerv megnevezése: Déli Agrárszakképzési Centrum
A költségvetési szerv székhelye: 7100 Szekszárd, Palánk 19.
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.07.01.
Az elméleti oktatás telephelye:
Kaposvár, Baross Gábor u. 19.

(467/1. hrsz. ingatlan)

A gyakorlati képzés helyei:
Pék-cukrász tanműhely: Kaposvár, Anna u. 1.
Húsipari tanműhely:
Kaposvár, Kenyérgyár u. 2.
Kaposvár, Baross Gábor u. 19.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A szakképzési centrum fő feladatként a szakképző intézményein keresztül a szakmajegyzékben
meghatározott szakmára felkészítő szakmai oktatást és szakképesítésre felkészítő szakmai
képzést folytat.
A szakmai oktatás a képzési és kimeneti követelmények alapján ágazati alapoktatásban és
szakirányú oktatásban történik. A szakmai oktatás keretében az ágazati alapoktatással és a
szakirányú oktatással párhuzamosan vagy attól függetlenül a közismereti kerettanterv szerinti
oktatás folyik.
A szakképző intézményben a szakmai oktatást előkészítő évfolyam előzheti meg. Az előkészítő
évfolyamon a technikum nyelvi előkészítést, a szakképző iskola a szakma megszerzéséhez
szükséges kompetenciák tekintetében történő orientációs fejlesztést, illetve dobbantó program
keretében alapkompetencia-fejlesztést folytathat.
A szakképzés kiemelt feladata a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő
kiskorú személy, a képzésben részt vevő fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló speciális igényeinek
figyelembevétele és egyéni képességeihez igazodó, legeredményesebb fejlődésének elősegítése a
minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése érdekében.
Kollégiumi alapfeladatot, valamint a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem szakképzési és
köznevelési tevékenységet is ellát.

Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai
alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
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Kormányzati
funkciószám
013360

2.
3.
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6.
7.
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081041
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081044
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13.
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15.

092260

16.
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092290
093020
094170
095020
095040
096015
096025
096030
096040
105020

A szakképzési
rendelkezések:

Kormányzati funkció
megnevezése
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és
támogatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai
elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés
megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai
feladatai a szakképző iskolákban
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai
a szakképző iskolákban
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai
elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

centrum

részeként

működő

szakképző

intézményekre

vonatkozó

A szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény megnevezése és címe:
Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola
Címe: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 19.
Rövidített neve: Déli ASzC Kinizsi Pál Élip Techn

Az alapfeladat jogszabály szerinti megnevezése:
- Technikumi szakmai oktatás
- Technikum nyelvi előkészítés
- Szakképző iskolai szakmai oktatás
- Sajátos nevelési igényű tanuló, fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló nevelés-oktatása (egyéb
pszichés fejlődési zavarral /súlyos tanulási zavar/ küzd, mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi- vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos)
- Kifutó jelleggel:
Felnőttoktatás
Szakgimnáziumi nevelés-oktatás
Szakközépiskolai nevelés-oktatás
Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás
Iskolatípusonként az évfolyamok száma

1.
2.

Iskolatípus
Technikum
Szakképző iskola

Évfolyamok száma
5 évfolyam
3+2 évfolyam

A köznevelési intézményben folyó szakképzés szakmacsoportjai:
Környezetvédelem, Élelmiszeripar
Az egyes szakmacsoportokban az Országos Képzési Jegyzék szerint megszerezhető
szakképesítések (kifutó rendszerben):

1.

OKJ azonosító
5 0721 05 03

2.

54 850 01

3.
4.
5.
6.
7.
8.

34 541 03
34 541 05
34 541 11
34 541 01
21 541 01
21 541 02

Megnevezés
Élelmiszer-ellenőrzési
technikus
Környezetvédelmi
technikus
Húsipari termékgyártó
Pék
Pék-cukrász
Édesipari termékgyártó
Csontozó munkás
Sütőipari és gyorspékségi
munkás

Szakmacsoport
Élelmiszeripar
Környezetvédelem
Élelmiszeripar
Élelmiszeripar
Élelmiszeripar
Élelmiszeripar
Élelmiszeripar
Élelmiszeripar

Szakgimnáziumi ágazati képzés (kifutó):
Ágazati kódja
1.

XXIII.

Megnevezése
Környezetvédelem

ISKOLÁNK SZEMÉLYI FELTÉTELRENDSZERE
Oktatói testületünk folyamatosan törekszik az intézményen belüli műveletek,
tevékenységek és folyamatok eredményességének és hatékonyságának növelésére, az

intézmény és a partnerek igényeinek mind teljesebb kielégítésére és a partnerek
elégedettségének növelésére.
Az oktatói testület megoszlása nemek szerint:
Az oktatói testület teljes foglalkoztatású pedagógusainak összes létszáma:
2015/2016. tanév
2016/2017. tanév
2017/2018. tanév
2018/2019. tanév
2019/2020. tanév

Létszám összesen
47
45
43
41
35

Ebből nő
27
26
26
24
20

Az iskola hatékonysági jellemzőjének alakulása 2015-től

Év

Tanulók
létszáma

Tantestület
létszáma

Technikai
dolgozók
létszáma

Egy oktatóra
jutó tanulók
száma

2015
2016
2017
2018
2019

448
387
333
279
263

47
45
43
41
35

12
12
12
12
12

9,53
8,6
7,7
6,8
7,5

„A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY SZAKMAI PROGRAMJA MEGHATÁROZZA:
A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY
ENNEK KERETÉN BELÜL

a)

NEVELÉSI

PROGRAMJÁT,

aa) A SZAKMAI OKTATÁS PEDAGÓGIAI ALAPELVEIT, ÉRTÉKEIT, CÉLJAIT,
FELADATAIT, ESZKÖZEIT, ELJÁRÁSAIT”
- A szakképző intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei:
Az 1950-ben alapított iskola a több mint félévszázados története során - a különböző szerkezeti
és tartalmi változásai mellett - úgy vált az élelmiszeripari szakemberképzés - országosan is
elismert bázisává, hogy
-

mindenkor felelősséget vállal a fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődéséért

-

érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő,
tudatos fejlesztéséért

-

a szakképzés mellett törekedett arra, hogy diákjai az emberi alapműveltség
valamennyi irányába nyitottak legyenek,

-

a nevelést az oktatással azonos értékűnek tekintette,

-

az egészséges életmódra nevelés meghatározó,

-

az értékközvetítő munkája során a tudás megbecsülése és a munka tisztelete
összetartozott,

-

a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi
és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód jellemzi,

-

nem tekintette magát elit iskolának, de a tehetséggondozásnak és a képességfejlesztésnek fontos szerepet tulajdonított,

-

a tanulói személyiségének fejlesztésében, képességeiknek a kibontakoztatásában
együttműködött a szülőkkel, a családdal

-

megpróbált megbízható támasza lenni a társadalom perifériájára szorult - sajnos
mindig - jelentős számú tanulóinak,

-

erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel
összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel,

-

nem engedett meg hátrányos megkülönböztetést a gyermekek vagy hozzátartozóik
nemzeti, etnikai, vallási, politikai vagy más véleménye, továbbá vagyoni vagy
jövedelmi helyzete miatt,

-

az egyéni bánásmódra való törekvés, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az
empátia, az életkornak megfelelő körülmények támasztása jellemző,

-

a kapcsolatrendszerét, a szellemi és az anyagi tőkéjét mozgósítva mindent elkövetett a
korszerű oktatás és szakképzés feltételrendszerének megteremtéséért,

-

a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a
követelményekhez igazodó értékelés fontos alapelv,

-

a rövid életű „pedagógiai divatot” mellőzve, a saját útját járva igyekezett elébe menni
a változásoknak.

Az elmúlt évtizedek eredményes pedagógiai munkájának alapját képező felsorolt értékek
alkotják a jövőben is iskolánkban a nevelő-oktató munka alapelveit.
- A nevelő-oktató munka céljai és feladatai:
Az iskolában folyó nevelés célja a társadalmi életre való felkészítés.
A cél meghatározásakor
- általános emberi értékeket,
- a tágabb és szűkebb társadalmi környezetet,
- a szülők igényeit,
- a tanulók életkori sajátosságait, érdekeit és elképzeléseit is figyelembe véve iskolánk
feladatul tűzi ki azt, hogy olyan érett, stabil, autonóm személyiségeket juttasson el a
felnőttkor küszöbére, akik
- birtokában vannak a legfontosabb szociális képességeknek,

-

alkalmasak arra, hogy etikus társas lényekké váljanak,
képesek megfelelni a kor aktuális követelményeinek.

Ennek érdekében nevelési feladataink megoldása során arra kell törekednünk, hogy
tanulóink
- tudatosan óvják testi és lelki egészségüket,
- ismerjék saját lehetőségeiket, legyenek képesek reális célok kitűzésére és elérésére,
- reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyenek szert,
- rendelkezzenek a harmonikus társas és párkapcsolatok alakításának képességével,
- kellő jártasságot szerezzenek az ismeretszerzés módszereiben, váljanak alkalmassá
önmaguk fejlesztésére, tanulmányaik folytatására,
- munkájukban legyenek igényesek, szorgalmasak, kreatívak, vállalkozó szelleműek,
önmaguk menedzselésére, érdekeik érvényesítésére alkalmasak,
- képesek legyenek felelős döntéseket hozni saját sorsukat illetően,
- legyenek nyitottak a haza, a nemzet és a társadalom aktuális kérdései iránt,
- a haza felelős polgáraivá váljanak,
- jó ízléssel gyarapítsák és óvják a természeti és tárgyi környezetüket, tudjanak
eligazodni a művészet, a tudomány és a kultúra különféle területein,
- váljanak képessé a különböző világnézetek, értékrendek empatikus elfogadására, a
tolerancia fejlesztésére, a saját értékrendjük képviseletére,
- ismerjék és értsék meg a természeti, társadalmi, kulturális folyamatokat.
Eljárásrend a tanulók pályaorientációs tevékenységéhez a GINOP 6.2.3 projekt szakmai anyaga
alapján:
Pályaorientáció
Célunk a pályaorientációs tevékenységünk összehangolása, az élethosszig való tanulás
megvalósítása. A pályaorientáció szempontjából szükségesnek tartjuk, hogy megbízható adatok
álljanak rendelkezésünkre a belépő diákok életpálya-építésével kapcsolatban. Tudnunk,
ismernünk kell, hogy a kilencedik évfolyamos diákjaink az iskolánkba való belépés után néhány
hónap elteltével:
- hogy érzik magukat iskolánkban,
- milyen képességek, készségek, tudások, attitűdök, érzelmek (kompetenciák)
birtokában vannak,
- milyen az érdeklődési irányultságuk, milyen vágyaik vannak,
- milyen kompetenciák birtokában sajátíthatók el legjobban az iskolánkban felkínált
szakmák,
- ezek összevetése után vizsgálhatjuk meg, hogy ki-ki hol tart a pályaorientáció
folyamatában.
Nevelőmunkánk a tanulók emberi méltóságának és jogainak a tiszteletben tartásán kell hogy
alapuljon. Ezen a területen a pedagógus magatartása, erkölcsisége minta a tanuló előtt. Egyéni és
testületi magatartásunk kell hogy tükrözze azt az értékrendet, amire a tanulóinkat nevelni
akarjuk.
Az értékközvetítő munka során meg kell tanítani növendékeinket az értékek helyes felismerésére
és arra, hogy mindig konkrét helyzet konkrét elemzéséből jussanak értékkonklúziójukhoz, ezért
értékközvetítő tevékenységünk alapja kell hogy legyen
- a nemzeti műveltség,
- a hazai nemzetiségek kultúrájának megőrzése, az egyetemes kultúra közvetítése,
- az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése és

-

az általános erkölcsi normák és a nemzeti, valamint az egyetemes emberi értékek
szocializációjára irányuló pedagógiai törekvés.

Az iskolánkban folyó oktatás célja olyan ismeretanyag és szaktudás elsajátítása, amely széles
körű, mobilizálható és konvertálható.
A köznevelés területén elsődleges feladatunk
- a NAT követelményeinek elsajátíttatása, valamint
- a sikeres érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok megkezdésére történő felkészítő
munka.
Ezeket a célkitűzéseket intézményünkön belül a több évtizedes hagyományainkat követve a
technikumban és a szakképző iskolában, illetve a szakgimnázium, szakközépiskola kifutó
osztályaiban kívánjuk megvalósítani.
 A technikum 9-13. évfolyamán az általános műveltséget megalapozó oktatás és szakmai
ismeretek átadását valósítjuk meg. Ezért feladatunknak tekintjük
- a kétszintű érettségire, valamint felsőfokú továbbtanulásra, illetve
- munkába állásra, valamint
- az élelmiszeripari szakképzésbe és
- a környezetvédelmi szakképzésbe való bekapcsolódásra történő felkészítést.
A 13. évfolyamon (technikus képzés) a szakmai ismeretek átadása történik.
 A szakképző iskola 9-11. évfolyamán a közismereti oktatás mellett szakmai ismeretek
átadása valósul meg. A szakmai vizsgára történő felkészülést, a képzési és kimeneti
követelmények szerinti felkészítést a duális képzőhely és a szakképző intézmény közösen
valósítja meg.
 A 12-13. évfolyamon kétéves érettségire való felkészítés történik azok számára, akik
szakmai vizsgával rendelkeznek.
Társadalmi, illetve munkaerő-piaci igény esetén hagyományainkat követve a jövőben is nyitottak
leszünk az iskola képzési profiljának megfelelő iskolarendszerű felnőtt-szakképzésre is.
A szakképzés területén a sikeres szakmai vizsgára történő felkészítést tekintjük elsődleges
feladatunknak.
Célunk továbbá
- a piacgazdaság konkrét viszonyait jól ismerő, a munkafolyamatokat szervezni és
irányítani tudó olyan élelmiszeripari szakemberek képzése, akik készek az új
ismeretek befogadására, és a munkaerőpiac diktálta, reálisan felmért, idejében
végrehajtott pályakorrekcióra,
- az országos, térségi és körzeti, valamint az iskolafenntartó hatáskörébe tartozó
társadalmi és gazdasági elvárások kielégítését szolgáló szakemberképzés,
- az iskola adott tárgyi és személyi rendszerének birtokában a munkaerőpiac eseti
igénye érdekében végzett szakképzés, illetve átképzés.
- A nevelő-oktató munka eszközei:
A nevelési-oktatási célok
megvalósításának hordozói:

megközelítésének,

követelményeinek,

a

tevékenységek

Az iskola személyi feltételrendszere, mely az oktatói testület szakmai, pedagógiai
felkészültségén és gyakorlati tapasztalatain alapuló módszerek és eszközök együttes
alkalmazásaként a pedagógiai célkitűzés megvalósítását szolgálja.
Nevelési módszereink:
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:
1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során az oktató közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a
tanulói közösségen keresztül érvényesül.
Iskolánk oktatói által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:
1. Szokások kialakítását
célzó, beidegző módszerek

2. Magatartási modellek
bemutatása, közvetítése

3. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása)

Közvetlen módszerek
- Követelés
- Gyakoroltatás
- Segítségadás
- Ellenőrzés
- Ösztönzés

- Elbeszélés
- Tények és jelenségek
bemutatása
- Műalkotások bemutatása
- A nevelő személyes
példamutatása
- Magyarázat, beszélgetés
- A tanulók önálló elemző
munkája

Közvetett módszerek
- A tanulói közösség tevékenységének megszervezése
- Közös (közelebbi vagy
távolabbi) célok kitűzése,
elfogadtatása
- Hagyományok kialakítása
- Követelés
- Ellenőrzés
- Ösztönzés
- A nevelő részvétele a tanúlói közösség tevékenységében
- A követendő egyéni és
csoportos minták kiemelése
a közösségi életből
- Felvilágosítás a betartandó
magatartási normákról
- Vita

Iskolánk tárgyi eszközrendszere
Az elméleti oktatás egy teljesen felújított, korszerűen berendezett épületben zajlik. A bútorzat is
modern, korszerű oktatástechnikai eszközökkel vannak felszerelve szaktantermeink.
A testnevelés órák ideális feltételek között zajlanak: tornaterem (igény szerint két részre
osztható), konditerem, szabadtéri sportpálya áll a tanulók rendelkezésére.
Az elméleti oktatás szaktantermekben,
olvasóteremben és tanácsteremben folyik.

csoportbontáshoz

szükséges

kistermekben,

A nyelvi szaktantermekben minden tanuló külön számítógépen dolgozhat.
Informatika termeink számítógépekkel, kényelmes iskolabútorokkal vannak felszerelve.
A laboratóriumi gyakorlatok négy laborban folynak, melyek szakmák szerint a legkorszerűbb
eszközökkel, műszerekkel, számítógépekkel ellátottak.

Gyakorlati képzéseink pék, pék-cukrász, hentes és húskészítmény-készítő, édességkészítő
szakmákban jól felszerelt tanműhelyekben történnek.
- A nevelő-oktató munka eljárásai:
Jutalmazó és fegyelmező eljárások
Iskolánk hagyományait tiszteletben tartva, a jutalmazási eljárásokat a nevelés fontos eszközének
tartjuk, ezért a jövőben is dicséret és jutalmazás formájában kívánjuk elismerni:
-

a kiemelkedő tanulmányi munkát,
a példamutató magatartást,
a közösségi tevékenységet,
a tanulmányi és szakmai versenyen elért eredményt,
a kiemelkedő kulturális- és sportteljesítményt.

A dicséret formái:
- szaktanári dicséret
- osztályfőnöki dicséret
- igazgatói dicséret
- nevelőtestületi dicséret
A jutalmazás formái:
- tárgyjutalom (könyv, oklevél, emléktárgy)
- iskola által finanszírozott tanulmányi kirándulás
A tanulói teljesítmény dicsérettel, illetve jutalommal történő elismerését kezdeményezheti:
a szaktanár, az osztályfőnök, az igazgató és a tantestület.
Fegyelmező eljárások:
1.

Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy
gondatlanul megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető.

2. A fegyelmező intézkedések, illetve fegyelmi büntetés kiszabásakor figyelembe kell venni és
biztosítani kell az ODB idevonatkozó jogait.
3. A fenti jogszabályokban megfogalmazottak alapján a következő fegyelmező intézkedések
hozhatók:
a/ szóbeli figyelmeztetés
b/ írásbeli figyelmeztetés
c/ írásbeli intés
A fentieket fegyelmi tárgyalás nélkül adhatja:
- oktató
- osztályfőnök
- igazgató
A fegyelmező intézkedések kihirdetése a vétség súlyosságától függően történhet:
- osztályközösség előtt
- igazgató előtt

-

oktatói testület előtt
iskolai közösség előtt

4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályban
előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az osztályfőnök
javaslata alapján az igazgató dönt.
5.

A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb
jogszabályban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. Ennek mértékét az iskola
igazgatója határozza meg magasabb jogszabály alapján.

Mulasztások igazolására vonatkozó rendelkezések:
1. A mulasztások igazolása az osztályfőnök joga és kötelessége. Az osztályfőnök tanév elején
köteles a tanulókkal, s az első szülői értekezleten a szülőkkel közölni az igazolás módját, s a
mulasztások következményeit.
2. Az igazolásokat a mulasztást követő első osztályfőnöki órán kell bemutatni az
osztályfőnöknek. A mulasztást követő 8. nap után bemutatott igazolás már nem fogadható el.
Ebben az esetben a mulasztott órák igazolatlanok.
3. Igazolások fajtái és módja:
a/ Betegségből eredő mulasztást a körzeti orvos vagy a kollégiumi orvos igazolhat a
tanuló ellenőrző könyvében, ezt a szülő vagy a kollégiumi nevelő láttamozza.
A megbetegedésről a szülő vagy a kollégium 48 órán belül értesítse az iskolát
(személyesen, telefonon vagy levélben). Ha az értesítés a 3. napig nem érkezik meg, az
osztályfőnök köteles tisztázni a mulasztás okát.
b/ A szülő egy tanévben összesen 3 napot igazolhat írásban a tanuló ellenőrző könyvében.
c/ Nagykorú tanuló évente 3 tanítási napról kérhet felmentést.
d/ Az egyes mulasztások igazolása történhet az ellenőrző könyvben és más hivatalos
formában, pl. közlekedési vállalat igazolása, hatósági igazolás állampolgári kötelesség
teljesítésénél.
4. A tanuló betegségen kívüli, három napon túli távolmaradásának engedélyezését a szülő az
ellenőrző könyvön keresztül, vagy személyesen kérheti, melyet az igazgató engedélyezhet,
az osztályfőnök javaslata alapján.
5. Az iskola képviseletében történő távolmaradás esetén (sportverseny, tanulmányi verseny)
az érintett szaktanár legkésőbb a versenynapot megelőzően 2 nappal köteles az osztályfőnököt tájékoztatni. Ebben az esetben a tanuló távolmaradását nem tekinthetjük hiányzásnak.
6. A mulasztások következményeit a magasabb jogszabályok tartalmazzák.
Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos eljárások:
Magatartás
Példás

Büntetés
Nem mulasztott igazolatlanul az adott tanévben

Jó

1-3 igazolatlan óra: szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés

Változó

4-10 igazolatlan óra: írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés

Rossz

11-15 igazolatlan óra: írásbeli osztályfőnöki intés

Rossz

16-20 igazolatlan óra: írásbeli igazgatói intés

Rossz

21-30 igazolatlan óra: írásbeli igazgatói megrovás
30-nál több igazolatlan óra (ha nem tanköteles): kizárás

Tanköteles tanulóra vonatkozó előírások:
- Ha a tanköteles tanuló első ízben mulaszt igazolatlanul, az igazgató - az osztályfőnök
jelzése alapján - értesíti a szülőt (kollégiumot). Az értesítésben fel kell hívni a szülő
figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire, és fel kell szólítani, hogy
gondoskodjék gyermeke iskolába járásáról.
- Ha a tanköteles tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, a szakképző intézmény a családés gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve keresi meg a szülőt, törvényes
képviselőt.
- Ha a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása egy tanítási félévben eléri az öt foglalkozást,
az iskola igazgatója - az osztályfőnök jelzése alapján - értesíti a tanuló tényleges
tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és család- és gyermekjóléti szolgálatot.
A tankötelezettség a tanuló 16. életévének betöltéséig tart.
- Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási félévben eléri a tizenöt
foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, a
család- és gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a szülő, törvényes képviselő
értesítésében.
- Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási félévben eléri a huszonöt
foglalkozást, az iskola igazgatója értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes gyámhatóságot.
A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló mulasztása esetén a területi
gyermekvédelmi szakszolgálatot kell értesíteni.
Nem tanköteles kiskorúra vonatkozó előírások:
- Ha a nem tanköteles, kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása eléri a tíz foglalkozást, az
iskola értesíti a szülőt (kollégiumot). Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az
igazolatlan mulasztás következményeire, és fel kell szólítani, hogy gondoskodjék
gyermeke iskolába járásáról.
Nem tanköteles tanulóra vonatkozó előírások:
- Megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc
foglalkozásnál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a
szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás
következményeire.
Megjegyzés:
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a) a 250 foglalkozást,
b) egy adott tantárgyból a foglalkozások 30 százalékát

meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel
értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha az oktatói testület engedélyezi, hogy
osztályozóvizsgát tegyen.
Az oktatói testület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan
mulasztásainak száma meghaladja a 20 foglalkozást, és a szakképző intézmény eleget tett a
törvényben előírt értesítési kötelezettségeinek.
Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő szakirányú oktatásról való igazolt és
igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes szakirányú
oktatási idő húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével
folytathatja.
Ha a tanuló az egybefüggő gyakorlatról való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az
egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit
nem teljesítette és magasabb évfolyamba nem léphet. Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja
meg az egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló
pótolni köteles. Ha a tanuló mulasztása a fentiekben meghatározott mértéket eléri, és a
mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, magasabb évfolyamba léphet.
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása:
1. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az intézményvezető
megállapodást köt a városi egészségügyi intézmény vezetőjével.
2. A megállapodásnak biztosítania kell:
-

az iskolaorvos heti két alkalommal történő rendelését az iskolában (tanévenként
meghatározott időpontban)

-

a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
o fogászat
o tüdőszűrés
o belgyógyászati vizsgálat
o szemészet

-

a tanulók fizikai állapotának mérését évente

-

a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát

-

a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniaitisztasági szűrővizsgálatát
évente

A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít.
Eljárások a tanulóbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén:
1. Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az
egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli,
hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket
megtegye.

2. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatosan:
a/ Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az SZMSZ-ben megfogalmazott
munkabiztonsági szabályokat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó-terv
rendelkezéseit.
b/ A NAT és az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a
tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket,
rendszabályokat és viselkedési formákat.
c/ Az oktatók a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét
folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési
szabályokat a tanulókkal betartatni.
d/ Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható
magatartásformákat. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek
megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben:
-

a tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során ismertetni kell:
o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
o a házirend balesetvédelmi előírásait,
o a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa
stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a
menekülés rendjét,
o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban

-

tanulmányi kirándulások, túrák előtt

-

közhasznú munkavégzés megkezdése előtt

-

rendkívüli események után

-

a tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívnia a tanulók figyelmét

e/ Az oktatóknak ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű
feladat, illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a
kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor
követendő magatartásra.
f/ A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját
az osztálynaplóba be kell jegyezni. Az oktatónak visszakérdezéssel meg kell győződnie
arról, hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket.
g/ A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, biológia) és a
gyakorlati oktatást vezető oktatók baleset-megelőzési feladatait részletesen a
gyakorlóhelyek rend- és munkaszabályzata tartalmazza.
h/ Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit
munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi

szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat
a munkabiztonsági szabályzat tartalmazza.
i/ Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, bombariadó stb.) esetén az épület
kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét a tűzriadó-terv előírásai szerint kell
elvégezni.
A tűzriadó-tervben meg kell határozni:
- a rendkívüli esemény jelzésének módjait,
- a dolgozók, tanulók riasztásának rendjét,
- a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit (kiürítés, mentés,
rendfenntartás, biztonsági szervek - rendőrség, tűzoltóság - értesítése, fogadásuk
előkészítése, biztonsági berendezések kezelése),
- az iskola helyszínrajzát,
- az építmények szintenkénti alaprajzát (a menekülési útvonalakkal, a vízszerzési
helyekkel, a helyiségeket és a veszélyességi övezeteket a tűzveszélyességi osztály
feltüntetésével, közművezetékek központi elzáróival).
3. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén
a/ A tanulók felügyeletét ellátó oktatónak a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy
rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:
o a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost hívnia,
o a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell
szüntetnie,
o minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola
igazgatójának.
E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi oktatónak is részt kell
vennie.
b/ A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak
annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell
tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi
segítséget.
c/ Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell
vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan
lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy
mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket
végre kell hajtani.
d/ A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok alapján:
o A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani.
o A 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell
vizsgálni, és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell
felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy
példányt pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek). A
jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg.
o A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos
baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel
rendelkező személyt kell bevonni.

4. Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az
SZMSZ-ben található munkabiztonsági szabályzat tartalmazza.

„A
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL
FELADATOKAT”

ab)

KAPCSOLATOS

PEDAGÓGIAI

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a
különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.
A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a
szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre
és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg.
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:
-

A tanulók erkölcsi nevelése
Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása

-

A tanulók értelmi nevelése
Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek
kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása

-

A tanulók érzelmi nevelése
Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra
irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása

-

A tanulók akarati nevelése
Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény
felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása

-

A tanulók nemzeti nevelése
A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti
hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása,
megbecsülése. A hazaszeretet érzésének kialakítása

-

A tanulók állampolgári nevelése
Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés
felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt

-

A tanulók munkára nevelése
A munka fontosságának tudatosítása

-

A tanulók egészséges életre nevelése
A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése.
Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az
egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény
kialakítása

-

A tanulók környezeti nevelése

A környezet fontosságának tudatosítása. A környezetkárosítás veszélyei. A
környezetvédelem jelentősége. A környezetvédelmi gondolkodás kialakítása

ac)

„A
TELJES
KÖRŰ
FELADATOKAT”

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL

ÖSSZEFÜGGŐ

Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok a szakképző intézmény működése során a
következő területekre terjednek ki:
-

az egészséges táplálkozás
a mindennapos testnevelés, testmozgás
a testi és lelki egészség fejlesztése
a viselkedési függőségek megelőzése
a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése
a bántalmazás és az iskolai erőszak megelőzése
a baleset-megelőzés és az elsősegélynyújtás
a személyi higiénia

A teljes körű egészségfejlesztés során figyelembe vesszük a tanulók biológiai, társadalmi,
életkori sajátosságait.
A prevenciós programok tervezése, megvalósítása az oktatói testület, az iskola-egészségügyi
szolgálat és az iskolapszichológus együttes közreműködésével történik.
Az iskola egészségfejlesztési tevékenységét az 1. számú melléklet tartalmazza.

ad) „A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY SZEREPLŐINEK
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOKAT”
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka egyrészt az oktatók és a
tanulók személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon a közösség ráhatásán
keresztül érvényesül.
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelése iskolánk nevelő-oktató
munkájának alapvető feladata.
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
-

A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása
Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez)
kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, ezek életének tudatos nevelői fejlesztése

-

Az önkormányzás képességének kialakítása
A tanulói közösségekben ki kell alakítani, hogy oktatói segédlettel közösen tudjanak
maguk elé célt kitűzni, a cél érdekében összehangoltan tevékenykedni, az elvégzett
munkát tudják értékelni.

-

A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása
A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő viselkedési normák, formai
keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása

-

A másság elfogadásának kialakítása
A tanulók legyenek nyitottak, megértőek a különböző szokások, életmódok, kultúrák,
vallások iránt, becsüljék meg ezeket. Az oktatók fejlesszék a sérült és fogyatékos
embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást.

Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok:
-

A tanulók, az oktatók és a szülők együttműködésének támogatása
Fogadóórák, szülői értekezletek szervezése
Az iskolai hagyományok keretébe tartozó rendezvények előkészítése, szervezése
A fejlesztő pedagógusok munkájának előkészítése, koordinálása az iskolai színtéren.

A tanulóifjúság diáknapi rendezvényén és gólyabálján a vetélkedők, a sportrendezvények
lebonyolításához és az eredményes versenyzők jutalmazásához anyagi fedezetet biztosít az
iskola.
Az iskolai közösségi szolgálatra vonatkozó szabályok:
A közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló,
szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos
tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. /12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről
szóló törvény végrehajtásáról 107. §-a alapján fogalmaztuk meg./
A középiskolai tanulók érettségi vizsgája megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat
elvégzésének igazolása.
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a
közösségi szolgálat mellőzhető.
Az érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016.
január 1. után megkezdett érettségi vizsga esetében kellett megkövetelni.
A köznevelési közösségi szolgálat tevékenységi területei:
- egészségügy
- szociális és karitatív
- oktatási
- kulturális és közösségi
- környezet- és természetvédelmi
- katasztrófavédelmi
- rendvédelmi szerveknél bűn- és baleset-megelőzési
tevékenység

területeken

folytatható

Szervezés:
Az iskola feladata feltérképezni a közelben lévő lehetőségeket, és erről tájékoztatni az érintett
diákokat, szüleiket, oktatói testületet.
A helyszín és a tevékenység kiválasztásánál érvényesülő szempontok:
- önkéntesség elve a projekt során
- szociális kompetenciák fejlesztése
- megvalósíthatóság
- kölcsönösség elve, partneri viszony diák-pedagógus, részt vevő intézmények között
- a projekt fenntarthatósága, folytathatósága
- költséghatékonyság

Az intézményi kereteken belül történő közösségi szolgálat (pl. az iskola udvarának tisztántartása,
rendbetétele) megvalósításához szükséges eszközöket az iskola biztosítja.
Dokumentálás:
Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek
együttműködési megállapodást kötnek, amely tartalmazza:
- a felek adatait
- a vállalt kötelezettséget
- a foglalkoztatás időtartamát
- a végzett tevékenységeket
- a mentor nevét, feladatkörét
Az iskola részéről:
A törvénynek megfelelő módon a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat
tartalmazza:
- az osztálynapló
- a törzslap
- a bizonyítvány
- igazolás kiállítása 2 példányban (1 db a tanuló részére, 1 db iktatásra kerül)
A diák köteles:
- közösségi szolgálati jelentkezési lapot kitölteni,
- közösségi szolgálati naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol és milyen
tevékenységet folytatott; beszámolót készít a tapasztalatairól, amelyet a fogadó
intézmény vezetőjével aláírat.
Megvalósítás időtartama:
 50 óra közösségi szolgálat (50 x 60 perc);
 a technikum 9-13. évfolyamos tanulói számára szervezzük az 50 órás közösségi
szolgálatot;
 tanítási napokon alkalmanként legkevesebb 1 óra, legfeljebb 3 óra időkeretben végezhető,
tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb 1 óra, legfeljebb 5 óra időkeretben
végezhető;
 oda-vissza utazás időtartama nem számít bele a teljesítés időtartamába.
A közösségi szolgálat dokumentációját az 4. számú melléklet tartalmazza.
Eljárásrend a tanulók szociometriai vizsgálatához a GINOP 6.2.3 projekt szakmai anyaga
alapján:
Korai jelzőrendszer – Családi háttér vizsgálata
A közösségfejlesztés területén feladatunk olyan csoportok és osztályközösségek kialakítása, mely
összetartó, a konfliktusokat megoldani képes, közös munkára alkalmas, közös az értékrendje,
tagjai jól érzik magukat benne.
Ennek érdekében a GINOP 6.2.3. pályázatban megismert szociometriai vizsgálati módszerrel
elemezzük a csoportjaink belső kapcsolatait, az osztályközösség befolyásoló és magányos tagjait.
Célunk, hogy időben felismerjük a csoportok perifériáin levő tanulókat, segítsük
beilleszkedésüket és ezáltal megakadályozzuk a lemorzsolódásukat.

ae) „AZ OKTATÓK FELADATAIT, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMÁT, AZ
OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAIT”
Az oktatók alapvető feladatai:
-

A rábízott tanulók nevelése, oktatása
A kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése
SNI-s tanuló esetén az egyéni fejlesztési terv figyelembe vétele
Gondoskodjék
a
tanuló
személyiségének
fejlődéséről,
tehetségének
kibontakoztatásáról, figyelve a fiatal egyéni képességeire, adottságaira.
Különös bánásmódot igénylő gyermekkel egyénileg foglalkozzon, működjön együtt a
gyógypedagógussal.
Hátrányos helyzetű tanuló felzárkóztatását elősegítse.
A tanulók testi-lelki egészségének fejlesztése, megóvása érdekében tegyen meg
minden lehetséges erőfeszítést.
A tanulók, a szülők, a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul
tiszteletben tartsa.
Az ismeretek átadását tárgyilagosan, sokoldalúan, változatos módszerekkel,
szakszerűen végezze.
A szakmai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel értékelje a tanulókat.
Részt vegyen az előírt továbbképzéseken.
A szakmai programban és az SZMSZ-ben előírt pedagógiai és adminisztratív feladatát
maradéktalanul teljesítse.
Pontosan, aktívan vegyen részt oktatói testületi értekezleteken, fogadóórákon, iskolai
ünnepségeken, munkaterv szerinti rendezvényeken.
Határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket.
Megőrizze a hivatali titkot.
Hivatásához méltó magatartást tanúsítson.

Az osztályfőnök kiemelt feladatai:
-

-

Segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat.
Előmozdítsa a tanulók erkölcsi fejlődését, a közösségi magatartás szabályainak az
elsajátítását.
Egymás szeretetére, tiszteletére, a családi élet értékeinek a megbecsülésére,
környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre, nemzeti hagyományaink
megbecsülésére ösztönözzön.
A szülőt rendszeresen tájékoztassa a tanuló teljesítményéről, magatartásáról, észlelt
problémákról, az iskola döntéseiről.
A tanulók, a szülők, a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul
tiszteletben tartsa.
Tanítványai pályaorientációját folyamatosan irányítsa.
Középiskolai osztályokban az 50 óra közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok
ellátása.
A szakmai programban és az SZMSZ-ben előírt pedagógiai és adminisztratív feladatát
maradéktalanul teljesítse.
Tanulói érdekében működjön együtt munkatársaival, más intézményekkel.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, kiegészítve a GINOP 6.2.3 projekt
szakmai anyaga alapján:

Tanulásmódszertan
Differenciálás: Különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási
esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti normákat kell kialakítani mind az iskolák közötti
együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában.
Az oktatók helyi intézményi feladatai: Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való
részvétellel fejlessze szakmai és pedagógiai műveltségét. Belső hospitálás szervezése.
A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben hatékony tanulásszervezési eljárások
(kooperatív és projekt módszerek) alkalmazása.

af) „A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJÉT”
„A kiemelt figyelmet igénylő tanulók”-kal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek:
a) A különleges bánásmódot igénylő tanuló:
- sajátos nevelési igényű tanuló (SNI)
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló (BTM)
- kiemelten tehetséges tanuló (KTT)
A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók
nevelését, oktatását, a különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői
véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
Ez a nevelési feladat egyike a legnehezebb osztályfőnöki tevékenységeknek, melynek során
- fel kell ismerni és fel kell tárni a tanulók problémáit
- meg kell keresni a problémák okait
- segítséget kell nyújtani ezek megoldásához
- jelezni kell a problémát az osztályban tanító kollégáknak, igényelni kell
együttműködésüket a feladat megoldásában
Esetenként kérni kell
- a tanulótársak,
- az iskolaorvos,
- a nevelési tanácsadó,
- a drogprevenciós tanácsadó
- a pszichológus és a
- gyermekjóléti szolgálat együttműködését;
- szükség esetén fegyelmi eljárások indítását.
Osztályszinten a beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgálja a legfontosabb
szocializációs ismeretek tanórai feldolgozása.
A tanulási nehézségekkel küzdő, illetve lemaradó tanulók számára rendszeres korrepetálást
biztosítunk az igényeknek megfelelően.
- Szeptemberben igényfelmérés, majd a korrepetálások megszervezése.
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő
szakemberek együttműködése során
- segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését,

-

segítséget nyújt a tanuláshoz szükséges speciális eszközök kiválasztásában,
javaslatot tesz specifikus módszerek alkalmazására,
figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz eredményeik értékelésében,
együttműködik az osztályfőnökkel, szaktanárokkal a tanuló fejlesztése, fejlődése
érdekében.

A kiemelten tehetséges tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki átlag feletti
általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és
felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció és elkötelezettség.
Az oktatói testület fontos feladata, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a kiemelkedő, jó
tanulmányi eredményeket elérő, egy-egy adott területen átlagon felüli adottságokkal rendelkező
tanulókat. Az oktató feladata pedig az, hogy tervezzen differenciált foglalkozásokat a tehetséges
tanulók számára. Motiválja őket az országos, megyei és helyi szervezésű rendezvényeken,
tanulmányi versenyeken való aktív részvételre. A tanulmányi verseny a tehetség és a tehetség
gondozása érdekében végzett munka megmérettetésének kiváló területe. Az erre történő
felkészítés fontos pedagógiai feladat, mely nem mehet más területen az iskolai tananyag
elvégzésének a rovására.
A képességfejlesztést a tanórai foglalkozások során
- projektmunkák készítésével
- differenciált foglalkozással,
- pedagógiailag átgondolt csoportbontással,
- a szakirányban tovább tanulni szándékozók külön csoportjának létrehozásával;
a tanulmányi kirándulások során, amelyek
- a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportkirándulások,
- a helyi tanterv alapján, tanmenetben tervezett, az iskola éves munkatervében
jóváhagyott munkanapokon szervezhető, legalább napi 3 órát elérő oktató-nevelő
munkát kell hogy tartalmazzanak;
a tanórán kívül pedig
- pályázatokon való részvétel,
- szakkörök, diákkörök, sportkörök,
- felvételi előkészítők és iskolai háziversenyek,
- a tanulmányi-, kulturális- és sportversenyekre történő felkészítők szervezésével
biztosítjuk.
A tanulmányi-, kulturális- és sportversenyeken részt vevő tanulók és kísérők költségét az
intézmény fedezi:
 nevezési díj
 utazási és ellátási költségek
A tehetséges tanulók szakmai versenyeken való részvétele érdekében heti rendszerességgel
versenyfelkészítést tartanak a kollégák.
Az iskolai könyvtár a hét minden napján az iskola minden tanulója számára elérhető. A
könyvtárban a kötelező olvasmányok, szótárak, művészeti albumok, lexikonok, térképek mellett
internet-hozzáférés, CD-tár is működik.
Eljárásrend a tanulók családi hátterének vizsgálatához a GINOP 6.2.3 projekt szakmai anyaga
alapján:

Korai jelzőrendszer – Családi háttér vizsgálata
A tanulók iskolai lemorzsolódását előidéző tényezők közül a legjelentősebb a család
szocioökonómiai hátterének jellege, a család szociális társadalmi, gazdasági helyzetének
minősége.
A GINOP 6.2.3. pályázatban alkalmazott helyzetelemzéssel és a családi hátteret vizsgáló
módszerek alkalmazásával célunk, hogy a lemorzsolódást előidéző okokat felderítsük, a tanulók
hátrányait csökkentsük. Feladatunk a
- a tanulókkal való egyéni bánásmód érdekében a családi hátterük vizsgálata
- a családi háttérből származtatható problémák azonosítása
- a tanulók motivációjának növelése, tanuláshoz való hozzáállásának javítása
- a tanulás eredményességének javítása a szülői támogatással
b) „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű tanuló”-val (HH, HHH) kapcsolatos feladatok:
Osztályszinten alapvetően fontos a lelkiismeretes, a tanulókra egyenként is odafigyelő
osztályfőnöki tevékenység.
Iskolai szinten a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatokat mindkét iskolatípusban
ezzel a feladattal megbízott oktató irányítja, szervezi és hajtja végre.
Feladatuk:
- a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,
- a veszélyeztetett körülmények között élő tanulók feltárása, nyilvántartása és a
helyzetük normalizálására tett intézkedések végrehajtása,
- figyelemmel kísérni a rászoruló tanulók szociális támogatásának lehetőségeit, eljárni
érdekükben,
- hetente 1-1 alkalommal fogadóórákat tartanak a tanulóknak és a szülőknek,
- érdekképviseletet lát el a tanulók fegyelmi tárgyalásán,
- ellenőrzi az iskola tanműhelyeiben a tanulók foglalkoztatásának törvényességét.
A jelen társadalmunkban a veszélyeztetett helyzetű tanulók száma sajnos napról napra nő. A
veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás, megélhetési gondok vagy egyéb körülmények
következtében kialakult állapot, mely a gyermek testi, érzelmi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését
gátolja vagy akadályozza. Ezért feladatuk továbbá a gyermek érdekében együttműködni
-

a szülői házzal,
az osztályfőnökkel,
a gyakorlóhelyek vezetőivel,
az iskolai diákönkormányzattal, valamint
a lakóhely szerint illetékes jegyzővel, gyámhatósággal abban az esetben, ha a család a
gyermek számára nem biztosítja a megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele
negatív példa a gyermek előtt.

A tanulók ifjúságvédelmével összefüggő feladatot is ellát, és intézkedési jogkörrel rendelkezik az
intézmény valamennyi vezetője a tanuló biztonságával összefüggő, azonnali döntést igénylő
ügyekben.
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának jól bevált módja a tanórán kívüli
korrepetálások lehetőségének intézményes biztosítása térítésmentesen. Az igények

megállapítása és konkrét feladatok meghatározása érdekében a 9. évfolyamon felméréseket kell
végezni, és a rászoruló tanulóknak szintre hozó foglalkozásokat kell szervezni heti 1-1 órában.
Ez a feladat a tanórai munka során nem nélkülözheti az egyéni képességekhez igazodó tanulás
megszervezését.
A záróvizsgákra készülő tanulók esetében is biztosítani kell a tanórán kívüli segítségnyújtás
lehetőségét.
Az oktató-nevelő munka területén kiemelten fontosnak tartjuk:
- a szociális hátrányok között élő tanulók feltárását
- a rászorulók anyagi támogatása érdekében történő eljárásokat
- az oktató és a tanuló segítő, személyes kapcsolatainak a kialakítását
- a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak a segítését
- szoros kapcsolat kialakítása a polgármesteri hivatalokkal és a gyermekjóléti
szolgálatokkal annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél
hamarabb segítségben részesüljenek
Anyagi juttatások területén
megfogalmazottak értelmében:

intézményünk

szervezeti

és

működési

szabályzatában

-

A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, amennyiben erre az
iskola jogosult, az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi felelős oktató és az
osztályfőnök véleményének kikérése után - dönt.

-

Igénylés esetén 50 %-os menzatérítési díj támogatásban részesülnek a tanulók:
o 3-, vagy többgyerekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja)
o rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat
igazolja)

ag) „A TANULÓKNAK A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY DÖNTÉSI FOLYAMATAIBAN
VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJÉT”
A Diákönkormányzat (DÖK) szervezeti és működési szabályzata alapján biztosított a tanulók
véleményének megjelenítése az iskolai nevelési-oktatási folyamatokban.
A DÖK szervezeti és működési szabályzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

ah) „A TANULÓ, A KISKORÚ TANULÓ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE, AZ OKTATÓ
ÉS A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY PARTNERI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK
FORMÁIT”
- Az oktatók és a tanulók együttműködésének formái
1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról tájékoztatja:
a/ az iskola igazgatója: legalább évente egyszer a diákközgyűlésen
b/ a diákönkormányzatot patronáló oktató: a DÖK értekezletein havonta egyszer,
illetve a DÖK hirdetőtábláján keresztül

c/ az osztályfőnökök: folyamatosan az osztályfőnöki órákon
2. A tanulót fejlődéséről, egyéni haladásáról az oktatók és az osztályfőnök folyamatosan
tájékoztatják (szóban, illetve az ellenőrző könyvön keresztül írásban).
3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy
választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, az oktatói testület tagjaival, a
szülők képviselőivel.
4. Nagykorú tanuló írásbeli tájékoztatása tanulmányaival, magatartásával, hiányzásával
összefüggő eseményekről.
- Az oktatók és a szülők együttműködésének formái
1. A szülőket gyermekük előmeneteléről az oktatók folyamatosan tájékoztatják (szóban,
illetve az ellenőrző könyvön keresztül írásban).
2. Az iskola életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról a szülőket tájékoztatja:
a/ az iskola igazgatója: legalább évente egyszer az iskolai szülői munkaközösség
értekezletén
b/ az igazgatóhelyettes: legalább évente egyszer az iskolai szülői munkaközösség
választmányának értekezletén
c/ az osztályfőnök: az osztályok szülői értekezletén
3. Szülői értekezlet
Feladata:
a/ A szülők és az oktatók közötti folyamatos együttműködés kialakítása
b/
-

A szülők tájékoztatása
az iskola céljairól, feladatairól
a közoktatás és a szakképzés országos és helyi feladatairól, a változásokról
a helyi tanterv követelményeiről
az iskola és az oktatók értékelő munkájáról
saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról
a tanuló osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről
az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról

c/ A szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása
az iskola igazgatója felé
4. Fogadóóra: a szülők és az oktatók személyes találkozása. Célja a tanuló egyéni fejlődésének segítése konkrét tanácsokkal.
5. Nyílt nap - pályaválasztási nap: Feladata, hogy az iskola leendő tanulói és a szülők mélyebben
tájékozódjanak az iskola képzési lehetőségeiről. Választ kapjanak egyéni kérdéseikre, így segítve
a pályaválasztásukat. Tanévente több alkalommal szervezzük meg az iskola és a tanműhelyek

bemutatását az általános iskola 8. osztályosai és szülei részére. Igény esetén külön lehetőséget
biztosítunk a hallássérült tanulók tájékoztatására.
6. Írásbeli tájékoztató: a tanulók tanulmányaival, magatartásával, hiányzásával összefüggő
eseményekről. A szülők tájékoztatása iskolai vagy osztályszintű programokról.
7. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg, illetve
választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, illetve oktatói testületével.
- Az iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái
1. Célja az iskolai és kollégiumi pedagógusok közötti együttműködés kialakítása.
2. A kollégiumot az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról tájékoztatja:
a/ az iskola igazgatója: évente legalább egyszer, az iskolai munkaterv véglegesítése
után
b/ az igazgatóhelyettes: a munkatervben bekövetkező változásokról, az iskolai szintű
programokról
c/ az osztályfőnök: az osztályszintű programokról
3. Kollégiumlátogatás az osztályfőnök részéről a szükséges esetekben, de tanévenként legalább
egyszer. Az osztályfőnök, a kollégiumi nevelőtanár és a tanuló személyes találkozása a
tanuló kollégiumi körülményeinek megismerése, egyéni segítése érdekében.

ai) „A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA SZABÁLYAIT, VALAMINT A SZÓBELI
FELVÉTELI VIZSGA KÖVETELMÉNYEIT”
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha az
előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette, és ha az iskola kötelező foglalkozásairól
a jogszabályban meghatározott időnél többet nem mulasztott. Ebben az esetben a tanuló
továbbhaladásáról az iskola oktatói testülete dönt.
Az egyes tanulók év végi osztályzatát az oktatói testület osztályozó értekezleten áttekinti, és az
oktató, illetve osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb
évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen
eltér a tanév közben adott érdemjegyek átlagától, az oktatói testület az osztályzatot az évközi
érdemjegyek alapján a tanuló javára módosíthatja.
Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit a tanulók az alábbi vizsgákon nyújtott
teljesítményükkel is teljesíthetik.
Osztályozóvizsga:
Bizottság előtti vizsga az évfolyam teljes anyagából vagy egyes
tantárgyaiból. Erre a vizsgára magántanulók és a hiányzásuk miatt egyébként nem osztályozható
tanulók jelentkezhetnek. Több évfolyam anyagából összevont vizsga is tehető. Ebben az esetben
minden évfolyamot külön osztályzattal kell lezárni.

Különbözeti vizsga: A más iskolából, vagy az intézmény más iskolatípusából érkezett
tanulóknak az igazgató írja elő a tantervi követelmények összevetése után. Bizottság előtti
vizsga.
Javítóvizsga: A tanév végi elégtelen minősítések javítására lehetőséget nyújtó, bizottság előtti
vizsga.
Érettségi vizsga:
Külön vizsgaszabályzat alapján történik. A szakmai programban
meghatározott tantárgyakat a 11. és 12. évfolyamon a tanulóknak tanulniuk kell, választásuk
alapján.
A sikeres érettségi vizsga feltétele lehet bizonyos szakmákban az iskola szakképző évfolyamain
történő továbbhaladásnak.
Az érettségi vizsgák idejét magasabb rendű jogszabály, az osztályozó, különbözeti és
javítóvizsgák rendjét az igazgató határozza meg.
A fenti vizsgák esetén az oktatói program követelményei a mérvadóak.
A tanulók a vizsgák előtt kellő időben írásban tájékoztatást kapnak a vizsgán szereplő
témakörökről, a vizsgák időpontjáról.
Előrehozott érettségi vizsga: Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett,
ezáltal teljesítette az adott tantárgy tanulmányi követelményeit. Az iskola magasabb évfolyamán,
vagy évismétlés esetén e tantárgy tanulása és értékelése alól felmentést kaphat, amennyiben ezt
írásban kérte az iskola igazgatójától.
A beszámoltatást a tanuló tartós - de a jogszabályban még megengedett - hiányzása esetén,
továbbá a tanév végén, a záró osztályzatok javítása érdekében alkalmazzuk.
Orvosi alkalmassági vizsga: 33/1998. (VI.22.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve
személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről (mód.: 80/2003.) és a
26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról alapján történik.








Iskolánkban iskolaorvos és ifjúsági védőnő teljesít szolgálatot.
Az előírásoknak megfelelően felszerelt orvosi szoba áll rendelkezésükre, ahol a
feladatukat ellátják.
Rendelési idejükről a tanulók, a szülők az osztályfőnökön keresztül írásban kapnak
tájékoztatást az ellenőrző könyvben.
Évente egy alkalommal valamennyi tanuló részt vesz szűrővizsgálaton, egészségügyi
állapotfelmérésen.
Az alkalmassági vizsgálatot a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi
ellátásról előírásainak megfelelően a szakközép- és szakiskolai tanulók esetében évi
rendszerességgel végzik.
Az előzetes alkalmassági vizsgálat a leendő tanulóknak a tanévet megelőzően május, ill.
augusztus hónapban zajlik.
Személyi higiénés vizsgálat a gyakorlati képzésben résztvevőknek - egészségügyi
kiskönyv kiállítása azoknak a tanulóknak, akik nincsenek szerződéses jogviszonyban
munkáltatóval.

aj) „A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAIT”
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján jöhet létre.

A tanulók felvétele:
 A technikum és a szakképző iskola 9. évfolyamára az általános iskolai tanulók a
középfokú iskolákban történő általános, valamint rendkívüli eljárás keretén belül vehetők
fel.
 Az eljárás rendje és ütemezése az aktuális tanév rendjét tartalmazó rendeletnek
megfelelően történik (jelenleg: 3/2012. (VI.8.) EMMI rendelet 3. sz. melléklete szerint).
 A 8. osztályos tanulókat tanulmányi eredményük alapján rangsoroljuk. Minden tanévben
felvétel előtt az intézmény a felvételi rendet közzé teszi.
 Az osztályba sorolásról a szülők/tanulók kérését figyelembe véve az igazgató dönt a
tanulmányi rangsor alapján.
 Egészségügyi alkalmassági vizsgálatra a felvételt megelőzően május, illetve augusztus
hónapban kerül sor.
 A tanulói jogviszony a beiratkozáskor jön létre, ekkor a tanulónak be kell mutatnia a
személyi igazolványát és az elvégzett iskolai évfolyamokat tanúsító bizonyítványt.
A tanulók átvétele az Nkt. törvényi keretei között:
 A tanév során – hasonló szakma esetén – bármikor lehetőség van rá.
 Írásbeli kérelem alapján, de kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelme szükséges,
mellékelve a tanulmányi eredményt igazoló bizonyítványt és/vagy ellenőrzőt.
 Más iskolatípusból átvétel évfolyamismétlés nélkül:
o különbözeti vizsgát köteles tenni azokból a tantárgyakból, amelyeknek a szakmai
programban előírt követelményeit nem teljesítette.
 A tanuló átvételére lehetőség van évfolyamismétléssel is.

ak)

„AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI
KAPCSOLATOS TERVET”

ALAPISMERETEK

ELSAJÁTÍTÁSÁVAL

Az iskolai ifjúsági védőnő - együttműködve a tanulókkal, az osztályfőnökökkel, a DÖK
patronáló oktatókkal, az iskola vezetésével - a következő feladatokat valósítja meg:
-

Elsősegélynyújtás alapvető készségek elsajátítása osztályfőnöki óra keretében.
Egészségnap szervezése - ezen belül elsősegélynyújtás alapismeretek elméleti és gyakorlati
bemutatója.
Diáknap alkalmából gyakorlati bemutató szervezése.
Oktatóknak felkészítés alapfokú elsősegélynyújtásból, betegellátásból.

b/ „A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY OKTATÁSI PROGRAMJÁT, ENNEK
KERETÉN BELÜL
ba) A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ FOGLALKOZÁSOK MEGTANÍTANDÓ ÉS
ELSAJÁTÍTANDÓ TANANYAGÁT, AZ EHHEZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ,
KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ VAGY SZABADON VÁLASZTHATÓ
FOGLALKOZÁSOK MEGNEVEZÉSÉT, SZÁMÁT”
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 15. § (1) bekezdésben foglaltakat a szakképzésről szóló
2019. évi LXXX. törvény 92. §-a és a 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet 14. §-a felülírta. A
választható tantárgyakra és az érettségi vizsgára vonatkozó intézményi kötelezettség ezek alapján
változott.

bb) „A KÖZISMERETI KERETTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI
FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIT”
A közismereti oktatást a tanulói jogviszony keretében a nappali rendszerű szakmai oktatásban
részt vevő tanuló számára a technikum 9-13. évfolyamán és a szakképző iskola 9-11. évfolyamán
a közismereti kerettanterv alapján kell megszervezni.
A közismereti kerettantervek alkalmazása során az ágazati alapvizsga követelményeit is
figyelembe véve az oktatási program tartalmazza a közismereti tantárgyak témaköreit, tartalmát
és óraszámait az Nkt. 6. számú mellékletében meghatározott heti időkeret és tartalom
megtartásával. Az oktatási programot a munkaközösség tagjai készítik el, melyet az
igazgatóhelyettes foglal rendszerbe.
A lemorzsolódás csökkentése érdekében a veszélyeztetett tanulók számára közismereti elméleti
és gyakorlati felzárkóztatást biztosítunk kiscsoportos formában.
Iskolatípusonként a tantárgyi struktúrát és az óraszámokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

bc) „A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
MÓDJÁT”
A mindennapos testnevelést az Nkt. 27. § (11) bekezdése szerint szervezzük meg a nappali
rendszerű iskolai oktatásban a 9. évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben.
Az orvosi szűrővizsgálatok alapján a gyógytestnevelés órára utasított tanulók gyógytestnevelési
foglalkozásra járnak, ahol osztályzatot is kapnak.
A könnyített testnevelési csoportba sorolt tanulókat a testnevelési órák keretén belül
differenciáltan foglalkoztatja a testnevelő oktató.
Orvosi javaslatra, indokolt esetben a tanuló teljes felmentését az igazgató engedélyezi az iskolai
testnevelés órák alól.

bd) „A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, TOVÁBBÁ EZEK
ESETÉBEN AZ OKTATÓVÁLASZTÁS SZABÁLYAIT”
Az igazgató minden év április 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a
tantárgyakról, amelyekből a tanulók tantárgyat választhatnak (középiskolában tájékoztat továbbá
a felkészítés szintjéről is).
A tájékoztatónak tartalmazza: hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik oktató fogja oktatni.
A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (annak hiányában a szülői szervezet)
és az iskolai diákönkormányzat véleményét. Ha az iskolában nemzeti-etnikai kisebbségi iskolai
nevelés és oktatás folyik, ki kell kérni az érintett helyi kisebbségi önkormányzat véleményét is.

A tanuló május 20-ig adhatja le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos
döntését.
Ha a tanuló iskolakezdés, illetve iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával,
felvételi kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit a középiskola igazgatójával,
illetve az igazgató által kijelölt oktatóval.
A tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását. A tanulót e jogáról írásban
tájékoztatni kell.
Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az
évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri - ha a gyermek nem
cselekvőképtelen -, gyermekével közösen gyakorolhatja.
A technikumban tanuló diákok érettségi vizsgatárgyai:
A kötelező érettségi vizsgatárgyak:
1. Magyar nyelv és irodalom
2. Matematika
3. Történelem
4. Élő idegen nyelv: német nyelv, angol nyelv
5. érettségi vizsgatárgynak a 13. év végén letett szakmai vizsga számít emelt szintű
érettségi vizsgaként. (Ez a kötelezően választható vizsgatárgyat helyettesíti.)

be) „AZON VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK MEGNEVEZÉSÉT,
AMELYEKBŐL A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY TANULÓINAK KÖZÉP- VAGY
EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉSÉT A
SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖTELEZŐEN VÁLLALJA, TOVÁBBÁ ANNAK
MEGHATÁROZÁSÁT, HOGY A TANULÓK MILYEN KÖVETELMÉNYEK
TELJESÍTÉSE
MELLETT
MELYIK
VÁLASZTHATÓ
ÉRETTSÉGI
VIZSGATÁRGYBÓL TEHETNEK ÉRETTSÉGI VIZSGÁT”
Középszintű érettségi vizsgára felkészítés a kötelező érettségi tantárgyakon kívül:
- biológia
- informatika
- testnevelés és sport
Emelt szintű érettségi vizsgára felkészítés a kötelező érettségi tantárgyak mellett:
- biológia
- informatika
- testnevelés és sport
Az SNI-s tanulóknak a szakértői véleményükben megfogalmazottak alapján lehetőségük van a
kötelező érettségi vizsgatárgyak helyett más vizsgatárgyat választani. Ezek a következők középés emelt szinten:
- biológia
- informatika
- testnevelés és sport
Középszinten heti 2 óra, emelt szinten heti 4 óra érettségi felkészítést biztosít az iskola.

bf) „AZ EGYES ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAKBÓL A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI
VIZSGA TÉMAKÖREIT”
Az érettségi vizsga témaköreit a 5. számú melléklet tartalmazza.
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet tartalmazza a
közismereti érettségi vizsgatárgyak középszintű, részletes vizsgakövetelményeit és a vizsga
leírását.

bg) „A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, SZÓBAN VAGY
GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJÁT,
DIAGNOSZTIKUS, SZUMMATÍV, FEJLESZTŐ FORMÁIT”
Ellenőrző, értékelő és minősítő munkánk alapelvei:
-

az értékelést egyaránt használjuk diagnosztizálásra, folyamat jellemzésére és
összegzésére,

-

a munkaközösségekre, illetve az oktatói testület egészére nézve egységes értékelési
rendszer kialakítására és következetes alkalmazására törekszünk,

-

előzetesen nyilvánosságra hozott, kiszámítható, indokolással ellátott igazságos
értékelést kívánunk megvalósítani, az írásbeli dolgozatoknál, a szóbeli feleleteknél és
a gyakorlati munkavégzéseknél egyaránt,

-

egy-egy félév zárásánál személyre szabott értékelést is adunk,

-

az ellenőrző munka során betartjuk a rendszeresség, módszertani sokszínűség elvét.

A pedagógiai folyamat gyakorlatában az osztálynaplóban tanulónként minimálisan négy
osztályzat rögzítése szükséges félévenként. Év végén a teljes tanévre vonatkozó osztályzatok
figyelembevétele mellett lehetőséget adunk a javításra. Az egész osztályt érintő felméréseket,
illetve a kötelezően előírt dolgozatokat előre bejelentjük, az osztály várható terhelésével
egyeztetjük és kettő héten belül kijavítjuk.
Az 5 fokú osztályzás rögzített követelményei:
- Írásbeli feladatoknál (ha a központi program vagy vizsgaszabályzat erre vonatkozóan utasítást nem tartalmaz):
100-81 % teljesítmény
5 (jeles)
80-61 %
4 (jó)
60-41 %
3 (közepes)
40-26 %
2 (elégséges)
25-0 %
1 (elégtelen)
- Szóbeli feleltetésnél:
- 5 (jeles)

Önállóan, esetleg kisebb segítő kérdésekkel logikusan felépített,

pontos felelet. A tanuló az összefüggéseket is jól látja.
- 4 (jó)

Összefüggően, jól felépített és előadott ismeretanyag, az
összefüggések kis hányadára a tanuló csak oktatói segédlettel emlékszik.

- 3 (közepes)

Töredékesen előadott ismeretanyag, a tanuló a tények többségét
felsorolja, az összefüggéseket csak kérdések segítségével képes
feltárni.

- 2 (elégséges)

Nehézkesen és hiányosan előadott ismeretanyag, a tények többségét segítő kérdésekre tudja csak felidézni a tanuló, azokat
rendszerezni és az összefüggéseket feltárni nem képes.

- 1 (elégtelen)

Elfogadhatatlan, hiányos tudás, az ismeretanyagot még segítő
kérdésekre sem képes felidézni a tanuló.

- Gyakorlati munkavégzésnél:
- 5 (jeles)

A feladatát önállóan, tervezetten, a megadott időn belül, a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelő pontossággal és a
munkavédelmi szabályok betartásával hajtja végre, illetve kifogástalan terméket állít elő. Munkájához önállóan képes használni a megengedett leiratokat, táblázatokat, gépkönyveket. A szükséges számításokat és a végeredmény értékelését önállóan végzi
el.

- 4 (jó)

A feladatát lényegében önállóan, tervezetten, a megadott időn
belül, a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelő pontossággal és a munkavédelmi szabályok betartásával hajtja végre, illetve jó minőségű terméket állít elő.
A megengedett leiratok, táblázatok, gépkönyvek használatára
képes.
A szükséges számításokat és a végeredmény értékelését önállóan
végzi el.

- 3 (közepes)

A feladatát oktatói segítséggel, de a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelő pontossággal és a munkavédelmi szabályok
betartásával hajtja végre, illetve közepes minőségű terméket állít
elő kis oktatói segítséggel.
A megengedett leiratok, táblázatok, gépkönyvek használatára tanári segítséggel képes. A szükséges számításokat és a végeredmény értékelését tanári segítséggel el tudja végezni.

- 2 (elégséges)

A feladatát csak oktatói segítséggel képes végrehajtani, illetve oktatói segítség nélkül nem tudja a terméket előállítani, vagy a
terméke gyenge minőségű. A munkavédelmi előírások betartására figyelmeztetni kell. Csak oktatói segítséggel képes a megengedett leiratokat, táblázatokat, gépkönyveket használni, és a szükséges számításokat és a végeredményt értékelni.

- 1 (elégtelen)

A feladatot oktatói segítséggel sem képes végrehajtani, illetve a
terméket nem tudja előállítani.

A mérési-értékelési rendszer kiegészítése a GINOP 6.2.3 projekt szakmai anyaga alapján:
Mérés - értékelés
Intézkedési terv teljes körű mérési-értékelési rendszer kidolgozásához:
A komplex külső és belső értékelési rendszer kidolgozásához felhasználandó a GINOP 6.2.3
projektben fejlesztett Intézkedési terv teljes körű mérési-értékelési rendszer kidolgozásához c.
dokumentum.
Konzorciumi szintű eljárásrend teljes körű mérési-értékelési rendszer bevezetéséhez:
A komplex külső és belső értékelési rendszer bevezetésének ütemezéséhez felhasználandó a
GINOP 6.2.3 projektben fejlesztett Konzorciumi szintű eljárásrend teljes körű mérési-értékelési
rendszer bevezetéséhez c. dokumentum.
Mérőlapok megoldókulccsal anyanyelv – szövegértés 9. évfolyam:
A szövegértési és anyanyelvi kompetencia bemeneti és kimeneti belső méréseinek
lebonyolításához felhasználandó a GINOP 6.2.3 projektben fejlesztett Mérőlapok
megoldókulccsal anyanyelv-szövegértés 9. évfolyam c. dokumentum
Mérőlapok megoldókulccsal matematika 9. évfolyam:
A matematikai kompetencia bemeneti és kimeneti belső méréseinek lebonyolításához
felhasználandó a GINOP 6.2.3 projektben fejlesztett Mérőlapok megoldókulccsal matematika 9.
évfolyam c. dokumentum.
Alternatív mérőeszközök gyűjteménye:
A különböző tantárgyak formatív méréseinek lebonyolításához felhasználandó a GINOP 6.2.3
projektben fejlesztett Alternatív mérőeszközök gyűjteménye c. dokumentum.
Kérdőívek gyűjteménye:
A lemorzsolódással összefüggő területek (tanulói és oktatói digitális kompetenciák, tanulói és
oktatói motiváció, tanulási stílusok, tanórai módszerek és munkaformák, oktató-diák kapcsolat,
tanulói és szülői elégedettség) méréseinek lebonyolításához felhasználandó a GINOP 6.2.3
projektben fejlesztett Kérdőívek gyűjteménye c. dokumentum

bh) „A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK
ELVEIT”
A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei:
- létszám
- tantárgyankénti bontás, párhuzamos oktatás
- nemek szerinti bontás
Csoportbontások:
- idegen nyelv: angol - német
- informatika
- testnevelés: fiú - lány
- érettségi vizsgára 11-12. évfolyamon a választható tantárgyak esetén: biológia informatika
- laborgyakorlat
- alapozó gyakorlat

-

technológiai gyakorlat

Egyéb foglalkozások:
- SNI tanulók fejlesztő foglalkozásai - fejlesztendő területek szerinti csoportbontásban
- gyógytestnevelés
- tömegsport
- érettségi előkészítők - választható tantárgyak szerinti bontásban
- gazdasági, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek, szakmai gépek, ill. szakmai
technológia foglalkozás - versenyfelkészítés
A lemorzsolódás csökkentése érdekében a veszélyeztetett tanulók számára szakmai elméleti és
gyakorlati felzárkóztatást biztosítunk kiscsoportos formában.
A 9. évfolyamos tanulók számára heti rendszerességgel könyvtári forráskutatást biztosít az iskola
tanórai keretek között a könyvtárosi végzettséggel rendelkező oktató vezetésével, kiscsoportos
munka formában. A projektoktatás eredményességét a könyvtári kutatómunka elősegíti.
Az ágazati ismeretek bővítése, elmélyítése szükségessé teszi az alapozó gyakorlatok óráin a
kapcsolódó szakirodalom részletes megismerését.

bi) „A NEMZETISÉGHEZ NEM TARTOZÓ TANULÓK RÉSZÉRE A TELEPÜLÉSEN
ÉLŐ NEMZETISÉG
TANANYAGOT”

KULTÚRÁJÁNAK

MEGISMERÉSÉT

„AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI
PROGRAMOKAT, TEVÉKENYSÉGEKET”

bj)
-

NEVELÉSI

SZOLGÁLÓ

ELVEKET,

Egészségmegőrzés
Prevenció
Ismeretek bővítése, készségek, jártasságok fejlesztése
Szemléletmód-váltás
Környezettudatosság
Rendszerszemlélet
Az egészség és a környezet összefüggései
A mindennapos testedzés, mozgás jelentősége

A környezeti nevelési program a 2. számú mellékletben található.

bk) „A, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEKET”
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
általánosságban fogalmazza meg azokat az elvárásokat mindenkivel szemben, aki részt vesz a
közfeladatok ellátásában. E törvény hatálya kiterjed az oktatási intézményekre is.

A tanulóval kapcsolatos döntések, intézkedések meghozatalakor az egyenlő bánásmód elve
alapján jár el a pedagógus, az igazgató.
Minden tanuló joga, hogy vele összehasonlítható helyzetben lévő más személyekkel azonos
feltételek szerint részesüljön velük azonos színvonalú ellátásban.
A fenti elvet következetesen kell érvényesíteni:
 az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása
 a felvételi kérelmek elbírálása
 az oktatás során a követelmények támasztása
 a teljesítmények értékelése
 az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele
 az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés
 az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása
 a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés
 az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése
során.

bl) „A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOKAT”
Alapelvek:
A magatartás és a szorgalom értékelésekor kiemelt fontosságúnak tartjuk az alábbiakat:
-

Segítse az iskola oktatási, nevelési céljainak elérését.
Segítse a tanuló önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre.
Az értékelés a tanuló iskolai tevékenységére vonatkozzon.
Mindig legyen személyre szabott.

A magatartás és szorgalom értékelésének módja:
Az osztályfőnök összegzi az osztály és a kollégák javaslatait. Lényeges különbségek esetén
osztályfőnöki óra keretében, különösen problémás esetekben az osztályban tanító oktatók
megbeszélésén megvitatja azokat. Végleges döntést az osztályfőnök hoz. Ha nem sikerül közös
minősítést kialakítani, az osztályfőnök az osztályozó konferencia segítségét kérheti.
A tanulók magatartását, szorgalmát félévkor és év végén osztályzattal minősítjük. Az év végi
minősítés az egész tanévre szól.
Magatartás értékelése:
-

A példás magatartású tanuló iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató. Az
iskolai házirendet megtartja. Az iskolai követelményeket tudatosan vállalja,
kezdeményező, bekapcsolódik a közösség vezetésének munkájába. Az oktatók 80 %-a
példásnak tartja, és a többiek sem adnának jónál rosszabbat.

-

A jó magatartású tanuló iskolai és iskolán kívüli viselkedése nem kifogásolható, nem
vét a házirend ellen. A közösség munkájában részt vesz, de nem kezdeményez.
Oktatóival, a felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó.
Magatartáskultúrája esetenként kifogásolható. Vigyáz iskolája, közössége vagyonára
és a jó hírnevére.

-

A változó magatartású tanuló viselkedésével szemben kifogások merülnek fel.
Igyekezete ellenére megismétlődnek kifogásolható cselekedetei. A közösség
támasztotta követelményeket ingadozva követi, a közösségi munkából csak

irányítással és nem szívesen vállal részt. Felelősségtudata, szimpátiája a jó és rossz
között ingadozó. A közös programokról gyakran igazolatlanul távol marad.
Oktatóival, társaival szembeni magatartása nem mindig udvarias. Indulatait nem
mindig képes fékezni. Hangneme kifogásolható. A fegyelmező intézkedések
súlyosabb fokozatai valamelyikében részesült.
-

A rossz magatartású tanuló a házirend szabályait nagyon hiányosan tartja be. Rossz
hatással van a közösségre, munkájuk eredményességét is gátolja, rossz példát mutat,
bomlasztja a közösséget. Oktatóival, a felnőttekkel és társaival szemben nem őszinte,
durva, tiszteletlen. Iskolán kívüli magatartása erősen kifogásolható, esetleg törvénybe
ütköző. Iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetések valamelyik
fokozatában részesül.

A fenti minősítéseket módosíthatják
- a házirendnek az igazolatlan hiányzásokra vonatkozó előírásai,
- az iskola jó hírét öregbítő eredmények és tevékenységek.
Szorgalom értékelése:
-

Példás a tanuló szorgalma, ha munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi. A tanítási
órákra képességeihez, körülményeihez mérten maximálisan és rendszeresen felkészül,
az órákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába. Az iskolai tanulmányi
munkán kívül részt vesz pályázatokon, versenyeken. Ha képességeinek hiányát
szorgalmával sikeresen tudja pótolni.

-

Jó a tanuló szorgalma, ha az elért átlageredménye képességeinek megfelelő, és
általában szorgalmas munkájának köszönhető, de akaratának különleges
megfeszítésére nincsen szükség.

-

Változó a tanuló szorgalma, ha iskolai munkájában csak időnként igyekszik.
Kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti. Időnként nem ír házi feladatot,
hiányos felszereléssel jön iskolába.

-

Hanyag a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz
tanulmányi fejlődése érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában
megbízhatatlan.

A kiemelkedő teljesítmények elismerése:
-

A jutalmazás alapja:
 kimagasló tanulmányi eredmény
 jó tanulmányi eredmény és egy vagy több tantárgyból kimagasló eredmény
 közösségért végzett tevékenység
 kiemelkedő sportteljesítmény
 szakmai vagy tantárgyi versenyeken elért országos, megyei helyezések
 minden olyan tevékenység, amely az iskola hírnevét öregbíti

-

A jutalmazás formái:
 írásbeli szaktanári dicséret, osztályfőnöki, igazgatói dicséret
 bizonyítványba beírt tantárgyi dicséret
 oklevél
 könyvjutalom
 egyéb egyéni, illetve csoportos jutalom

bm) „AZ OKTATÓI TESTÜLET ÁLTAL SZÜKSÉGESNEK TARTOTT TOVÁBBI
ELVEKET”
Fejlesztési célként fontosnak tartja az oktatói testület az alábbi tanulási területeken átívelő
általános tanulói kompetenciákat:
- tanulási kompetencia
- kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi
- digitális kompetencia
- matematikai, gondolkodási kompetencia
- személyes és társas kapcsolati kompetencia
- kreativitás, önkifejezés, kulturális tudatosság kompetencia
- munkavállalói, vállalkozói kompetencia
- természettudományos és technikai kompetencia
A tanórai foglalkozások megszervezésének módjai:
- a hagyományos tantermi szervezési formák,
- a projektoktatás,
- a könyvtári foglalkozás,
- a múzeumi és kulturális, művészeti foglalkozás,
- üzemlátogatás, szakmai kirándulás,
amelyek során biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése.

bn) „AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSHEZ
AZ EMELT SZINTŰ OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT FEJLESZTÉSI
FELADATOKAT
ÉS
KÖVETELMÉNYEKET
A
KÖZISMERETI
KERETTANTERV ÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS ÉS RÉSZLETES
KÖVETELMÉNYEI ALAPJÁN”
Emelt szintű érettségi vizsgára felkészítés a kötelező érettségi tantárgyak mellett:
- biológia
- informatika
- testnevelés és sport
Az SNI-s tanulóknak a szakértői véleményükben megfogalmazottak alapján lehetőségük van a
kötelező érettségi vizsgatárgyak helyett más vizsgatárgyat választani. Ezek a következők emelt
szinten:
- biológia
- informatika
- testnevelés és sport
Emelt szinten heti 4 óra érettségi felkészítést biztosít az iskola.
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet tartalmazza a
közismereti érettségi vizsgatárgyak emelt szintű, részletes vizsgakövetelményeit és a vizsga
leírását.

c/ „SZAKKÉPZŐ
PROGRAMOT”

INTÉZMÉNYRE

KONKRETIZÁLT

KÉPZÉSI

Az élelmiszeripari szakmák körében a kaposvári Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és
Szakképző Iskola kielégíti a megye igényeit, döntően a pék, a pék-cukrász, az édességkészítő és
a hentes és húskészítmény-készítő szakmákban.
A szükséges személyi feltételek túlnyomó részben adottak, illetve az eddigi hagyományoknak
megfelelően üzemi szakemberek bevonásával biztosíthatók. Ezt bizonyítja az a tény, hogy a
központi országos szakképzési programok elkészítésében iskolánk oktatói is részt vesznek.
Az iskolánkban jelenleg folyó szakképzési lehetőségek:
Technikum 9-13. évfolyam:
Élelmiszeripar ágazat:
- élelmiszer-ellenőrzési technikus
- húsipari technikus
- sütő- és cukrászipari technikus
- tejipari technikus
Környezetvédelem és vízügy ágazat:
- környezetvédelmi technikus
Szakképző iskola 9-11. évfolyam:
Élelmiszeripar ágazat:
- édességkészítő
- hentes és húskészítmény-készítő
- pék
- pék-cukrász
Környezetvédelem és vízügy ágazat:
- hulladékfeldolgozó munkatárs
Kifutó rendszerben:
Szakközépiskola:

- húsipari termékgyártó
- pék
- pék-cukrász
- édesipari termékgyártó

Az intézmény személyi és tárgyi feltételrendszere lehetőséget biztosít az élelmiszeripari és a
környezetvédelmi képzésre.
Iskolánk hagyományait követve a jövőben is bázisintézménye kívánunk lenni az élelmiszeripari
szakmákban a képzésnek, és erősíteni kívánjuk helyzetünket a környezetvédelmi képzés területén
is. Ennek érdekében szorosan együtt kívánunk működni az érintett kamarákkal és a gazdálkodó
szervezetekkel.

Szakképzési Hídprogram (kifutó rendszer):
Jogszabályi háttér:
 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről VIII/A fejezet 24/A §
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. 2. §
 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 44/I §
 322/2016. (X.27.) Kormányrendelet a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók
ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról
 2011. évi CXC. számú, „A nemzeti köznevelésről” szóló törvény 12. fejezet 14. § (1)
bekezdése a következőképpen definiál:
„A köznevelési és szakképzési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulóknak a
középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába
álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez a
komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztést
támogató pedagógiai tevékenységgel.”
A képzés 2017. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben indul.
 21 541 01 Csontozó munkás részszakképesítés
 21 541 02 Sütőipari és gyorspékségi munkás részszakképesítés
megszerzése a cél az A variáció alapján, amely a rövidebb képzési idejű részszakképesítés
megszerzésére irányuló Szakképzési Hídprogram.
A Szakképzési Hídprogram jellemzői:
A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről VIII/A fejezet 24/A § alapján a Szakképzési
Hídprogram két évfolyamos képzési idejű, és záróvizsgával, valamint részszakképesítés
megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul. A Szakképzési Hídprogram
keresztfélévben is indítható.
Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és legfeljebb
hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a Szakképzési
Hídprogramban folytatja. E határidő egy évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a tanuló
az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, az első
évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni,
mert tartós gyógykezelés alatt állt vagy a tanulmányait külföldön folytatta.
A Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már nem tanköteles, és a képzésbe való
belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be.
Általános felvételi és beiratkozási tájékoztatás, rend:
A Szakképzési Hídprogramba történő bekerülés
- történhet az általános iskola javaslatára
- nem tanköteles korú jelentkező esetén, ha
o kiskorú, a szülő kérésére, illetve
o nagykorú, saját kérésére.
A Szakképzési Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg.
A Szakképzési Hídprogram záróvizsgájának sikeres teljesítése esetén a szervező iskola alapfokú
iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt állít ki az alapfokú iskolai végzettséggel nem
rendelkező tanuló számára, illetve részszakképesítésről szóló szakközépiskolai bizonyítványt is
kapnak. Tanulmányaikat középfokú oktatási intézményekben folytathatják.
A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanuló ösztöndíjat kap.

A szakmai képzés képzési programjai tartalmazzák a megtanítandó és elsajátítandó témaköröket,
az ehhez szükséges foglalkozások megnevezését, számát, a képzésben résztvevők tanulmányi
munkájának ellenőrzési módját és fejlesztő formáit.

d/ AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMOT
Az intézmény egészségfejlesztési programját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1. sz. melléklet

ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM
1. Az iskola egészségfejlesztési tevékenységének kiemelt feladatai:


Az egészségmegőrzés igényének felkeltése, az egészségkárosító
szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése, készség és
képesség, ezek leküzdésére.



A lelki egészség iránti igény felkeltése, ennek kialakításához és
megőrzéséhez szükséges készségek és képességek kialakulása.



A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges
készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és
védelme érdekében.



Tanulóinkkal megismertetjük az egészséges életmód gyakorlását
szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedést,
igyekszünk olyan körülményeket teremteni az iskolában, hogy ezt
gyakorolhassák.

2. A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások
keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb
ismeretekkel, melyek a következők:


A táplálkozás: napi táplálkozás, helyes táplálkozás összetevői,
rendszeresség, mértékletesség az étkezésben, túltápláltság veszélyei,
vegetáriánus táplálkozás előnyei, veszélyei.



Az egészséget támadó káros szokások: az alkohol (hatása a szervezetre,
szűkebb környezetre, gazdaságra), dohányzás, hatása a fiatal szervezetre,
kábítószerek, függőség, jogi következmények.



A környezet védelme, a környezetkárosító hatásai az emberi szervezetre,
szűkebb és tágabb környezet védelme, környezettudatos viselkedés.



A személyes higiénia: tisztálkodás, bőrápolás a serdülőkorban,
ruházatunk tisztántartása, öltözködés.



A nyár veszélyei: napozás (bőrrák), hőguta, napszúrás, rovarcsípések,
ételfertőzések, allergia.



Az öngyógyítás veszélyei,
gyógyszereket tartunk otthon).



Elsősegélynyújtás baleseteknél.

lehetőségei:

házi-patika

(milyen



Szexuális kultúra, a szexuális élet megkezdésének biológiai és erkölcsi
feltételei, felelősségvállalás, a nemi élet higiéniája, fogamzásgátlás, nemi
betegségek.



Az aktív életmód, a sport, sport – egészség, rendszeres mozgás –
versenyszerű és egészségfenntartó tömegsport közti különbség
(állóképesség – akaraterő fejlesztése).



Családi és kortárs kapcsolatok: empátia
konfliktuskezelés – lelki harmóniára törekvés.

–

kommunikáció

–

3. Az egészségfejlesztés az iskola minden oktatójának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozás feladata.
4. Az iskolai egészségfejlesztést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:


A mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása, testnevelésórák, az
iskola sportköri foglalkozásai, tömegsport foglalkozások.



A biológia, természetismeret, egészségtan, táplálkozás – élettan,
élelmiszerkémia, kémia, földünk és környezetünk, valamint
osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek.



Drogprevenciós programban való részvétel.



Az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök,
osztálykirándulások, gyalogtúrák, játékos vetélkedők, diáknapi
programok az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal
kapcsolatosan.



Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő, asszisztensnő)
segítségének igénybevétele:
-

Félévente egy alkalommal minden osztályban egy-egy
osztályfőnöki óra megtartásában.
11. évfolyamon emlőrák és hererák vizsgálatáról felkészítő előadás
megtartására.
A tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatában (kezdő
évfolyamoknál beiratkozás előtt, iskolába felvett tanulóknál évente
egy alkalommal).



Fogászati szűrővizsgálat minden évfolyamon évente egy alkalommal.



Véradás szervezése az iskolában évente 2 alkalommal.

2. sz. melléklet

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM
1. Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere
 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.)
 12/2020. (II.7.) számú Korm. rendelet – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
2. Helyzetelemzés
A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola 1951-ben kezdte meg
működését a Fő u. 2. szám alatti épületben. Az iskola a 2006-os költözésével egy felújított
épületbe került, ennek köszönhetően azt mondhatjuk, hogy felszereltsége a mai viszonyok között
megfelelőnek, sőt, talán jónak mondhatók. A jelenlegi épület történelmi, műemléki jellegű, helyi
védett épületté minősítették.
A közvetlenül oktatásra hasznosítható tantermek száma 37, mind szaktanteremnek
minősíthető. Ezek közül az általános, ún. közismereti tantárgynak minősülő tantárgyak
szaktantermei:
 2 db angol terem, 2 db német terem, 1+1 nyelvi laborral
 4 db magyar
 3 db matematika
 2 db történelem
 2 db biológia (egy biológia, egy mikrobiológia)
 3 db informatika tanterem (labor)
 1 db fizika
 1 db kémia
 1 db földrajz
A tantermek zöme számítógéppel, projektorral felszerelt. A tantermekhez megfelelően
felszerelt szertár is tartozik, ezek taneszköz készletét lehetőségeink szerint folyamatosan
frissítjük, újítjuk. (Biológia, fizika, földrajz, történelem szertárak, kémiai előkészítő terem.)
Egyre több tanteremben található interaktív tábla is: a matematika és magyar termekben,
valamint a nyelvi laborokban.
A képzés jellegéből adódóan nagy hangsúlyt kap a szakmai oktatás, ezért fontos, hogy
megfelelően felszerelt szakmai tantermek is legyenek. Iskolánkban a képzési struktúrának
megfelelően lettek kialakítva a szaktantermek is:
 húsipari tanterem
 sütőipari tanterem
 szakmai tanterem
 pék-cukrász tanterem
 technikusképzés tantermei
A szakmai tantermek mindegyike projektorral, és interaktív táblával fel van szerelve.
Az elméleti órák mellett az iskolában, tanórai keretek között kerül sor a szakmai alapozó jellegű
gyakorlatokra, valamint – különösen a technikusképzés esetében – a laboratóriumi gyakorlatokra.
A laboratóriumok tekintetében az alábbiakkal rendelkezünk:
 környezetvédelmi laboratórium
 szakmai alapozó laboratórium
 élelmiszeripari laboratórium

 mérőszoba (műszeres laboratórium)
A laboratóriumok műszerekkel való felszereltsége, kisebb hiányosságokat leszámítva kifejezetten
jónak mondható. A szakmai képzéshez géptani, illetve műszerismeret is tartozik, ezeket a
szaktanteremben oktatjuk.
A gyakorlati képzés során a tanulók a sütő, cukrász és húsipari tanműhelyben a legkorszerűbb
technológiával ismerkednek meg.
Az épületegyüttesben, annak sajátos kialakításánál fogva több tanári szoba is található, lehetőség
szerint oktatott műveltségi köröknek megfelelően. A helyiségekhez kis melegítőkonyha is
tartozik.
Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa. Gyűjteménye igazodik
az
iskola
tevékenységének
egészéhez,
a
műveltségterületek
(tantárgyak)
követelményrendszeréhez. A könyvtár mindamellett hogy lebonyolítja a tankönyvellátás
folyamatát „klasszikus” könyvtári feladatokat lát el. A könyvtári dokumentumok száma kb.
15 000 kötetre tehető.
A „C” épületben található tornaterem szabványos kosárlabda, és röplabdapálya festéssel van
ellátva, kosárlabdapalánkkal, röplabdahálóval. Szükség esetén két térrészre osztható egy
leengedhető választófüggöny segítségével. A szabadtéri pálya alkalmas a fent említett
labdajátékok mellett kézilabda, kispályás futball, vagy akár teniszezés céljaira is. A fedett
tornacsarnok csúszásmentes linóleum, a kültéri tornapálya modern gumiborítású.
Iskolánk a környezeti nevelés szempontjából speciális helyzetben van. Élelmiszeripari
szakközépiskolai, valamint szakképző osztályaink a szakmai alapozó, szakmai elméleti és
gyakorlati órákon sajátítják el az élelmiszeriparral összefüggő környezetvédelmi problémákat: pl.
vízfelhasználás – szennyvíz; levegőszennyezés; zaj- és hőhatás; élelmiszeripari hulladékok
(selejt), illetve veszélyes hulladékok kezelésére, tárolására, megsemmisítésére vonatkozó
ismereteket.
A környezetvédelmi szakközépiskolások és technikus tanulók elméleti órákon megismerik a
környezeti elemek (talaj, víz, levegő) természetes összetevőit, szennyezőanyagait, a
szennyezőanyagok csökkentésének, eltávolításának módjait, lehetőségeit, a környezeti elemek
közötti kapcsolatokat, az emberi tevékenységek környezetre gyakorolt hatását. Gyakorlati órákon
elsajátítják a víz, talaj, levegő, hulladék vizsgálatának, a sugárzás és zaj mérésének módszereit,
eszközeit.
A természetvédelem tantárgy keretén belül megismerik Magyarország természeti értékeit, védett
növényeit, állatait. A környezetvédő technikus tanulók meglátogatják Magyarország nemzeti
parkjait közvetlen tapasztalatszerzés, az elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása
céljából.
Sajátos helyzetünkből adódóan a környezeti nevelés személyi és tárgyi feltételei adottak.
Személyi erőforrások:
- az oktatói testület, a szaktanárok felkészültsége, példamutatása
Tárgyi erőforrások:
- laboratóriumok, kísérleti eszközök, a környezetvédelemben használatos mérőeszközök
- ismerethordozók (tankönyvek, szakkönyvek, folyóiratok, kép- és hanganyag, Internet,
multimédiás anyagok)
- audiovizuális eszközök
3. Alapelvek, célok
A tanórán elsajátított ismeretanyag nem elég, ha nem válik a felnövekvő nemzedék természetes
igényévé, mindennapjainak részévé környezetének megismerése, megóvása, az értékek
megőrzése, a természet védelme. Ezért a környezeti nevelés az oktatói testület minden tagjának
feladata.

a/ Általános cél
Az egyetemes természetnek mint létező értéknek tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élő
és élettelen létezőt, így az embert is, annak maga alkotta környezetével és kultúrájával együtt.
b/ Pedagógiai célok
-

az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése
rendszerszemléletre nevelés
holisztikus és globális szemléletmód kialakítása
tolerancia és segítő életmód kialakítása
környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása
a fogyasztás helyébe életminőség helyezése
az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése
helyzetfelismerés, problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése
a szakképzésben kiemelten kezelni a hagyományok megismerését, tiszteletét

c/ Helyi célok
-

természeti, épített, szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése
lakóhely megismerése (értékek, gondok, a megoldás módjai)
hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinten
azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken
pozitív értékrend, egészséges életvitel iránti igény kialakítása
a nevelés fontossága – ami nem helyettesíthető a képzéssel

4. A tanulásszervezési és tartalmi keretek
a/ A tantárgyak lehetőségei
Magyar nyelv és irodalom
A tanulók
- ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv
egymásra hatását
- ismerjék meg a természetes és mesterséges környezetük értékeit bemutató irodalmi
alkotásokat
- tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a „nyelvi környezetszennyezés
elkerülésére
- törekedjenek a szakmai nyelv igényes, színes, pontos használatára
Történelem
A tanulók
- ismerjék meg a helyi és szakmai történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a
hagyományok tisztelete
- tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az
életmódra, a közösségi normák alakulására
- értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a
természet

Idegen nyelv
A tanulók
- váljanak érzékennyé a természet tiszteletére a jól megválasztott szövegek feldolgozásának
segítségével
- ismerjék meg a nyelv segítségével más országok környezeti problémáit
- váljanak képessé az idegen nyelvű szakirodalom megismerésén keresztül a szakmájukhoz
kapcsolódó környezeti problémák tanulmányozására
Matematika
A tanulók
- legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére
statisztikai módszerek alkalmazásával
- tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni
- legyenek képesek reális becslésekre
- alakítsák ki a szakma elsajátításához elengedhetetlenül szükséges számolási készségeket
Kémia
A tanulók
- ismerjék a környezetüket legjobban szennyező anyagokat, törekedjenek ezek
használatának csökkentésére
- ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt hatását,
tartózkodjanak ezek kipróbálásától
- rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges szakmai ismeretekkel
Biológia
A tanulók
- ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, ill. mérséklési
lehetőségeit
- ismerjék a természeti és az épített környezetet
- sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat
- ismerjék meg a szakmájuk környezet-egészségügyi problémáit
Természetismeret
A tanulók
- szerezzenek tapasztalatot a közvetlen élő és élettelen környezetükről
- érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és
társadalmi folyamatok hatásainak eredményét
- értsék meg, hogy a népek eltérő természeti és gazdasági körülményei, hagyományai
meghatározzák gondolkodásmódjukat, világszemléletüket
Informatika
A tanulók
- ismerjék meg az informatikában (pl. Internet-használatban) rejlő környezetvédelmi
lehetőségeket
- használják a világhálót ismeretszerzésre
- legyenek képesek a számítógépek segítségével megszerezhető tudás szűrésére, a
megfelelő adatok kiválogatására, feldolgozására

-

ismerjék meg a távközlési-informatikai berendezések környezetkárosító hatásait

Testnevelés
A tanulók
- fedezzék fel, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják egészséges testi
fejlődésüket
- tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a környezetszennyezés az
egészségre veszélyes
- alakuljon ki igény a higiénés-normák betartására
Az osztályfőnöki órák, melyeknek szocializációs programját iskolatípusonként, a tanulmányok
időtartamára lebontva az osztályfőnöki munkaközösség kidolgozta.
Szakmai alapozó elmélet és gyakorlat
A tanulók
- ismerjék meg a szakma gyakorlásához kapcsolódó természet- és környezetvédelmi
ismereteket
- ismerjék a szakmához kapcsolódó higiéniai követelményeket
- tudják a szakmai ártalmak hatását az emberi szervezetre, legyenek képesek az
egészségkárosodás megelőzésére
- ismerjék meg a szakma történetét és lássák a környezetre gyakorolt hatását
Szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek
A tanulók
- sajátítsák el a szakmaspecifikus munkát, és legyenek birtokában a környezetvédelmi
ismereteknek
- tudják kiemelni a szakma környezetterhelő hatásait, ismerjék a védekezés lehetőségeit
- ismerjék a környezetbarát technológiákat
- sajátítsák el az anyag- és energiatakarékos gazdálkodási módokat
- tudják mérni a környezetet károsító elemek hatásait szakmaspecifikus eszközökkel
b/ Nem hagyományos tanórai foglalkozások
-

Élelmiszeripari üzemek látogatása
Környezetvédelmi létesítmények látogatása
Magyarország nemzeti parkjainak megismerése
Nyári szakmai gyakorlatok
Múzeumlátogatás (mesterségek, ősi kultúra)
Tanulmányi kirándulások

c/ Tanórán kívüli foglalkozások
-

Szakkörök
Vetélkedőkön, pályázatokon való részvétel
Diáknapi rendezvények: kézműves foglalkozások

5. A jövőkép
Jelenlegi helyzetünkben az épített környezet átalakítására csak részben van szükségünk. Az új
iskolaépület biztosítja a megfelelő feltételeket, beleértve a környezeti nevelést befolyásoló
elemek nagy részét.
Amit jelenlegi feltételeink mellett még tenni tudunk:
- anyag- és energiatakarékos iskolaüzemeltetést
- az iskolai ismeretterjesztés tanórán kívüli eszközeinek jobb kihasználását (faliújság,
iskolaújság, iskolarádió)
- az oktatók, dolgozók példamutatása
- biztosítjuk a szakkönyvek, folyóiratok beszerzését, minden oktató és minél több diák
számára az internet-hozzáférést
- részvétel a környezeti neveléshez kapcsolódó akkreditált továbbképzéseken
- az iskolai szülői szervezet folyamatos tájékoztatása, bevonása a program végrehajtásába
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DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) az a szervezet, amely a diákok érdekvédelmével, az
iskolai diákélet koordinálásával, egyes meghatározott esetekben szervezésével foglalkozik. A
DÖK-nek tagja lehet minden, az iskolával tanulói jogviszonyban álló diák. Jelen
diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata nem ellentétes a vonatkozó
jogszabályokkal, az iskola SZMSZ-ével és házirendjével.
Kijelentjük, hogy a DÖK politikailag semleges, nem elkötelezett egyetlen világnézet, vallás
mellett sem; működése, jogainak és kötelezettségeinek gyakorlása során messzemenően érvényre
juttatja az egyenlő bánásmód elvét (diszkriminációmentes).

I. A DÖK szervezeti és működési szabályzatának személyi és
területi hatálya, érvényessége, módosítása
1. Személyi hatálya: minden, az iskolával tanulói jogviszonyban álló diákra kiterjed.
2. Területi hatálya: az iskola székhelye, telephelyei.
3. Érvényessége: a DÖK szervezeti és működési szabályzatát a DÖK a munkáját segítő
pedagógus közreműködésével készíti elő, majd a választó tanulók közösségének
elfogadása után a nevelőtestület hagyja jóvá.
4. Módosítása: évente egyszer az SZMSZ-t felül kell vizsgálni (például jogszabályi változás,
az iskola belső jogi normáinak változása). A módosításhoz a DÖK-gyűlés 2/3-os
többsége szükséges.
5. Az SZMSZ módosítására a személyi hatályban meghatározott körből bárki nyújthat be
javaslatot, ehhez azonban az osztályképviselők 2/3-os többsége szükséges.
II. A DÖK felépítése és főbb feladatai, hatásköre, döntéshozatal rendje
1. A DÖK alulról építkező szervezet.
2. Szervezeti ábra:
Diákközgyűlés
Minden diák közvetlenül
képviselteti magát.
Diákbizottság
Tagjai: az osztályképviselők és
a DÖK vezetője
DÖK vezetője és helyettese

A szavazás osztálykereten belül zajlik,
az osztályképviselők adják le a szavazatokat
a DÖK vezetőségének.
DÖK-képviselők
Osztályonként 2-2 tanuló = 1 osztálytitkár + helyettes.
Az osztály tanulóinak több mint 50 %-ának szavazata
szükséges, bármikor visszahívhatók.
3. A diákönkormányzat vezetőjét a diákközgyűlés választja meg. Feladata, hatásköre:
a. jogosult a DÖK képviseletére a tantestület előtt,
b. iskolai, kerületi (városi) szinten képviseli a diákönkormányzatot,
c. rendszeres kapcsolatot tart az igazgatóval,
d. összehívja a diákbizottság üléseit,
e. évente legalább egy alkalommal összehívja a diákközgyűlést,
f. a diákközgyűlésen beszámol az előző közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról,
kiemelten a tanulói jogok érvényesüléséről és helyzetéről,
g. megválaszolja a gyűlésen az iskola életével kapcsolatban felmerülő kérdéseket,
h. aláírási jogot gyakorol a DÖK nevében.
4. A DÖK vezetőjének helyettese: a DÖK vezetőjének javaslata alapján a diákbizottság
választja meg. Feladata, hatásköre:
 a DÖK vezetőjének megbízásakor vagy annak tartós távolléte alatt jogosult a
DÖK képviseletére,
 kapcsolatot tart az osztályképviselőkkel, a DÖK vezetőjével, szükség esetén az
iskola igazgatójával.
5. A diákbizottság a DÖK legfelső szintű irányító testülete. A diákbizottságot a DÖK
megválasztott vezetője irányítja. Tagjai: osztályképviselők, a DÖK vezetője. Feladata,
hatásköre:
 a diákönkormányzatot érintő határozatok meghozatala.
A diákbizottság a DÖK vezetőjének kezdeményezésére tart ülést, amelyet akkor kell
összehívni, ha azt az osztályképviselők legalább 30 %-a, az intézmény igazgatója, a
tantestület vagy a DÖK munkáját segítő pedagógus kezdeményezi. A diákbizottság
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésről emlékeztető készül, a levezető
elnöki feladatot a diákbizottság valamelyik tagja látja el. Határozatképes a diákbizottság,
ha az adott ülésen a tagok legalább 50 %-a jelen van. A szavazás módjáról (nyílt vagy
titkos) a jelenlévők nyílt szavazással döntenek.
6. A diákközgyűlés a DÖK legfelsőbb szerve. A diákközgyűlést évenként legalább egy
alkalommal össze kell hívni. E fórum szolgál az iskola diákjainak tájékoztatására és
tájékozódására.
7. A DÖK munkáját segítő felnőtt a diákönkormányzat felkérése alapján végzi
tevékenységét. Feladata, hatásköre:
 kapcsolatot tart a tantestülettel, az iskola vezetőségével,
 a DÖK vezetőjének szóbeli vagy írásbeli megbízása esetén jogosult a DÖK
képviseletére a tantestület előtt,
 a DÖK bevételeit és kiadásait nyilvántartja,
 a bevételek ésszerű és takarékos felhasználása érdekében ajánlásokat tehet.

III. A DÖK jogai
1.Döntési jogai (az oktatói testület véleményének kikérésével):
 saját működésének meghatározása,
 hatáskörei gyakorlása,
 szervezeti és működési szabályzatának megalkotása,
 egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározása,
 iskolaújság, iskolarádió megszervezése, létrehozása és működtetése.
8. Egyetértési, véleményezési és egyéb jogai a törvényeknek megfelelően.

IV. A DÖK gazdálkodása
1. A DÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit,
berendezéseit, ha ezzel az iskola működését nem korlátozza. A használat során kiemelt
figyelmet kell fordítani a helyiségek és berendezések állagmegóvására.

V. Az SZMSZ nyilvánossága
1. A hatályos DÖK SZMSZ 1 másolati példánya a könyvtárban kerül elhelyezésre.
2. 1-1 eredeti példányát az iskola igazgatója, illetve a DÖK vezetője őrzi.
3. Fentieken kívül az iskola honlapján is megjelenik.

Kelt: Kaposvár, …………………

……………………………………
DÖK munkáját segítő patronáló
oktató

……………………………………
DÖK munkáját segítő patronáló
oktató

……………………………………….
DÖK vezetője
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Az 50 órás közösségi szolgálat dokumentálása

 Jelentkezési lap
 Közösségi szolgálati napló
 Igazolás

Jelentkezési lap
iskolai közösségi szolgálatra

Alulírott ………………………………………………………………………….. , a Déli ASzC
Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola (7400 Kaposvár, Baross G. u. 19.)
…………………………

osztályos

tanulója

a

…………./……………

tanévben

az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak:
a) ………………………………………………… területen ………………… órában
b) ………………………………………………… területen ………………… órában
c) ………………………………………………… területen ………………… órában

……………………………………
tanuló aláírása

Szülő, gondviselő nyilatkozata:
Alulírott ……………………………………………………………………………………..
nevezett tanuló szülője/gondviselője az iskolai közösségi szolgálat teljesítését a jelzett területeken
támogatom és tudomásul veszem.

……………………………………………
szülő, gondviselő aláírása

Közösségi szolgálati napló
Kedves középiskolás Diák!
Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról, és foglalkoztat a kérdés: Miért éppen most?
Miért nekem? Mire jó ez? Tudjuk és megértjük, ha elsőre nem találod érdekesnek, fontosnak, amire
most mégis vállalkoznod kell. Magad is tapasztalhatod, hogy egy gyorsan változó világban élünk,
amelyben az emberek elrohannak egymás mellett, a sorsok és az értékek más dimenzióba kerülnek.
Vajon jó ez így? Még az érettségi előtt állsz, vagy lassan arra készülsz, s nem véletlen ez a fogalom,
ekkor, ebben az életkorban válsz felnőtté, s látod más szemmel a világot, a közvetlen környezetedet.
Az előző korosztályok egy része úgy nőhetett fel, hogy a társadalom olyan mintát adott, amelyben az
önkéntesség, a másokért való felelősség, a kölcsönös megbecsülés, az akkor is „segítés”, ha nincs
nagy baj, katasztrófa, nem kapott kellő figyelmet, megbecsülést és elismerést.
A közösségi szolgálattal ezen szeretnénk változtatni, olyan szemlélettel lépj a felnőtt életedbe, hogy
érezd a felelősséged, képes legyél segítően tevékenykedni, a közösségért tenni. Ezeken a nemes
eszméken túl Neked is közvetlen hasznodra válhat e program, hiszen lehetőséged nyílhat megismerni
számos munkahelyet, tevékenységek sorát, amelyekben tapasztalatokat szerezhetsz, megtudhatod,
melyek azok a területek, ahol megállod a helyed, esetleg ez által könnyebben tudsz dönteni, milyen
pályát válassz. Bízunk benne, hogy a program kapcsán olyan események, tevékenységek részese
leszel, melyek maradandó élményekkel gazdagítanak.
Javasoljuk, hogy a naplóra vigyázz, és rendszeresen tartsd magadnál, amikor valamilyen
tevékenységet végzel. Kérünk, naprakészen vezesd, hiszen ezzel tudod majd igazolni, hogy
teljesítetted a kötelező ötven órát. Minden alkalommal gondosan ügyelj, hogy igazolva legyen a
teljesített időd. Arról se feledkezz meg az egyes tevékenységek végén, hogy lejegyezd, mivel
foglalatoskodtál, s ennek kapcsán mit tapasztaltál, milyen élményekben volt részed, milyen
gondolataid támadtak. Az sem baj, ha nem mindig pozitív dolgokat jegyzel le, ez könnyen
előfordulhat bárkivel. Ekkor is írd le, mi okozta a rossz érzéseket, a problémákat. Azért fontos az
„akkor és most” jegyzetelés, mert később már halványulnak az érzések, másként emlékszel, s nem
biztos, hogy pontosan elevenednek meg a történtek. Miért is fontos ez? Azért, mert a koordináló
tanárnak jelezni kell, ha valami probléma adódott, azt megbeszélni, hogy segíteni tudjon és
megoldásra találjon. Persze az örömöd is oszd meg a tanároddal, hiszen az élmények közös átélése és
megbeszélése más szintű kapcsolatot, együttműködést hozhat létre, amelyben a feltörő természetes,
tiszta emberi érzésekkel közelebb kerülhetünk egymáshoz, ami a segítői attitűd kialakulásának egyik
lényeges eleme.
Végezetül figyelmedbe ajánljuk Magyarország Alaptörvényének XIII. cikkelyét, mely kimondja: „A
tulajdon társadalmi felelősséggel jár”. Ez a kijelentés sok más mellett megalapozza a társadalmi
felelősségvállalás fogalmát, amelynek része az iskolai közösségi szolgálat. Számos felmérés azt
igazolja, hogy Magyarországon a társadalmi kohézió erősítésére van szükség ahhoz, hogy mindenki
számára élhető, egymást segítő társadalmi légkör alakuljon ki, amelyben szívesen segít mindenki a
másikon, tudva, ha bajba kerül, rajta is segíteni fognak. Sok más mellett a közösségi szolgálat ezt is
célozza.
Az 50 órát több projekt keretében, több év alatt is lehet teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy többféle
dolgot tudsz kipróbálni. Arra is van lehetőség, hogy az 50 órát egy nagy projekt révén vagy több év
alatt lefutó program keretében teljesítsd. Ha jól készítitek elő, és szívvel-lélekkel végzitek a
feladatokat, számotokra is nyilvánvaló lesz, hogy egy fantasztikus programnak és életre meghatározó
élménynek lettetek részesei.
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DÉLI ASZC KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUM ÉS
SZAKKÉPZŐ ISKOLA
7400 KAPOSVÁR, BAROSS U. 19.
Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675
E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu

IGAZOLÁS

Alulírott …………………………………………………, a Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari
Technikum és Szakképző Iskola
intézményvezetője

(7400 Kaposvár, Baross G. u. 19., OM-azonosító: 036410)
igazolom,

hogy

a(z)

….……...…………………………………………………………………. nevű tanuló (szül. hely,
idő:

…………………………………………………………………,

an.:

…………………………………………………..) a …………./…………. tanévig ……….. óra
közösségi szolgálatot teljesített.

Kaposvár, ………………………………………………..

…………………………………………………
az intézményvezető aláírása
(P. H.)

5. sz. melléklet

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA
TÉMAKÖREI

IRODALOM
1. Életművek (tételszám: 6)
(Petőfi Sándor, Arany János, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, Ady
Endre)
2. Portrék (tételszám: 4)
(Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc,
Vörösmarty Mihály, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Radnóti
Miklós, Weöres Sándor, Ottlik Géza, Márai Sándor, Pilinszky János)
3. Látásmódok (tételszám: 3)
(Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Németh
László, Örkény István, Nagy László, Szilágyi Domokos stb.)
4. Kortárs irodalom (80-as évek utáni; tételszám: 1)
(Esterházy Péter, Parti Nagy Lajos, Mészöly Miklós, Németh László, Garaczi László,
Bodor Ádám, Závada Pál, Bartis Attila, Kertész Imre stb.)
5. Világirodalom (tételszám: 2)
Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Biblia (pl. műfajok, témák,
motívumok, hőstípusok)
A romantika, a századfordulós modernség (a szimbolizmustól az avantgárdig)
jellemzőinek és egy-két kiemelkedő képviselőjének bemutatása
6. Színház- és drámatörténet (tételszám: 2)
(Szophoklész, Shakespeare, Moliere, Katona József, Madách Imre)
7. Az irodalom határterületei (tételszám: 1)
Filmadaptációk
Szórakoztató irodalom
8. Regionális kultúra (tételszám: 1)
Kisebbségi irodalom
Folklór irodalom
Írók, költők Somogyban
Folyóiratok, irodalmi kiadványok Somogyban

MAGYAR NYELV
1. Ember és nyelv (tételszám: 2)
- A nyelv mint jelrendszer
- A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói
2. Kommunikáció (tételszám: 2)
- A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal
- A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei, szerepe a kommunikációban
3. A magyar nyelv története (tételszám: 2)
- A magyar nyelvrokonság főbb bizonyítékai néhány példával
- Egy nyelvtörténeti korszak jellemzése
- A magyar nyelvtörténet forrásai: a nyelvemlékek
4. Nyelv és társadalom (tételszám: 2)
- A társadalmi és területi nyelvváltozatok és a norma
- Néhány jellemző tömegkommunikációs szövegfajta műfaji sajátosságai és hatáskeltő
eszközei
- Leggyakrabban használt egynyelvű szótáraink
5. A nyelvi szintek (tételszám: 2)
- A magánhangzók és mássalhangzók alkalmazkodása
- A magyar nyelv szófaji rendszere
- A magyar határozói rendszer
6. A szöveg (tételszám: 2)
- A szöveg egységének tényezői, feltételei, elsődleges és másodlagos jelentés
- A szövegösszetartó erő: jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemek
7. A retorika alapjai (tételszám: 2)
- A retorika mint a meggyőzés művelete a gondolatközlésben
- A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig
- A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai
8. Stílus és jelentés (tételszám: 2)
- A képszerűség stíluseszközei és hatása: képek, képrendszerek felismerése, értelmezése
- Az állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezésmódok stílusértéke
- A többjelentésű és a rokon értelmű szavak szerepe a nyelvhasználatban
9. Szabad témakör (tételszám: 4)
- Helyesírásunk alapelvei
- A szóalkotás módjai
- Alárendelő és mellérendelő kapcsolatok a különböző nyelvi szinteken
- A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése

Érettségi témakörök magyar nyelv és irodalomból középszinten
a 2016/2017-es tanévtől

Magyar nyelv
1. Kommunikáció (3 tétel)
2. A magyar nyelv története (3 tétel)
3. Ember és nyelvhasználat (2 tétel)
4. A nyelvi szintek (3 tétel)
5. A szöveg (4 tétel)
6. A retorika alapjai (3 tétel)
7. Stílus és jelentés (2 tétel)

Irodalom
1. Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők:
Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, József Attila, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor
(6 tétel)
2. Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők:
Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Illyés Gyula, Jókai Mór,
Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Kertész Imre, Kölcsey Ferenc, Krúdy Gyula, Márai
Sándor, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Németh
László, Ottlik Géza, Örkény István, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc,
Szilágyi Domokos, Vörösmarty Mihály, Weöres Sándor, Zrínyi Miklós (6 tétel)
3. Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők (1 tétel)
4. Művek a világirodalomból (3 tétel)
5. Színház és dráma
Szophoklész, Shakespeare, Moliere, Katona József, Madách Imre, Ibsen, Csehov, Örkény
István (2 tétel)
6. Az irodalom határterületei (1 tétel)
7. Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom (1 tétel)

TÖRTÉNELEM
1. A demokrácia kialakulása, intézményei, működése az ókori Athénban
2. A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői
3. A magyar államalapítás. Géza fejedelem és István király műve
4. Társadalmi és gazdasági változások Magyarországon az Anjouk korában
5. Magyarország a Hunyadiak korában
6. A nagy földrajzi felfedezések és következményei
7. A reformáció és ellenreformáció
8. Az ország három részre szakadása
9. A Rákóczi szabadságharc
10. Demográfiai, nemzetiségi, társadalmi és gazdasági változások Magyarországon Mária
Terézia és II. József korában
11. Az ipari forradalom és következményei
12. Széchenyi és Kossuth reformprogramja
13. Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc Magyarországon
14. A kiegyezés előzményei és megszületése
15. Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék
16. az 1929-33-as gazdasági válság és következményei
17. A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői
18. A trianoni béke gazdasági, társadalmi és etnikai hatásai
19. Magyarország a második világháborúban
20. Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarországon
21. Az európai integráció
22. A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság Magyarországon

Érettségi témakörök történelemből középszinten
1. Az ókor és kultúrája
1. 1. Poliszok az ókori Hellászban
- Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században
1.2. Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában
- Julius Caesar egyeduralmi kísérlete
1. 3. Az európai kultúra alapjai
- A görög-római hitvilág
- Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei
- A zsidó vallás fő jellemzői
- A kereszténység kialakulása és főbb tanításai
2. A középkor
2.1. Nyugat-Európa kora a középkorban
- A hűbériség és a jobbágyság jellemzői
- Az uradalom és a mezőgazdasági technika
2.2. A középkori egyház
- A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői
- Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – együttműködés és konfliktusok
2.3. Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában
- A középkori város és a céhes ipar
2.4. Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom
- Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai
2.5. A középkor kultúrája
- A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora
3.1. A magyar nép története az államalapításig
- A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás
3.2. Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora
- Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége
- A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején
3.3. Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora
- A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején
3.4. A Hunyadiak
- Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája
4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789)
4.1. A földrajzi felfedezések és következményei
- A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői
4.2. Reformáció és katolikus megújulás
- A lutheri és kálvini reformáció
- A katolikus megújulás
- A barokk stílus jellemzői
4.3. Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18. században
- Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában
4.4. A felvilágosodás kora
- A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján
5. Magyarország a kora újkorban (1490-1790)
5.1. Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése
- A mohácsi vész és az ország három részre szakadása

- A várháborúk (1541-1568)
5.2. Az Erdélyi Fejedelemség virágkora
- Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete
5.3. A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc
- A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei
5.4. Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban
- Demográfiai és etnikai változások a 18. században
- Mária Terézia és II. József reformjai
6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914)
6.1. A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk
- Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései
6.2. A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések Európában
- A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és
szocializmus) jellemzői
6.3. Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért
- A szövetségi rendszerek kialakulása
6.4. Az ipari forradalom hullámai és hatásai
- Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés),
néhány találmánya és a gyáripar kezdetei
7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914)
7.1. A reformkor
- A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja
7.2. Forradalom és szabadságharc
- A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények
- A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei
7.3. A kiegyezés és a dualizmus
- A kiegyezéshez vezető út
- A kiegyezés tartalma és értékelése
7.4. Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus korában
- Gazdasági változások a dualizmus korában
- A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, sajátosságai
- Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a modernizációban
- Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában
8. A világháborúk kora (1914-1945)
8.1. Az első világháború és következményei
- Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első világháborút lezáró
békerendszer
8.3. A fasizmus és a nemzetiszocializmus
- A náci Németország legfőbb jellemzői
8.4. A kommunista diktatúra
- A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban
8.5. A második világháború
- A világháború előzményei, kitörése és jellemzői
- A holokauszt
9. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945)
9.1. Az első világháború és következményei Magyarországon
- A trianoni békediktátum és következményei
9.2. A Horthy-korszak
- Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései
- A magyar külpolitika a két világháború között

- A politikai rendszer főbb jellemzői
- Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések
9.3. Művelődési viszonyok és társadalom
- Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években
- Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés” Magyarországon
9.4. Magyarország a második világháborúban
- Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban
- Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel
- A holokauszt Magyarországon
10. A jelenkor (1945-től napjainkig)
10.1. A kétpólusú világ kialakulása
- A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a
hidegháborús szembenállás jellemzői
- Az ENSZ létrejötte, működése
10.3. A kétpólusú világrend megszűnése
- A kétpólusú világrend megszűnése; a Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése;
Németország újraegyesítése
10.4. Az európai integráció
- Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése
10.5. A globális világ sajátosságai
- A globális világgazdaság ellentmondásai
11. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig
11.1. A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak
- Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei a
Rákosi-korban
11.2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
- Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei; a
megtorlás.
11.3. A Kádár-korszak
- A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok
11.4. A rendszerváltozás és a piacgazdaságra való áttérés
- A rendszerváltozás főbb eseményei
- A piacgazdaságra való áttérés és következményei
11.5. Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság
- A határon túli magyarság 1945-től
12. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek
12.1. Társadalmi tagozódás és felelősségvállalás
- A magyarországi romák története és helyzetének főbb jellemzői napjainkban
- A szociális ellátórendszer fő elemei
12.2. Az aktív és felelős állampolgárság alapjai
- Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása, az állampolgári
jogok, kötelességek.
- A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány, köztársasági elnök,
alkotmánybíróság, ombudsman, helyi önkormányzatok, az Alaptörvény).
- A választási rendszer fő elemei.
12.3. Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak, folyamatok. A munkaviszonyhoz kapcsolódó
ismeretek
- A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák, banki ügyletek)
- A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a munkaviszony megszűnése

NÉMET NYELV
1. Személyes névmások

életrajzi adatok, állomások, iskolai előmenetel, érdeklődési
kör, személyes tervek

2. A családi élet

családtagok külső – belső jellemzése, családtagok közötti
kapcsolatok, otthoni teendők: házimunka

3. Ember és társadalom

ünnepek, családi ünnepek, vendéglátás, ajándékozás

4. Bevásárlás

élelmiszerüzletben, piacon, áruházban, butikban; előnyök,
hátrányok; öltözködés, divat

5. Szolgáltatások

posta, bank, felújítási, javítási munkák a lakásban;
fodrásznál, benzinkúton

6. Környezetünk I.

otthonunk: helyiségek a lakásban, saját szoba bemutatása,
„álomotthon”, berendezési tárgyak, konyhafelszerelés

7. Környezetünk II.

lakóhelyünk nevezetességei, intézményei, szórakozási
lehetőségei; a városi és vidéki élet összehasonlítása

8. Környezetünk III.

éghajlati tényezők, időjárás, évszakok jellemzői, szépségei;
öltözködés,
szabadban
végezhető
tevékenységek;
környezetszennyezés, környezetvédelem

9. Környezetünk IV.

tágabb
környezetünk:
Magyarország
elhelyezkedése,
adottságai,
sajátosságai,
fővárosunk nevezetességei

10. Az iskola

oktatás: saját iskola bemutatása; helyiségek, sajátosságok
tagozatok az iskolában; tantárgyak; nyelvtanulás; órán kívüli
események; osztályközösségek; diákélet; sport az iskolában

11. A munka világa

pályaválasztás;
nyári
munkák;
továbbtanulás;
munkavállalás; munkalehetőségek; elvárások, légkör;
népszerű szakmák

12. Életmód I.

időbeosztás,
napirend;
tevékenységek; hobbi

13. Életmód II.

étkezési szokások a családban; kedvenc ételek, magyar
specialitások; menzai és éttermi étkezés; egészséges
táplálkozás

14. Életmód III.

betegségek;
gyerekbetegségek,
szenvedélybetegségek;
orvosi vizsgálat; panaszok, gyógykezelés; gyógyszertárban,
gyógyszerszedés

hétköznapi,

földrajzi
látnivalói;

munkaszüneti

15. Szabadidő, művelődés

szabadidős tevékenységek, olvasás, tv, rádió, videó;
szünidei elfoglaltságok; gyűjtőszenvedély; példaképek;
hobbi

16. Szabadidő, szórakozás

színház, mozi, koncert, kiállítás, diszkó, partik

17. Szabadidő, sport

testmozgás, testápolás; kedvenc sportágak; iskolai és iskolán
kívüli
sportolási
lehetőségek;
tömegsportok
sportrendezvények

18. Utazás, turizmus I.

közlekedési
lehetőségek,
mindennapi
közlekedés;
tömegközlekedési eszközök; helyi és távolsági közlekedés

19. Utazás, turizmus II.

utazási előkészületek; hazai, ill. külföldi utazás; egyéni és
társasutazás előnyei és hátrányai; saját utazási tapasztalatok,
szálláslehetőségek

20. Tudomány és technika

ismeretterjesztés a technikai eszközök szerepe a mindennapi
életben: mobiltelefon, számítógép, Internet; egy elképzelt
jövő: életünk 100 év múlva

A középszintű idegen nyelvi érettségi vizsga teljesítéséhez a B1 szint elérése kötelező.

ANGOL NYELV
1. Személyes vonatkozások, család
a vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai), érdeklődési köre
2. A családi élet
a családtagok jellemzése, családtagok közötti kapcsolatok, a családi élet mindennapjai, otthoni
teendők
3. Ember és társadalom
a másik ember külső és belső jellemzése; a tizenévesek világa; kapcsolat a kortársakkal,
felnőttekkel, baráti kör; ünnepek, családi ünnepek, ajándékozás
4. Bevásárlás
a bevásárlás módjai, előnyök és hátrányok, öltözködés, divat
5. Szolgáltatások
posta, bank, fodrásznál, benzinkúton; felújítási, javítási munkák a lakásban
6. Környezetünk
az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, ház bemutatása); „álomotthon”; a városi
és a vidéki élet összehasonlítása; szórakozási lehetőségek, a lakóhely nevezetességei
7. Környezetünk
éghajlat, időjárás, évszakok, öltözködés; környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit
tehetünk környezetünkért, vagy a természet megóvásáért?
8. Környezetünk
Magyarország bemutatása (adottságok, sajátosságok, látnivalók, főbb városok és nevezetességek)
9. Az iskola
saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) tantárgyak, órarend,
érdeklődési kör, tanulmányi munka
10. A munka világa
diákmunka, nyári munkavállalás, pályaválasztás, továbbtanulás, vagy munkába állás
11. Életmód
napirend, időbeosztás (a hétköznapok és a hétvége összehasonlítása), az egészséges életmód (a
helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)
12. Életmód
étkezési szokások a családban; étkezési lehetőségek, azok előnyei és hátrányai; kedvenc ételek,
magyar specialitások
13. Életmód
betegségek, szenvedélybetegségek, gyerekbetegségek, orvosi vizsgálat, panaszok, kezelés,
gyógyszertárban
14. Szabadidő, művelődés, szórakozás

szabadidős elfoglaltságok, hobbik, gyűjtemények, szünidei elfoglaltságok; a legnépszerűbb
szabadidős tevékenységek (számítógép, tévénézés)
15. Szabadidő, művelődés, szórakozás
sportolás, kedvenc sport, sportágak csoportosítása, sportrendezvények, sportolási lehetőségek
16. szabadidő, művelődés, szórakozás
olvasás, rádió, videó, mozi, színház, kiállítás, koncert, diszkó
17. Utazás, turizmus
a közlekedés eszközei (előnyök és hátrányok), a tömegközlekedés, mindennapi közlekedés, helyi
és távolsági közlekedés
18. Utazás, turizmus
nyaralás itthon, ill. külföldön (lehetőségek, előnyök, hátrányok), utazási előkészületek, egy
utazás megtervezése, megszervezése
19. Utazás, turizmus
szálláslehetőségek összehasonlítása, saját utazási tapasztalatok; „álomutazás”
20. Tudomány és technika
a technikai eszközök szerepe a mindennapi életben (mobiltelefon, számítógép), egy elképzelt
jövő

A középszintű idegen nyelvi érettségi vizsga teljesítéséhez a B1 szint elérése kötelező.

MATEMATIKA

1.

Témakör
Halmazok, gráfok

2.

Kombinatorika

3.

Számelméleti ismeretek

4.

Számhalmazok

5.

A hatványozás

6.

N-dik gyök

7.

Algebrai azonosságok,
polinomok
Elsőfokú egyenletek,
Egyenletrendszerek
Másodfokú egyenlet,
Egyenletrendszer

8.
9.

10.

A logaritmus

11.

Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek
Egyváltozós, valós függvények
Sorozatok

12.
13.

15.

Egybevágósági transzformációk
Vektorok

16.

Hasonlósági transzformációk

17.

Háromszögek

18.

Négyszögek és sokszögek

19.

A kör

20.

Szögfüggvények

21.

Trigonometria

14.

Tartalom
Halmazok egyenlősége, részhalmaz, komplementer
halmaz, unió, metszet, különbség, gráfok fokszáma
Permutációk, kombinációk, variációk, binomiális
együtthatók
Osztó, többszörös, prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, oszthatósági szabályok, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös
N, Z, Q, Q*, R halmazok, abszolútérték, normálalak,
a műveletek tulajdonságai
an, a0, a-n, törtkitevőjű hatványok, hatványozás azonosságai, exponenciális függvény, exponenciális
egyenletek
Gyökös kifejezések átalakításai, négyzetgyök függvény, négyzetgyökös egyenletek, gyökökre vonatkozó azonosságok
(ab)2, (ab)3, (a+b)(a-b), a3-b3 azonosságok,
algebrai törtek
Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek, szöveges
feladatok megoldása. Százalékszámítás alkalmazása
Megoldóképlet, diszkrimináns, gyöktényezős alak,
gyökök és együtthatók összefüggései, másodfokúra
visszavezethető egyenletek
Fogalma, azonosságai, logaritmus fv., logaritmikus
egyenletek
Elsőfokú, másodfokú, törtes egyenlőtlenség
Elsőfokú fv., egyenes és fordított arányosság, másodfokú fv., abszolútérték fv., hatványfv.
Számsorozat, számtani és mértani sorozat, kamatszámítás
Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás,
pont körüli forgatás, háromszögek egybevágósága
Vektorok: összeadása, számszorosa, különbsége,
koordinátái, skaláris szorzata, hossza, felbontása
Középpontos hasonlóság, hasonlóság, -ek hasonlósága, hasonló síkidomok területe
Csoportosítás, oldalakra, szögekre vonatkozó tételek,
nevezetes vonalak és körök, Pitagorasz tétele,
magasság- és befogó tétel
Csoportosításuk, négyszögek tulajdonságai, átlók
száma, belső szögösszeg, szabályos sokszögek
tulajdonságai
Kör részei, kör érintője, kerületi és középponti szögek,
szög mérése fokokban és radiánban
Hegyesszögek szögfüggvényei, összefüggések a szögfüggvények között, szögfüggvények általánosítása,
negatív szög szögfüggvényei, alkalmazás
Sinustétel, koszinusztétel, trigonometrikus egyenletek,

22.

Koordináta-geometria

23.

Kerület- és területszámítás

24.

Felszín és térfogat

25.

Valószínűség-számítás

26.

Statisztika

trigonometrikus függvények
Két pont távolsága, felezőpont, harmadolópont,
háromszög súlypontja, egyenes és kör koordinátageometriája, metszéspontok számítása
Háromszög, nevezetes négyszögek, szabályos sokszögek, kör, körcikk, körszelet kerülete, területe
Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkakúp és
csonkagúla felszíne, térfogata
Valószínűség számítása, relatív gyakoriság, geometriai valószínűség
Táblázatok, grafikonok készítése, diagramok értelmezése, átlag, medián, módusz, terjedelem, szórás

BIOLÓGIA
1. A biológia vizsgáló módszerei, fizikai és kémiai alapismeretek
- fénymikroszkóp használata, kaparék és nyúzat készítése, metszetelemzés
- plazmolízis és felületi megkötőképesség vizsgálata
- enzimhibán alapuló öröklődő emberi betegség és megnyilvánulásának
megelőzhetősége
2. Szervetlen és szerves alkotóelemek, sejtalkotók
- só jódozásának, fogkrém fluortartalmának jelentősége
- szén-dioxid kimutatása
- zsírban oldódó vitaminok fogyasztása
- keményítő kimutatása és vizsgálata
- sokáig rágott kenyérhéj édes ízének magyarázata
- esszenciális aminosavak jelentősége
- fehérjék kicsapódásának vizsgálata
- sejtfal, színtest, sejtmag, zárvány vizsgálata és felismerése
3. Vírusok, baktériumok, egysejtű eukarióták
- vírusok egészségügyi jelentősége, vírus által okozott emberi megbetegedések
- baktériumok egészségügyi jelentősége; baktérium által okozott emberi
megbetegedések, ezek megelőzése és a védekezés lehetőségei
- papucsállatka felismerése és mozgásának megfigyelése
4. Többsejtű, nem szövetes élőlények
- penészgomba vizsgálata és rajzolása
- a legismertebb ehető és mérgező kalapos gombák, gombafogyasztás szabályai
- emberi megbetegedéseket okozó gombák jelentősége
- a zuzmók a levegőszennyezés indikátorai
- lombosmohák vizsgálata és testfelépítésük
5. Többsejtű, szövetes növények és állatok
- a Növényismeret című könyv segítségével a környezetünkben élő növények
megismerése és élőhelyének, ökológiai igényeinek jellemzése
- növényi szövet preparátum vizsgálata, bőrszöveti nyúzat készítése
- gázcserenyílás vizsgálata
- víz útjának megfigyelése
- többrétegű elszarusodott laphám, vázizom, csontszövet, idegszövet, emberi vér
felismerése
6. Az emberi bőr és az ember kiválasztása
- a bőr festéksejtjeinek működése, a napsugárzás hatása a bőrre, a napozás
egészségtani vonatkozásai, a védekezés
- a bőr tisztántartása, kozmetikázása; a bőrápolás, a hajápolás
- mitesszer és pattanás kialakulása és a velük kapcsolatos teendők
- az égési sérülés veszélyessége és ellátása
- egészséges ember vizeletének összetétele
- a művesekezelés jelentősége

7. Az ember mozgása
- a csont kémiai összetételének változása az életkorral, összefüggése a
csonttörésekkel
- az ízület részeinek felismerése
- a mozgási szervrendszer gyakoribb betegségei és ellátásuk módja (elemi
elsősegélynyújtás): törés, gerincsérülés, ficam, rándulás, ízületi gyulladás,
húzódás, lúdtalp, bokasüllyedés, gerincferdülések, csípőficam, ill. ezek
megelőzésének lehetőségei
- a mozgás szerepe a testsúly szabályozásában
8. Az ember táplálkozása
- a szájápolás higiéniája, a fogszuvasodás megelőzése és kezelése, a fogorvosi
szűrővizsgálat jelentősége
- a tápanyagok hiányának vagy túlzott fogyasztásának káros következményei
- a tápcsatorna megbetegedéseinek kockázati tényezői (helytelen életmód, helytelen
fogápolás, kóros stressz, túlzott alkohol- és gyógyszerfogyasztás, nem az életmódszükségleteknek
megfelelő
étkezés,
túltápláltság
és
a
környezet
mikroorganizmusai, vegyszerei, valamint a veleszületett hajlam, a környezet káros
hatása)
- étrendi elvárások függése tevékenységtől, kortól, nemtől és állapottól (terhesség,
szoptatás)
9. Az ember légzése
- légzésszám meghatározása nyugalomban és munkavégzés után
- az orron át történő belégzés előnyei a szájon át történő belégzéssel szemben
- a légzőrendszert károsító tényezők és a légzőrendszer gyakori betegségei (légúti
és rákos megbetegedések, asztma)
- tüdőszűrés jelentősége
10. Az ember anyagszállítása
- a vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék normál értéktartománytól való
eltérésének okai és következményei
- a vérzéscsillapítás módjai
- a vérszegénység lehetséges okai
- a koszorúerek elzáródása életveszélyes
- pulzus mérése
- a helytelen életmód hatása az érelmeszesedés, a visszértágulat, a trombózis, a
vérnyomás-ingadozás, a szívritmuszavar és az infarktus kialakulására
- a testedzésnek és a helyes táplálkozásnak a keringési rendszer egészségére
gyakorolt hatása
11. Az ember szabályozása
- a gerincvelő keresztmetszetének és a gerincvelői idegek eredésének ábrázolása
- a bőr- és izomeredetű gerincvelői reflexek reflexköre, funkciója
- a szemüveggel korrigálható fénytörési hibák, a szürke- és a zöldhályog lényege
- a vakfolt és a színtévesztés vizsgálata
- pupillareflex kipróbálása
- a család, az iskola, a hírközlés, a reklám stb. szerepe a szokások kialakításában
- az életmód szerepe az idegrendszeri betegségek kialakulásának megelőzésében; a
stresszbetegségek kialakulásának feltételei
- a fájdalomcsillapítás néhány módja és ezek esetleges veszélyei

-

az idegrendszer néhány betegsége (agyrázkódás, migrén, epilepszia, szélütés,
agyvérzés)
a szülő, a család, a környezet felelőssége és lehetősége a drogfogyasztás
megelőzésében
a cukorbetegség lényege, tünetei és kezelési módjai

12. Az ember immunrendszere
- a gyulladás tünetei, kialakulásuk oka
- az immunizálás típusai (aktív, passzív, természetes, mesterséges); hazai kötelező
védőoltások
- a vírus és baktérium által okozott betegségek eltérő kezelésének oka
- Pasteur és Semmelweis tudománytörténeti jelentősége
- anyai Rh-összeférhetetlenség jelensége
- a véradás és a vérátömlesztés jelentősége
- a láz védekezésben betöltött szerepe és a lázcsillapítás módjai
- az allergia kialakulása, allergén anyagok felsorolása, az allergiák és a
környezetszennyezés közti kapcsolat
13. Az ember szaporodása és egyedfejlődése
- a családtervezés különböző módjai, terhességi tesztek lényege, a terhességmegszakítás lehetséges következményei
- a meddőség gyakoribb okai és az ezeket korrigáló orvosi beavatkozások lényege
(mesterséges ondóbevitel, lombikbébi)
- a várandóság jelei, a terhesgondozás jelentősége, a terhesség és a szoptatás alatt
követendő életmód, a szoptatás előnyei a csecsemőre és az anyára nézve
- a nemi úton terjedő betegségek megelőzése (szifilisz, AIDS, gombás betegségek)
- nőgyógyászati szűrővizsgálat jelentősége
14. A populációk
- a környezet eltartó képessége
- tűrőképességi görbe, összefüggése az indikátor szervezetekkel
- esettanulmány alapján összefüggések felismerése a környezet és az élőlény
tűrőképessége között
- a trágyázás jelentősége, a szakszerűtlen műtrágyázás lehetséges következményei
- a peszticidek, mérgek felhalmozódása a táplálékláncban
15. Az életközösségek
- az életközösségek változásainak ember által befolyásolt folyamata, a szennyezés
csökkentésének lehetőségei
- egy iskolához vagy lakóhelyhez közeli élőhely jellemzése (élőhelytípusok,
környezeti tényezők, talaj, uralkodó állat- és növényfajok, szintezettség, időbeni
változások)
16. A bioszféra
- civilizációs ártalmak (helytelen életmód, kábítószer-fogyasztás, túlzott
gyógyszerfogyasztás, vegyszerek károsító hatásai)
- a természetes növény- és állatvilágot pusztító és védő emberi beavatkozások
(esőerdők irtása, monokultúrák hatása, kőolajszennyezés, nemzeti parkok,
nemzetközi egyezmények); hazai lehetőségeink, felelősségünk (vásárlási
szokások)

-

globális problémák, ökológiai válság tényezői: népességrobbanás, globális
felmelegedés, hulladékprobléma, savasodás, tengerek-óceánok-édesvizek
problémái, ózonpajzs csökkenése

17. A természetvédelem
- a természetvédelem mellett szóló etikai, egészségügyi, kulturális és gazdasági
érvek
- a biológia sokféleség megőrzésének etikai, jogi és gyakorlati szükségessége, a
természetvédelem lehetőségei
- a védett területek csoportosítása példákkal (természetvédelmi terület, tájvédelmi
körzet, nemzeti park)
- térképen hazánk nemzeti parkjainak felismerése; a lakóhelyhez legközelebb fekvő
nemzeti park, és ennek fontosabb értékei
18. A környezetvédelem
- fontosabb légszennyező anyagok, ezek eredete és károsító hatása (szén-monoxid,
szén-dioxid, nitrogén-oxidok, ólom és ólomvegyületek, korom, por, halogénezett
szénhidrogének)
- savas esők oka és következményei
- az üvegházhatás, a hőszennyezés, a lehetséges következmények
- a vizek öntisztuló képessége és korlátai; fontosabb vízszennyező anyagok
- az ivóvíz nyerésének módjai, az ezeket a forrásokat fenyegető veszélyek;
„közműolló”, a mechanikai és biológiai víztisztítás lényege, lehetőségei
- hagyományos és „alternatív” energiaforrások, a megújuló és a nem megújuló
energia különbsége; az atomenergia felhasználásának lehetőségei és veszélyei;
energiatakarékosság lehetőségei; a hazai energiagazdálkodás lehetőségei
- talajerózió és csökkentésének lehetőségei; a talaj romlása, ill. javítása
- a hulladék típusai, kezelésük lehetséges módja; a szelektív gyűjtés előnye,
összefüggése a feldolgozással, újrahasznosítással
19. Molekuláris genetika
- mutagén hatások (kémiai és sugárzó) összehasonlítása, hatásuk felismerésének
problémája, csökkentésük vagy kivédésük lehetőségei; a mutagén és a rákkeltő
hatás gyakran jár együtt
- Down-szindróma és kialakulásának kockázati tényezői
- a jó- és rosszindulatú daganat, az áttétel, daganattípusra utaló jelek (bőr-, emlő-,
hererák) korai felismerésének jelentősége

20. Mendeli genetika, populációgenetika és evolúciós folyamatok
- egygénes enzimbetegség öröklődésének levezetése
- humángenetika sajátos módszerei (családfaelemzés, magzati diagnosztika) és
korlátai, etikai megfontolásai
- a genetikai technológia alkalmazása (inzulintermeltetés); a géntechnológia mellett
és ellen felsorakoztatható érvek, álláspontok
- a genetikai tanácsadás lehetőségei

INFORMATIKA
1. Információs társadalom
1.1. A kommunikáció
1.2. Információ és társadalom
2. Informatikai alapismeretek – hardver
2.1. Jelátalakítás és kódolás
2.2. A számítógép felépítése
3. Informatikai alapismeretek – szoftver
3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai
4. Szövegszerkesztés
4.1. A szövegszerkesztő használata
4.2. Szövegszerkesztési alapok
4.3. Szövegjavítási funkciók
4.4. Táblázatok, grafikák a szövegben
5. Táblázatkezelés
5.1. A táblázatkezelő használata
5.2. A táblázatok felépítése
5.3. Adatok a táblázatokban
5.4. Táblázatformázás
5.5. Táblázatok, szövegek, diagramok
5.6. Problémamegoldás táblázatkezelővel
6. Adatbázis-kezelés
6.1. Az adatbázis–kezelés alapfogalmai
6.2. Az adatbázis–kezelő program interaktív használata
6.3. Alapvető adatbázis–kezelési műveletek
6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok
7. Információs hálózati szolgáltatások
7.1. Kommunikáció az Interneten
7.2. Weblapkészítés

8. Prezentáció és grafika
8.1. Prezentáció (bemutató)
8.2. Grafika
9. Könyvtárhasználat
9.1. Könyvtárak
9.2. Dokumentumok
9.3. Tájékoztató eszközök
10. Algoritmizálás, adatmodellezés, programozási ismeretek
10.1. Elemi és összetett adatok, állomány–szervezés, relációs adatstruktúrák
10.2. Elemi algoritmusok típusfeladatokra
10.3. A programkészítés, mint termék–előállítási folyamat

TESTNEVELÉS
Elméleti ismeretek – érettségi vizsgakövetelmény:
Témakörök:
1. A magyar sportsikerek:
a/ Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt
b/ Egy, a választott helyi tantervben szereplő sportágban (fiúk kosárlabda, lányok
röplabda) az adott év hazai legfontosabb eredményeinek ismerete
2. A harmonikus testi fejlődés:
A testi fejlődés rövid jellemzése, általános és középiskolás korban (magasság, testsúly,
iskolaérettség, mozgásos cselekvések)
3. Az egészsége életmód:
Tájékozottság bizonyítása az egészséges életmód kialakításához szükséges alapvető
ismeretekben.
Az egészséges életmód összetevőinek értelmezése: rendszeres testedzés, optimális
testsúly, aktív pihenés, testi higiénia, lelki egyensúly, a szabadidő hasznos eltöltése,
egészségkárosító szokások (alkohol, dohányzás, drog) hatásai és megelőzésük
4. Testi képességek:
a/ Az erő, a gyorsaság, az állóképesség értelmezése
b/ A pulzusszám alakulása terhelésre, az erőfejlesztés szabályai
5. Sporteredmények:
a/ Legalább öt magyar világbajnok megnevezése sportágával együtt
b/ Legalább öt világbajnok 1-3. helyezett csapatunk megnevezése sportágával együtt
6. Gimnasztika:
A rendszergyakorlatok szerepe a testnevelés órákon
Gyakorlatok javaslata az erő, a gyorsaság, az állóképesség fejlesztésére
7. Gimnasztika:
Nyújtó, lazító és erősítő hatású gyakorlatok (2-3 példa)
8. Gimnasztika:
Légző gyakorlatok
9. Gimnasztika:
A bemelegítés szerepe, kritériumai
10. Atlétika:
A tanult atlétikai futó, ugró és dobó versenyszámok ismerete és végrehajtásuk lényege
11. Torna:
A női és férfi tornaszerek ismertetése
A legfontosabb balesetmegelőző eljárások. Segítségadás gyakorlásnál

12. Ritmikus gimnasztika:
Az RG szerepe a harmonikus mozgás kialakításában
A ritmikus gimnasztika versenyszámainak felsorolása, rövid bemutatása
13. Ritmikus gimnasztika:
Mozgás és zene kapcsolata a ritmikus gimnasztika és az aerobik sportágakban
14. Küzdősportok, önvédelem:
Alsó, felső tagozatos és középiskolás tanulók részére 2-2 páros és 1-1 csapat küzdőjáték ismertetése és a választás indokolása
15. Úszás:
Az úszás higiénéjének ismerete
Az úszás az ember életében
16. Úszás:
A különböző úszásnemek ismerete, bemutatása
17. Testnevelési- és sportjátékok:
Labdaérintéssel, vezetéssel, átadással, célfelületre történő továbbítással és az összjátékkal kapcsolatos három testnevelési játék ismertetése
18. Testnevelési- és sportjátékok:
Egy választott sportjáték alapvető szabályainak ismertetése (pályaméretek, játékosok
száma, időszabályok, eredményszámítás, a labdavezetésre, a támadásra és védekezésre
vonatkozó szabályok)
19. Természetben űzhető sportok:
Egy választott természetben űzhető sportág jellegzetességeinek és legfontosabb szabályainak ismertetése (sí, kerékpár, természetjárás, evezés, görkorcsolya stb.)
20. Alapvető ismeretek a táborozások előnyeiről
Gyakorlati ismeretek:
Témakörök:
1. Gimnasztika:
Lányok: kötélmászás állásból, teljes magasságig, mászókulcsolással
Fiúk: függeszkedés állásból, teljes magasságig
2. Gimnasztika:
A szabadon összeállított 48 ütemű szabadgyakorlat bemutatása
3. Atlétika – futások:
Az egyik futásszám választása kötelező:
a/ 60 m-es síkfutás térdelőrajttal:
Lányok: minimum 9,8 sec.
Fiúk: minimum 8,8 sec.
b/ 2000 m-es síkfutás:
Lányok: minimum 10:30 perc
Fiúk: minimum 9:00 perc

4. Atlétika – ugrások:
A két ugrásszámból egy választása kötelező. Az ugrás technikája egyénileg választható
a/ Magasugrás:
Lányok: minimum magasság 110 cm
Fiúk: minimum magasság 125 cm
b/ Távolugrás:
Lányok: minimum távolság 330 cm
Fiúk: minimum távolság 410 cm
5. Atlétika – dobások:
Egy dobószám szabadon választott technikával történő bemutatása
a/ Kislabdahajítás (javasolt a Magyar Atlétikai Szövetség által rendszeresített új típusú kislabda használata):
Lányok: minimum 20 m
Fiúk: minimum 30 m
b/ Súlylökés:
Lányok: 4 kg-os súlygolyóval minimum távolság 5,5 m
Fiúk: 6 kg-os súlygolyóval minimum távolság 7,5 m
6. Torna:
A talaj vagy a szekrényugrás bemutatása kötelező, egy szer kötelezően választható
Lányoknál választható: felemáskorlát, gerenda, ritmikus gimnasztika
Fiúknál a szer lehet: gyűrű, nyújtó vagy korlát
a/ Talajtorna:
Öt különböző gyakorlatelemből összefüggő gyakorlat összeállítása és bemutatása
Kötelező elemek: gurulóátfordulás, fejállás, tarkóállás, kézállás, mérlegállás
Javasolt elemek: kézenátfordulások, billenések, összekötő elemek
b/ Szekrényugrás:
Egy tanult támaszugrás bemutatása
Lányok 4 részes, széltében, fiúk 5 részes, hosszában felállított szekrényen
Felemáskorlát:
4 különböző elemből álló, összefüggő gyakorlat bemutatása
Kötelező elemek: ostorlendület, térdfellendülés, kelepfellendülés a felső karfára, alugrás
Ajánlott elemek: kelepfelhúzódás, támaszhelyzetek, malomforgás, kelepforgás
Gerenda:
5 különböző elemből álló, összefüggő gyakorlat bemutatása
Kötelező elemek: járás, felugrás, testfordulat, hasonfekvés, leugrás
Ajánlott elemek: szökdelések, térdelés és térdelőtámasz, fekvőtámasz,
hanyattfekvés, gurulóátfordulás stb.
Ritmikus gimnasztika:
Különböző elemekből álló szabadgyakorlat zenére történő bemutatása
(a gyakorlat ideje 35-45 sec.)
Javasolt elemek: érintőjárás, hintalépés, keringőlépés, fordulatok, szökkenő
hármaslépés, lebegő- és mérlegállás, lábemelések és lendítések, törzshullámok,
ívelt és nyújtott kartartások stb.
Egy választott kéziszerrel (labda, karika, kötél) 3 elem bemutatása

Gyűrű:
4 különböző elemből álló, összefüggő gyakorlat bemutatása
Kötelező elemek: alaplendület, zsugorlefüggés, lefüggés, homorított leugrás
Ajánlott elemek: futólagos támaszba kerülés, lebegő függés, hátsó függés, vállátfordulás előre, leterpesztés stb.
Nyújtó:
4 különböző elemből álló, összefüggő gyakorlat bemutatása
Kötelező elemek: alaplendület, térd fellendülés, kelepforgás, alugrás
Ajánlott elemek: malom fellendülés, nyílugrás stb.
Az elemek alacsony vagy magas nyújtón is bemutathatóak
Korlát:
4 különböző elemből álló, összefüggő gyakorlat bemutatása
Kötelező elemek: alaplendület támaszban vagy felkarfüggésben, felkarfüggés,
pedzés, kanyarlati leugrás
Ajánlott elemek: billenések, emelések, saslendület, vállállás stb.
7. Küzdősportok, önvédelem:
A grundbirkózás szabályai szerint folytatott egymenetes küzdelem hasonló testsúlyú
társ ellen
8. Küzdősportok, önvédelem:
Judo gurulás előre
9. Úszás:
A három tanult úszásnemből két választott úszásfajtát kell bemutatni. Az egyik úszásnemben 50 métert, a másikban 25 métert kell úszni szabályos rajtolással és fordulóval.
10. Testnevelési- és sportjátékok – egy sportjáték választása kötelező
Kézilabda:
a/ Kapura lövés gyorsindítás után: saját védővonalról indulva átadás a félpályánál álló
társnak, futás közben, visszakapott labda vezetése után egykezes leugrásos kapura
lövés
b/ 3 kísérletből 1 eredményes kapura lövést kell végrehajtani
c/ Távolba dobás kézilabdával, tetszőleges lendületszerzéssel (3 kísérlet)
Lányok: minimum 15 m
Fiúk: minimum 21 m
d/ 7 méteres büntető dobás, 5 kísérlet
Kosárlabda:
a/ Félpályáról indulva kétkezes mellső átadás a büntetővonal magasságában, az oldalvonalnál álló társnak cselezés után befutás a kosár felé, a visszakapott labdával
leütés nélkül fektetett dobás („C” elfutás)
A gyakorlatot mindkét oldalra végre kell hajtani.
b/ Büntető dobás egy vagy két kézzel. 10 kísérletből minimum 1 sikeres dobást kell
végrehajtani.
Labdarúgás:
a/ Labdaemelgetés váltott lábbal

Lányok: minimum 4 db
Fiúk: minimum 8 db
b/ 10 m hosszú, 5 egyenlő távolságra lévő kapu között szlalom labdavezetésből kapura lövés 10 méterről, kis kapura. 3 kísérletből 1 sikeres találatot kell végrehajtani.
c/ Összetett gyakorlat – félpályáról indulva labdavezetés, rárúgás a kaputól 8 méterre,
oldalt elhelyezett, ledöntött ugrószekrény tetőre, a visszapattanó labda kapura rúgása. 3 kísérlet
Röplabda:
a/ Kosárérintés folyamatosan fej fölé, maximum 2 méteres sugarú körben
Kísérletek száma : 3
Minimum követelmény: 5 érintés
b/ Alkarérintés folyamatosan fej fölé, maximum 2 méter sugarú körben
Kísérletek száma: 3
Minimum követelmény: 4 érintés
c/ Nyitás bemutatása: választott technikával
Kísérletek száma: 8
Minimum követelmény: 1 sikeres kísérlet

6. sz. melléklet

A Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari
Technikum és Szakképző Iskola

ÓRATERVEI

A KIFUTÓ KÉPZÉSEK ÓRATERVEI
A 2020/2021. TANÉVBEN

Tantárgyi struktúra és óraszámok

Szakközépiskola érettségire felkészítő évfolyam
(12. SzÉ- 13. SzÉ.)

Óraterv

Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Természetismeret
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályközösség-építő program
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret/összes

12. SzÉ
nappali tagozat
éves
heti
36 hét
6+1
252
6+1
252
6
216

13. SzÉ
nappali tagozat
éves
heti
32 hét
6+1
224
6+1
224
6+1
224

4+1

180

5+1

192

2
2
5
1
3/-3
35

72
72
180
36

2
5
1
5/-4
36/35

64
160
32

1260

1120

A szakmai vizsga letételét követően a tanuló 2 év alatt középiskolában készülhet fel az érettségi
vizsgára.

Tantárgyi struktúra és óraszámok 2016/2017-es tanévtől
Óraterv a szakgimnázium 9-12. évfolyama számára
KÖZISMERET

Környezetvédelem XXIII.
Élelmiszeripar XXXVI.
9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Tantárgyak
heti

éves

heti

36hét

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek (angol,német)
Matematika
Történelem
Etika
Informatika
Művészetek – ének-zene
Testnevelés
Osztályfőnöki
Kötelező komplex természettudományos tantárgy
Ágazathoz kapcsolódó
tantárgy: Biológia
Kötelezően választható tantárgy: Emelt szintű érettségi
vagy Idegen nyelv vagy Kémia
vagy Informatika vagy
Szakmai tantárgy
Pénzügyi és vállalkozói
ismeretek
Érettségire épülő (fő)szakképesítés:
- környezetvédelem
- élelmiszeripar
Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés:
- környezetvédelem
- élelmiszeripar
Rendelkezésre álló órakeret/hét
Tanítási hetek száma
Éves összes óraszám

éves

heti

36hét

éves

heti

36hét

éves
31 hét

4
4
3
2
2
5
1
3

144
144
108
72
72
180
36
108

4
4
3
2
2
5
1
-

144
144
108
72
72
180
36
-

4
4
3
3
1
5
1
-

144
144
108
108
36
180
36
-

4
4
3
3
1
5
1
-

124
124
93
93
31
155
31
-

-

-

2

72

2

72

2

62

-

-

-

-

2

72

2

62

-

-

1

36

-

-

-

-

7,5
9

270
324

9
6,5

324
234

8,5
8

306
288

9
8

279
248

3,5
2
35
36

126
72
1260
1260

3
5,5
36
36

108
198
1296
1296

3,5
2+2
35
36

126
144
1260
1260

3
2+2
35
31

93
124
1085
1085

A 13. évfolyam közismereti órája:
Idegen nyelv (angol, német) tantárgyból heti 4 óra. Éves óraszáma: 124
A szakmai óratervek mindkét szakgimnáziumi területen külön-külön találhatók.

Tantárgyi struktúra és óraszámok 2016/2017-es tanévtől
HELYI TANTERV SZAKGIMNÁZIUM 54 850 01 OKJ SZÁMÚ
KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2018/2019-ES TANÉVTŐL

Évfolyam

9.
évfolyam

10.
évfolyam

11.
évfolyam

12.
évfolyam

13.
évfolyam

Óra
típusa

Tantárgy megnevezése

elmélet
munkabiztonság**
elmélet
műszaki ismeretek
elmélet
földtudományi alapok
elmélet
környezeti kémia
gyakorlat környezetvédelmi gyakorlat
gyakorlat laboratóriumi gyakorlatok**
elmélet
hulladékkereskedelem**
elmélet
hulladékgazdálkodási ismeretek**
elmélet
műszaki ismeretek
elmélet
környezeti kémia
elmélet
környezetvédelmi alapismeretek
gyakorlat hulladékgazdálkodási gyakorlatok**
gyakorlat méréstechnika gyakorlat
gyakorlat környezetvédelmi gyakorlat
összefüggő szakmai gyakorlat
elmélet
hulladékkereskedelem**
elmélet
hulladékgazdálkodási ismeretek**
elmélet
környezetvédelmi alapismeretek
elmélet
környezettechnikai alapok
gyakorlat hulladékgazdálkodási gyakorlatok**
műszaki számítások*
elmélet
összefüggő szakmai gyakorlat
elmélet
környezetvédelmi alapismeretek
elmélet
környezettechnikai alapok
gyakorlat méréstechnika gyakorlat
gyakorlat környezetvédelmi gyakorlat
gyakorlat környezettechnikai alapok gyakorlat
elmélet
foglalkoztatás II.
elmélet
foglalkoztatás I.
elmélet
környezetgazdaságtan alapjai
elmélet
környezetvédelmi technológiák
elmélet
környezet-egészségtanelmélet
műszeres analitika
elmélet
gépészeti alapismeretek
elmélet
ügyintézői feladatok
elmélet
jogi és szakigazgatási ismeretek
gyakorlat műszeres analitika gyakorlat
gyakorlat gépészeti alapismeretek gyakorlat
gyakorlat környezetvédelmi technológiák
gyakorlat
gyakorlat ügyintézői gyakorlat

*A nem mellékszakképesítést választók tantárgya és óraszáma
**A mellékszakképesítés tantárgyai és óraszámai

Heti
óraszá
m
0,5
2
2
2
1,5
3
0,5
1
2
2
2
1,5
1,5
1,5

Heti
összes
óraszám

11

12

Éves összes
óraszám
18
72
72
72
54
108
18
36
72
72
72
54
54
54

396

432

140
1
2
2+2
1,5
3,5
6,5

10+2

36
72
144
54
126
234

360
+72

140
2+1
2
2+0,5
2,5+0,5
1,5
0,5
2
3
2,5
2
2
2
2
3
4
2,5

10+2

31

93
62
77,5
93
46,5
15,5
62
93
77,5
62
62
62
62
93
124
77,5

3

93

2,5

77,5

310
+62

961

Tantárgyi struktúra és óraszámok 2016/2017-es tanévtől
Óraterv a szakközépiskola 9-11. évfolyama számára
KÖZISMERET
Pék 34 541 05
Húsipari termékgyártó 34 541 03
Édesipari termékgyártó 34 541 01
9. évf.

10. évf.

11. évf.

Tantárgyak
heti

éves

heti

36 hét

Magyar - Kommunikáció
Idegen nyelv (angol, német)
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés*
Informatika
Osztályközösség építés
Szabadon tervezhető órakeret**
Rendelkezésre álló órakeret
ÖSSZES ÓRASZÁM

1+1
2
1
1
3
+1
1

17/18

108
72
72
72
108
144
36
36
-

-

648

2+1
2
2
2
3
4
+1
1
1/-1

éves

éves

heti

36 hét

31 hét

11

72
72
36
36
108
36
36
-

+1
2
+1
3***
+1,5
1
1,5/-1,5
9,5

31
62
31
93
46,5
31
-

-

396

-

294,5

A hozzá tartozó szakmai óratervek szakmánként külön-külön találhatók a helyi tantervben.
*A testnevelés óraszám a gyakorlati órák száma miatt az édesipari termékgyártó, a húsipari termékgyártó és a pék
szakma esetében a 9. évfolyamon 4 óra, a 10. évfolyamon 3 óra, a 11. évfolyamon 3 óra hetente.

A közismereti és szakmai órák aránya a szakközépiskola 9-11. évfolyamán
Területek
9. évfolyam
10. évfolyam
Kötött órák
15 óra
9 óra
Közismeret Szabadon felhasználható
3 óra
2 óra
órakeret
Összesen
18 óra
11 óra
Kötött órák
14,5 óra
23 óra
Szakmai
elmélet és
Szabadon felhasználható
2,5 óra
2 óra
gyakorlat
órakeret
Összesen
17 óra
25 óra
Heti összes óraszám
35 óra
36 óra

11. évfolyam
6 óra
3,5 óra
9,5 óra
23 óra
2,5 óra
25,5 óra
35 óra

Az Nkt. értelmében az iskoláknak az adott osztályokban csak azokon a tanítási napokon kell megszervezniük a
mindennapos oktatást (legalább napi egy testnevelés óra keretében), amelyeken közismereti vagy szakmai
elméleti oktatás is folyik. Ha ennek eredményeként a heti öt testnevelés óra nem teljesíthető, a fennmaradó órák
a szabad órakeret részévé válnak, így annak felhasználásáról az intézmények dönthetnek.
** Szabad órakeret felhasználásáról az iskola dönt, így például az informatika oktatását is beemelheti a helyi
tantervébe (ehhez a kerettanterv külön informatika tantárgyi kerettantervet is ajánl.)
*** A szakközépiskola 11. évfolyamán a szakgimnázium számára készült testnevelés és sport kerettanterv 11-12.
évfolyamának tartalmából lehet választani, a rendelkezésre álló óraszámoknak megfelelően. (Ez nem
érvényes a három órásra tervezett testnevelés és sport kerettantervre, amely már csak három évfolyamra [9–11.]
készült.)
*

Tantárgyi struktúra és óraszámok 2016/2017-es tanévtől

34 541 03 OKJ SZÁMÚ
HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Évfolyam

9. évfolyam

Óra típusa

elmélet
elmélet
elmélet
gyakorlat

Tantárgy megnevezése

Húsipari technológia
Húsipari gépek
Mikrobiológia és higiénia
Technológia gyakorlat

Heti
óraszám

4+1
0,5+0,5
2

Heti összes
óraszám

14,5+2,5

8+1

Éves összes
óraszám

180
36
72
324

Összefüggő szakmai gyakorlat (nyári)
elmélet
elmélet
elmélet
10.
évfolyam

gyakorlat
gyakorlat
gyakorlat

Húsipari technológia
Húsipari gépek
Vállalkozási és kereskedelmi
ismeretek
Élelmiszervizsgálat gyakorlat
Higiénia gyakorlati alkalmazása
Technológia gyakorlat

140
144
36

3+1
1

2

23+2

2+1

72

1

14

140

elmélet
elmélet
elmélet
elmélet

Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Húsipari technológia
Húsipari gépek

0,5+0,5
2
4+1
1

elmélet

Vállalkozási és kereskedelmi
ismeretek

0,5+0,5

31

1+0,5
14

46,5
434

elmélet
gyakorlat

Minőségbiztosítás
Technológia gyakorlat

900

108
36
504

Összefüggő szakmai gyakorlat (nyári)

11.
évfolyam

612

23+2,5

31
62
155
31

790,5

Tantárgyi struktúra és óraszámok 2016/2017-es tanévtől
34 541 01 OKJ SZÁMÚ
ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Szakma megnevezése: Édesipari termékgyártó
34 541 01

Óraterv a szakközépiskola 9-11.
évfolyama számára

9. évfolyam
heti óraszám

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

11499-12

e

gy

Összesen

8,5
+1,5

6+1

Összesen

14,5+ 2,5

10. évfolyam
ögy

heti óraszám
e

140

8+2

ögy

heti óraszám

gy
15

23 +2

e
140

9+2,5

gy
14

23+2,5

Foglalkoztatás II.

0,5+
0,5

Foglalkoztatás I.

2

Foglalkoztatás II.
11497-12

11. évfolyam

Foglalkoztatás I.
Édesipari tartóssütemény
gyártás

Csokoládé és
csokoládétermék gyártás

Cukorkagyártás

Élelmiszer előállítási
alapismeretek

Édesipari
technológia I
Szakmai gépek I.
Szakmai
gyakorlat I.
Édesipari
technológia II.
Szakmai gépek II.
Szakmai
gyakorlat II.
Édesipari
technológia III.
Szakmai gépek
III.
Szakmai
gyakorlat III.
Mikrobiológia és
higiénia
Munka- és
környezetvédelem
Minőségirányí-tás
Minőségellenőrzés
gyakorlat
Gazdasági és
fogyasztóvédel-mi
ismeretek

4,5+1
2+0,5
6+1
4+1
2+1
12
3,5+1
2+1
14
1
1

1
3

1

1

Tantárgyi struktúra és óraszámok 2016/2017-es tanévtől
34 541 05 OKJ SZÁMÚ

PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Szakma megnevezése: Pék
34 541 05

Óraterv a szakközépiskola 9-11.
évfolyama számára

9. évfolyam
heti óraszám

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

11499-12

e

gy

Összesen

8,5
+1,5

6+1

Összesen

14,5+ 2,5

10. évfolyam
ögy

heti óraszám
e

140

8+2

11. évfolyam

ögy

heti óraszám

gy
15

23 +2

e
140

9+2,5

gy
14

23+2,5

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

2

Foglalkoztatás II.
11497-12
Foglalkoztatás I.
111945-16
Sütőipari alapismeretek

11837-16
Sütőipari ismeretek

11919-16
Élelmiszer-előállítási
alapismeretek

10942-16
Mézeskalács-készítés

Sütőipari
technológia I.
Szakmai gépek I.
Szakmai számítások I.
Szakmai
gyakorlat I.
Sütőipari
technológia II.
Szakmai gépek II.
Szakmai számítások II.
Szakmai
gyakorlat II.
Mikrobiológia és
higiénia
Munka- és környezetvédelem
Minőség-ellenőrzés gyakorlat
Gazdasági és
fogyasztóvédelmi
ismeretek
Minőségirányí-tás
Mézeskalácskészítés
Mézeskalácskészítés
gyakorlat

3+1
2
1,5
+0,5
6+1
3+0,5

2+2

2+0,5

1
+0,5
1

1+1
12

10

1
1
3
1

1

1
1,5
4

Tantárgyi struktúra és óraszámok 2019/2020-as tanévtől
Óraterv a szakközépiskola 9-11. évfolyama számára
KÖZISMERET
Pék – cukrász 34 541 11
9. évf.

10. évf.

11. évf.

Tantárgyak
heti

éves

heti

36 hét

Magyar - Kommunikáció
Idegen nyelv (angol, német)
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés*
Informatika
Osztályközösség építés
Szabadon tervezhető órakeret**
Rendelkezésre álló órakeret
ÖSSZES ÓRASZÁM

1+1
2
1
1
3
+1
1

17/18

108
72
72
72
108
144
36
36
-

-

648

2+1
2
2
2
3
4
+1
1
1/-1

éves

éves

heti

36 hét

31 hét

11

72
72
36
36
108
36
36
-

+1
2
+1
3***
+1,5
1
1,5/-1,5
9,5

31
62
31
93
46,5
31
-

-

396

-

294,5

A hozzá tartozó szakmai óratervek szakmánként külön-külön találhatók a helyi tantervben.
*A testnevelés óraszám a gyakorlati órák száma miatt az édesipari termékgyártó, a húsipari termékgyártó és a pék
szakma esetében a 9. évfolyamon 4 óra, a 10. évfolyamon 3 óra, a 11. évfolyamon 3 óra hetente.

A közismereti és szakmai órák aránya a szakközépiskola 9-11. évfolyamán
Területek
9. évfolyam
10. évfolyam
Kötött órák
15 óra
9 óra
Közismeret Szabadon felhasználható
3 óra
2 óra
órakeret
Összesen
18 óra
11 óra
Kötött órák
14,5 óra
23 óra
Szakmai
elmélet és
Szabadon felhasználható
2,5 óra
2 óra
gyakorlat
órakeret
Összesen
17 óra
25 óra
Heti összes óraszám
35 óra
36 óra

11. évfolyam
6 óra
3,5 óra
9,5 óra
23 óra
2,5 óra
25,5 óra
35 óra

Az Nkt. értelmében az iskoláknak az adott osztályokban csak azokon a tanítási napokon kell megszervezniük a
mindennapos oktatást (legalább napi egy testnevelés óra keretében), amelyeken közismereti vagy szakmai
elméleti oktatás is folyik. Ha ennek eredményeként a heti öt testnevelés óra nem teljesíthető, a fennmaradó órák
a szabad órakeret részévé válnak, így annak felhasználásáról az intézmények dönthetnek.
** Szabad órakeret felhasználásáról az iskola dönt, így például az informatika oktatását is beemelheti a helyi
tantervébe (ehhez a kerettanterv külön informatika tantárgyi kerettantervet is ajánl.)
*** A szakközépiskola 11. évfolyamán a szakgimnázium számára készült testnevelés és sport kerettanterv 11-12.
évfolyamának tartalmából lehet választani, a rendelkezésre álló óraszámoknak megfelelően. (Ez nem
érvényes a három órásra tervezett testnevelés és sport kerettantervre, amely már csak három évfolyamra [9–11.]
készült.)
*

ÓRATERV A 2019/2020-AS TANÉVTŐL
34 541 11 OKJ SZÁMÚ PÉK-CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Évfolyam

Óra típusa

9. évfolyam

elmélet
elmélet
elmélet
elmélet
elmélet
gyakorlat

Tantárgy megnevezése

Sütőipari gyártástechnológia
Cukrászipari gyártástechnológia
Sütő- és cukrászati gépek működése
Mikrobiológia és higiénia
Munka- és környezetvédelem
Sütő- és cukrászipari gyártástechnológia
gyakorlat

Heti
óraszám

2,5+0,5
2+1,5
1+0,5
1
1

Heti összes
óraszám

14,5+2,5

7

Éves összes
óraszám

108
126
54
36
36
252

Összefüggő szakmai gyakorlat (nyári)
elmélet
elmélet
elmélet
elmélet
10.
évfolyam

elmélet
gyakorlat
gyakorlat

Sütőipari gyártástechnológia
Cukrászipari gyártástechnológia
Sütő- és cukrászati gépek működése
Gazdasági és fogyasztóvédelmi
ismeretek
Minőségirányítás
Minőség-ellenőrzés gyakorlat
Sütő- és cukrászipari gyártástechnológia
gyakorlat

140
2,5+1
2,5+1
2
1

126
126
72
23+2

36

1
2

36
72

12

432

Összefüggő szakmai gyakorlat (nyári)

11.
évfolyam

elmélet
elmélet
elmélet
elmélet
elmélet

Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Sütőipari gyártástechnológia
Cukrászipari gyártástechnológia
Sütő- és cukrászati gépek működése

elmélet

Gazdasági és fogyasztóvédelmi
ismeretek

gyakorlat

Sütő- és cukrászipari gyártástechnológia
gyakorlat

612

900

140
0,5+0,5
2
2+1
2,5+0,5
1

23+2,5

31
62
93
93
31

1+0,5

46,5

14

434

790,5

Tantárgyi struktúra és óraszámok 2017-2018. tanévtől
Óraterv a Szakképzési Hídprogram 2 évfolyama számára
„A” variáció alapján, nappali rendszerű oktatásra
KÖZISMERET
Csontozó munkás 21 541 01 részszakképesítés
Sütőipari és gyorspékségi munkás 21 541 02 részszakképesítés
SZH/1.

SZH/2.

Tantárgyak
heti

4
4
4
3
3
1+1

éves
36 hét
144
144
144
108
108
72

3
3
3
2
2
1

éves
35 hét
105
105
105
70
70
35

2
1
2+1

72
36
108

2
1
-

70
35
-

24+2

936

17

595

heti
Kommunikáció és anyanyelv
Élő idegen nyelv: angol – német
Matematika
Társadalom- és jelenkor-ismeret
Természetismeret
Alapvető munkavállalói és
életpálya-építési modulok
Testnevelés és sport*
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Informatika
ÖSSZES ÓRASZÁM

*A testnevelés és sport helyi tantervének elkészítéséhez a Szakképzési Hídprogram alkalmazói is a középiskolák
számára készült kerettantervet használhatják.
A hozzá tartozó szakmai óratervek a részszakképesítéseknek megfelelően külön-külön találhatók a helyi tantervben.

A közismereti és szakmai órák aránya a Szakképzési Hídprogram „A” variációjában (rövidebb
képzési idejű részszakképesítés)

24

SZH/1.
36 hét
éves óraszám
864

17

SZH/2.
35 hét
éves óraszám
595

7,5+0,5*

270+18*+105

14,5+1,5*

507,5+52,5*

32
3

1152

33

1155

108

2

70

0,5*

18*

1,5*

52,5*

35

1260+105

35

1225

SZH/1.
heti óraszám
Közismeret
Szakmai elmélet és
gyakorlat együtt
Összesen:
8-10 % szabadsáv
(közismereti rész)
8-10 % szabadsáv
(szakmai rész)
Mindösszesen a teljes
képzés ideje:

SZH/2.
heti óraszám

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 953 óra (270+105+507,5+18+52,5) nyári
összefüggő gyakorlattal és a szabadsávval együtt.

Tantárgyi struktúra és óraszámok 2017/2018-as tanévtől

21 541 01 OKJ SZÁMÚ CSONTOZÓ MUNKÁS
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉSHEZ (SZAKMAI HÍDPROGRAM)

Évfolyam

SZH/1
évfolyam
36 hét
SZH/2
évfolyam
35 hét

Óra típusa

elmélet
gyakorlat
elmélet
gyakorlat

Tantárgy megnevezése

Mikrobiológia és higiénia
Higiénia gyakorlati alkalmazása

Húsipari technológia
Technológia gyakorlat

Heti
óraszám

1
0,5
1,5+0,5

Heti összes
óraszám

Éves összes
óraszám

36
7,5+0,5

4,5

18
72
162

Összefüggő szakmai gyakorlat (nyári)
elmélet
elmélet
elmélet
gyakorlat

Minőségbiztosítás

Húsipari technológia
Húsipari gépek
Technológia gyakorlat

288

105
0,5+0,5
1,5

0,5
12+1

35
14,5+1,5

52,5
17,5
455

560

Tantárgyi struktúra és óraszámok 2017/2018-as tanévtől

21 541 02 OKJ SZÁMÚ SÜTŐIPARI ÉS GYORSPÉKSÉGI MUNKÁS
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉSHEZ (SZAKMAI HÍDPROGRAM)

Évfolyam

9. évfolyam
36 hét

Óra
típusa
elmélet
elmélet
elmélet
elmélet
gyakorlat

Tantárgy megnevezése
Sütőipari technológia I
Szakmai gépek I.
Mikrobiológia és higiénia
Munka- és környezetvédelem
Szakmai gyakorlat I.

Heti
óraszám

Heti
összes
óraszám

1
1
0,5

7,5+0,5

0,5+0,5

4,5

Éves összes
óraszám
36
36
18
36
162

Összefüggő szakmai gyakorlat (nyári)

10.
évfolyam
35 hét

elmélet
elmélet
elmélet
elmélet
elmélet

gyakorlat
gyakorlat

Sütőipari technológia I.
Szakmai gépek I.
Szakmai számítások I.
Gazdasági és fogyasztóvédelmi
ismeretek
Minőségirányítás
Minőség-ellenőrzés gyakorlat
Szakmai gyakorlat I.

288

105
70
52,5
35

1+1
1+0,5
1

1
0,5
3
7

14,5+1,5

35
17,5
105
245

560

A 2020/2021-ES TANÉVTŐL INDULÓ
KÉPZÉSEK ÓRATERVEI

4 0721 05 02 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ ÉDESSÉGÉSZÍTŐ
SZAKMÁHOZ
Évfolyam

Gyakorlati
helyszín (%)

Tantárgy megnevezése

0

Munkavállalói ismeretek

0
0

Heti
óraszám

Heti
összes
óraszám

Éves összes óraszám

0,5

18

Élelmiszerismeret

2

72

Műszaki alapismeretek

1

36

9.

100

Élelmiszervizsgálat

2

évfolyam

100

Alapozó gyakorlatok

4

144

50

Munkavédelem és higiénia

1

36

100

Alágazati specializáció

5,5

198

16

72

0

Édesipari ismeretek

2,5+2

90+72

20

Szakmai gépek

1+0,5

36+18

100

Édességkészítés

15

22,5
+2,5

540

10.

20

Minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás

2

évfolyam

0

Gazdasági és vállalkozási ismeretek

1

36

0

Portfólió készítés

1

36

Egybefüggő szakmai gyakorlat
0

Munkavállalói idegen nyelv

0

Édesipari ismeretek

72

2

62

2,5+1,5

77,5+46,5

20

Szakmai gépek

2

évfolyam

100

Édességkészítés

14

0

Gazdasági és vállalkozási ismeretek

2

62

0

Portfólió készítés

1

31

0

Munkavállalói ismeretek

0,5

18

0

Élelmiszerismeret

2

72

0

Műszaki alapismeretek

1

36

100

Élelmiszervizsgálat

2

72

100

Alapozó gyakorlatok

4

144

50

Munkavédelem és higiénia

1

100
0

Alágazati specializáció
Édesipari ismeretek

20

Szakmai gépek

100

Édességkészítés

5,5+0,5

23,5
+1,5

434

198+18

2,5+2

90+72

1+1

36+36

7,5+0,5

270+18

Minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás

2

72

0

Gazdasági és vállalkozási ismeretek

1

36

0

Portfólió készítés

1

36

Munkavállalói idegen nyelv

0

Édesipari ismeretek

20

Szakmai gépek

100

Édességkészítés

775
+46,5

36
31
+4

Egybefüggő szakmai gyakorlat

2.
évfolyam

62

20

0

810
+90

140

11.

1.
évfolyam

576

1116
+144

160
2

62

2,5+2,5

77,5+77,5

2+1
21,5+0,5

31
+4

62+31
666,5
+15,5

0

Gazdasági és vállalkozási ismeretek

2

62

0

Portfólió készítés

1

31

961
+124

4 0721 05 08 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ HENTES ÉS HÚSKÉSZÍTMÉNY-KÉSZÍTŐ
SZAKMÁHOZ
Évfolyam

9.
évfolya
m

Gyakorlati
helyszín
(%)
0
0
0
100
100
50
100
0
0
0

10.
évfolyam

0
0
60
100
100
100
100

Tantárgy megnevezése
Munkavállalói ismeretek
Élelmiszerismeret
Műszaki alapismeretek
Élelmiszervizsgálat
Alapozó gyakorlat
Munkavédelem és higiénia
Alágazati specializáció
Mikrobiológiai és minőségbiztosítási
ismeretek
Vágóállat-ismeret
Vágástechnológiai alapműveletek és
gépek
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Művelettani és technológiai számítások
Gyártástechnológiai alapműveletek és
gépek
Félsertés darabolása, csontozása
Marhanegyed darabolása, csontozása
Sovány- és vízibaromfi darabolása,
csontozása
Késztermékvizsgálat

Heti
óraszám
0,5
2
1
2
4
1
5,5

Heti
összes
óraszám

16

60
100
100
100

11.
évfolyam

100
100
100
100
70
70
70
70

1.
évfolyam

0
0
0
100
100
50
100
0
0
0

Munkavállalói idegen nyelv
Művelettani és technológiai számítások
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Gyártástechnológiai alapműveletek és
gépek
Félsertés darabolása, csontozása
Marhanegyed darabolása, csontozása
Sovány- és vízibaromfi darabolása,
csontozása
Kereskedelmi értékesítés
Sertésvágás-technológiák
Szarvasmarha-vágástechnológiák
Baromfivágás-technológiák
Hőkezeléssel tartósított töltelékes
húskészítmények előállítása
Nyers töltelékes húskészítmények
előállítása
Pácolt termékek előállítása
Étkezési zsír, tepertő és étkezési szalonna
előállítása
Munkavállalói ismeretek
Élelmiszerismeret
Műszaki alapismeretek
Élelmiszervizsgálat
Alapozó gyakorlat
Munkavédelem és higiénia
Alágazati specializáció
Mikrobiológiai és minőségbiztosítási
ismeretek
Vágóállat-ismeret
Vágástechnológiai alapműveletek és
gépek

18
72
36
72
144
36
198

1

36

1

36

1+1

36+36

2
1+1

72
36+36

6,5+0,5

22,5
+2,5

234+18

4,5
3

162
108

1

36

1,5

54

Egybefüggő szakmai gyakorlat
0
0
0

Éves összes
óraszám

576

810
+90

140
2
1+1
1

62
31+31
31

1+0,5

31+15,5

1
1

31
31

0,5

15,5

2,5
3
2,5
0,5

23,5
+1,5

77,5
93
77,5
15,5

2,5

77,5

2

62

2

62

1

31

0,5
2
1
2
4
1
5,5

18
72
36
72
144
36
198

32
+3

1

36

1

36

1+1

36+36

728,5
+46,5

1152
+108

60

Gyártástechnológiai alapműveletek és
gépek
Művelettani és technológiai számítások
Félsertés darabolása, csontozása
Marhanegyed darabolása, csontozása
Sovány- és vízibaromfi darabolása,
csontozása
Késztermékvizsgálat
Gazdasági és vállalkozási ismeretek

3+1

108+36

1+1
2,5
2

36+36
90
72

1

36

1,5
2

54
72

2
4,5+1,5

62

100
100
100

Munkavállalói idegen nyelv
Gyártástechnológiai alapműveletek és
gépek
Művelettani és technológiai számítások
Félsertés darabolása, csontozása
Marhanegyed darabolása, csontozása
Sovány- és vízibaromfi darabolása,
csontozása
Kereskedelmi értékesítés
Sertésvágás-technológiák
Szarvasmarha-vágástechnológiák

100

Baromfivágás-technológiák

0,5+0,5

0
100
100
100
100
0

Egybefüggő szakmai gyakorlat
0
60
0
100
100
100

2.
évfolyam

70
70
70
70
0

Hőkezeléssel tartósított töltelékes
húskészítmények előállítása
Nyers töltelékes húskészítmények
előállítása
Pácolt termékek előállítása
Étkezési zsír, tepertő és étkezési
szalonna előállítása
Gazdasági és vállalkozási ismeretek

160
139,5+46,5

1+1
3+0,5
2

31+31
93+15,5

0,5

15,5

2+0,5
3
2,5

62+15,5

62

29,5
+5,5

93
77,5
15,5+
15,5

2,5

77,5

2

62

2+0,5

62+15,5

1+0,5

31+15,5

1+0,5

31+15,5

914,5
+170,
5

4 0712 14 01
AZONOSÍTÓ SZÁMÚ HULLADÉKFELDOLGOZÓ MUNKATÁRS
SZAKMÁHOZ
Évfolyam

9.
évfolyam

10.
évfolyam

11.
évfolyam

1.
évfolyam

2.
évfolyam

gyakorlati
helyszín
(%)
0
100
40
40
20
50
100

Tantárgy megnevezése

Munkavállalói ismeretek
Természettudományos vizsgálatok
Műszaki alapismeretek
Környezetvédelmi alapismeretek I.
Környezettechnika alapjai I
Hidrológia alapjai
Földméréstani alapismeretek
Környezetvédelmi ismeretek40
hulladékfeldolgozó munkatárs
Környezettechnikai ismeretek20
hulladékfeldolgozó munkatárs
50
Hulladékgazdálkodási ismeretek
60
Hulladékanalízis
80
Hulladékgyűjtés
100
Hulladékszállítás
80
Hulladékválogatás
100
Hulladékfeldolgozás
Egybefüggő szakmai gyakorlat
0
Munkavállalói idegen nyelv
50
Hulladékgazdálkodási ismeretek
60
Hulladékanalízis
80
Hulladékgyűjtés
100
Hulladékszállítás
80
Hulladékválogatás
100
Hulladékfeldolgozás
0
Munkavállalói ismeretek
100
Természettudományos vizsgálatok
40
Műszaki alapismeretek
40
Környezetvédelmi alapismeretek I.
20
Környezettechnika alapjai I
50
Hidrológia alapjai
100
Földméréstani alapismeretek
Környezetvédelmi ismeretek40
hulladékfeldolgozó munkatárs
Környezettechnikai ismeretek20
hulladékfeldolgozó munkatárs
50
Hulladékgazdálkodási ismeretek
60
Hulladékanalízis
80
Hulladékgyűjtés
100
Hulladékszállítás
80
Hulladékválogatás
Egybefüggő szakmai gyakorlat
0
Munkavállalói idegen nyelv
50
Hulladékgazdálkodási ismeretek
60
Hulladékanalízis
80
Hulladékgyűjtés
100
Hulladékszállítás
80
Hulladékválogatás
100
Hulladékfeldolgozás

Heti
óraszám
0,5
4,5
6
2
1
1
1

Heti
összes
óraszám

16

Éves összes
óraszám
18
162
216
72
36
36
36

2+1

72+36

2+1

72+36

2+2
2+1
2
3
3
4
2
7
2
2+2
3
2+2
2+1
0,5
4,5
6
2
1+1
1
1
2+1

20+5

72+72
72+36
72
108
108
144
140
62
217
62
62+62
93
62+62
62+31
18
162
216
72
36+36
36
36

28+7

72+36

20+5

2

72

2+2
2+1
2+1
1
1+1

72+72
72+36
72+36
36
36+36
140
62
217
62+31
62+62
186
124+62
217

2
7
2+1
2+2
6
4+2
7

30+5

576

720+
180

620+
155

1008+
252

930+
155

4 0721 05 11 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÉK
SZAKMÁHOZ
Évfolyam

9.
évfolya
m

10.
évfolyam

Gyakorlati
helyszín

Tantárgy megnevezése

Heti
óraszám

0
0
0
100
100
50
100
10
10
100

Munkavállalói ismeretek
Élelmiszerismeret
Műszaki alapismeretek
Élelmiszervizsgálat
Alapozó gyakorlatok
Munkavédelem és higiénia
Alágazati specializáció
Sütőipari ismeretek
Szakmai gépek
Sütőipari termékek készítése
Minőség-ellenőrzés és
minőségbiztosítás
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Portfóliókészítés

0,5
2
1
2
4
1
5,5
2,5+1,5
1+1
15

20
0
0

2

Heti összes
óraszám

16

22,5
+2,5

1
1

11.
évfolyam

1.
évfolya
m

20
0
0

Munkavállalói idegen nyelv
Sütőipari ismeretek
Szakmai gépek
Sütőipari termékek készítése
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Portfóliókészítés
Munkavállalói ismeretek
Élelmiszerismeret
Műszaki alapismeretek
Élelmiszervizsgálat
Alapozó gyakorlatok
Munkavédelem és higiénia
Alágazati specializáció
Sütőipari ismeretek
Szakmai gépek
Sütőipari termékek készítése
Minőség-ellenőrzés és
minőségbiztosítás
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Portfólió készítés

18
72
36
72
144
36
198
90+54
36+36
540
72

2.
évfolya
m

Munkavállalói idegen nyelv

10

Sütőipari ismeretek

10
100
0
0

Szakmai gépek
Sütőipari termékek készítése
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Portfólió készítés

810
+90

140
2
3+1
2+1
13
2
1
0,5
2+1
1
2
4
1
5,5
2+2
1+1
8

23
+2

31
+4

62
93+31
62+31
403
62
31
18
72+36
36
72
144
36
198
72+72
36+36
288

2

72

1
1

36
36

Egybefüggő szakmai gyakorlat
0

576

36
36

Egybefüggő szakmai gyakorlat
0
10
10
100
0
0
0
0
0
100
100
50
100
10
10
100

Éves összes
óraszám

713
+62

1116
+144

160
2
3,5+2,5
2+2
20
2
1

30,5
+4,5

62
108,5
+77,5
62+62
620
62
31

945,5
+139,5

4 0721 05 12 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÉK-CUKRÁSZ
SZAKMÁHOZ
Évfolyam

9.
évfolyam

10.
évfolyam

Gyakorlati
helyszín

Tantárgy megnevezése

Heti
óraszám

0
0
0
100
100
50
100
10
10
100
20
50
50
0
0

Munkavállalói ismeretek
Élelmiszerismeret
Műszaki alapismeretek
Élelmiszervizsgálat
Alapozó gyakorlatok
Munkavédelem és higiénia
Alágazati specializáció
Sütőipari ismeretek
Szakmai gépek
Sütőipari termékek készítése
Minőségellenőrzés és minőségbiztosítás
Cukrászati ismeretek
Cukrászati termékek készítése
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Portfóliókészítés

0,5
2
1
2
4
1
5,5
1,5+ 1
2
7
2
2+1
7
0,5
1

Heti
összes
óraszám

16

23
+2

Egybefüggő szakmai gyakorlat

11.
évfolyam

1.
évfolyam

0
10
10
100
50
50
0
0
0
0
0
100
100
50
100
10
10
100
50
50
0

Munkavállalói idegen nyelv
Sütőipari ismeretek
Szakmai gépek
Sütőipari termékek készítése
Cukrászati ismeretek
Cukrászati termékek készítése
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Portfóliókészítés
Munkavállalói ismeretek
Élelmiszerismeret
Műszaki alapismeretek
Élelmiszervizsgálat
Alapozó gyakorlatok
Munkavédelem és higiénia
Alágazati specializáció
Sütőipari ismeretek
Szakmai gépek
Sütőipari termékek készítése
Cukrászati ismeretek
Cukrászati termékek készítése
Gazdasági és vállalkozási ismeretek

2.
évfolyam

Munkavállalói idegen nyelv
Sütőipari ismeretek
Szakmai gépek
Sütőipari termékek készítése
Minőségellenőrzés és minőségbiztosítás
Cukrászati ismeretek
Cukrászati termékek készítése
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Portfólió készítés

18
72
36
72
144
36
198
54+36
72
252
72
72+36
252
18
36

576

828
+72

140
2
2+1
2
6
2+1
6
1,5+0,5
1
0,5
2
1
2
4
1
5,5
1,5+1,5
1,5+1
5,5
1,5+1,5
4,5
1

22,5
+2,5

31
+4

Egybefüggő szakmai gyakorlat
0
10
10
100
20
50
50
0
0

Éves összes
óraszám

62
62+31
62
186
62+31
186
46,5+15,5
31
18
72
36
72
144
36
198
54+54
54+36
198
54+54
162
36

697,5
+77,5

1116
+144

160
2
2+2
2,5+0,5
7,5
2
2,5+2,5
8,5
1
2

30
+5

62
62+62
77,5+15,5
232,5
62
77,5+77,5
263,5
31
62

930
+155

5 0721 05 03 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ ÉLELMISZER-ELLENŐRZÉSI TECHNIKUS SZAKMÁHOZ
Évfolyam

9.
évfolya
m
10.
évfolyam

11.
évfolyam

Gyakorlati
helyszín
(%)
0
100
50
100
0
0
0
100
100
100
60
60
60
60
0
0
60

Tantárgy megnevezése
Élelmiszerismeret
Alapozó gyakorlat
Munkavédelem és higiénia
Alágazati specializáció
Munkavállalói ismeretek
Élelmiszerismeret
Műszaki alapismeretek
Élelmiszervizsgálat
Alapozó gyakorlat
Alágazati specializáció
Élelmiszer-analitika
Érzékszervi vizsgálatok
Élelmiszer-mikrobiológia
Élelmiszeripari technológiák
Portfólió
Minőségbiztosítás
Minőség-ellenőrzés

Heti
óraszám
1
2
1
3
0,5
1
1
2
2
2,5
3,5+0,5
1,5+0,5
2,5+0,5
2
1
1
1

Heti
összes
óraszám

7

9

12,5
+1,5

Éves összes óraszám

36
72
36
108
18
36
36
72
72
90
126+18
54+18
90+18
72
36
36
36

Egybefüggő szakmai gyakorlat

12.
évfolyam

60
60
60
60
0
0
60

Élelmiszer-analitika
Érzékszervi vizsgálatok
Élelmiszer-mikrobiológia
Élelmiszeripari technológiák
Portfólió
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Minőség-ellenőrzés

252

324

450
+54

140
5+1
1
2
2
1
1
1

13
+1

180+36
36
72
72
36
36
36

Egybefüggő szakmai gyakorlat

13.
évfolyam

1/13.
évfolyam

0
60
60
60
60
0
0
60
0
0
0
100
100
50
100
60
60
60
60
0
0
60

Munkavállalói idegen nyelv
Élelmiszer-analitika
Érzékszervi vizsgálatok
Élelmiszer-mikrobiológia
Élelmiszeripari technológiák
Portfólió
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Minőség-ellenőrzés
Munkavállalói ismeretek
Élelmiszerismeret
Műszaki alapismeretek
Élelmiszervizsgálat
Alapozó gyakorlat
Munkavédelem és higiénia
Alágazati specializáció
Élelmiszer-analitika
Érzékszervi vizsgálatok
Élelmiszer-mikrobiológia
Élelmiszeripari technológiák
Portfólió
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Minőség-ellenőrzés

105
2
4,5+0,5
2
4
5,5+0,5
1+1
2
1
0,5
2
1
2
4
1
5,5+0,5
3+2
2,5
2
3,5+0,5
1,5
1+0,5
2

22
+2

31,5
+3,5

Egybefüggő szakmai gyakorlat

2/14.
évfolyam

0
60
60
60
60
0
0
0
60

Munkavállalói idegen nyelv
Élelmiszer-analitika
Érzékszervi vizsgálatok
Élelmiszer-mikrobiológia
Élelmiszeripari technológiák
Portfólió
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Minőségbiztosítás
Minőség-ellenőrzés

468
+36

62
139,5+15,5
62
124
170,5+15,5
31+31
62
31
18
72
36
72
144
36
198+18
108+72
90
72
126+18
54
36+18
72

682
+62

1134
+126

160
2
10
2+1
6,5+0,5
6
1,5+0,5
2+1
1
1

32
+3

62
310
62+31
201,5+15,5
186
46,5+15,5
62+31
31
31

992
+93

5 0721 05 09 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ HÚSIPARI TECHNIKUS
SZAKMÁHOZ
Évfolyam

9.
évfolyam

10.
évfolyam

Gyakorlati
helyszín
(%)
0
100
50
100
0
0
0
100
100
100
0
0
0

11.

60

évfolyam

100
100
100

Tantárgy megnevezése
Élelmiszerismeret
Alapozó gyakorlat
Munkavédelem és higiénia
Alágazati specializáció
Munkavállalói ismeretek
Élelmiszerismeret
Műszaki alapismeretek
Élelmiszervizsgálat
Alapozó gyakorlat
Alágazati specializáció
Mikrobiológiai és minőségbiztosítási
ismeretek
Vágóállat-ismeret
Vágástechnológiai alapműveletek és
gépek

Heti
óraszám
1
2
1
3
0,5
1
1
2
2
2,5

Heti
összes
óraszám
7

9

12.
évfolyam

60
0
100
100
100
100
0
50

72

1,5

54

2+0,5

Gyártástechnológiai alapműveletek és gépek

3+1

Félsertés darabolása, csontozása
Marhanegyed darabolása, csontozása
Sovány- és vízibaromfi darabolása,
csontozása

2
1,5

108+3
6
72
54

0,5

18

Mikrobiológiai és minőségbiztosítási
ismeretek
Gyártástechnológiai alapműveletek és gépek
Művelettani és technológiai számítások
Félsertés darabolása, csontozása
Marhanegyed darabolása, csontozása
Sovány- és vízibaromfi darabolása,
csontozása
Késztermékvizsgálat
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Üzemvezetési ismeretek

13.
évfolyam

0

Munkavállalói idegen nyelv

60

Gyártástechnológiai alapműveletek és gépek

0

Művelettani és technológiai számítások

70
70
70
70

1/13.
évfolyam

100
0
50
0
0
0

Félsertés darabolása, csontozása
Marhanegyed darabolása, csontozása
Sertésvágás-technológiák
Szarvasmarha-vágástechnológiák
Baromfivágás-technológiák
Hőkezeléssel tartósított töltelékes
húskészítmények előállítása
Nyers töltelékes húskészítmények
előállítása
Pácolt termékek előállítása
Étkezési zsír, tepertő és étkezési szalonna
előállítása
Késztermékvizsgálat
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Üzemvezetési ismeretek
Munkavállalói ismeretek
Élelmiszerismeret
Műszaki alapismeretek

252

324

72+18
12,5
+1,5

450
+54

140
1+0,5

36+18

2+1
2
1,5
1

72+36
72
54
36

12,5
+1,5

0,5

18

2,5
1
1

90
36
36

Egybefüggő szakmai gyakorlat

100
100
100
100
100

36
72
36
108
18
36
36
72
72
90

2

Egybefüggő szakmai gyakorlat
0

Éves összes
óraszám

450
+54

105
2
0,5+1,5
0,5+1
1
1
2
2
1
2

21,5
+2,5

62
15,5+
46,5
15,5+
31
31
31
62
62
31
62

2

62

2

62

0,5

15,5

2
2
1
0,5+0,5
2
1

62
62
31
18+18
72
36

32
+3

666,5
+77,5

1152
+108

108

100
100
50
100
0
0
0
60
0
100
100
100
100
0
50

Élelmiszervizsgálat
Alapozó gyakorlat
Munkavédelem és higiénia
Alágazati specializáció
Mikrobiológiai és minőségbiztosítási
ismeretek
Vágóállat-ismeret
Vágástechnológiai alapműveletek és
gépek

2
4
1
5,5

72
144
36
198

1,5

54

1

36

1+0,5

36+18

Gyártástechnológiai alapműveletek és gépek

3+1

Művelettani és technológiai számítások
Félsertés darabolása, csontozása
Marhanegyed darabolása, csontozása
Sovány- és vízibaromfi darabolása,
csontozása
Késztermékvizsgálat
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Üzemvezetési ismeretek

1+1
2
1,5

108+3
6
36+36
72
54

0,5

18

2,5
1
1

90
36
36

Egybefüggő szakmai gyakorlat
0

2/14.
évfolyam

Munkavállalói idegen nyelv

160
2

0

Mikrobiológiai és minőségbiztosítási
ismeretek

1,5+0,5

0

Vágóállat-ismeret

0,5+0,5

0

Vágástechnológiai alapműveletek és
gépek

60

Gyártástechnológiai alapműveletek és gépek

0

Művelettani és technológiai számítások

100

Félsertés darabolása, csontozása

100

Marhanegyed darabolása, csontozása

100
100
100
100
70
70
70
70
100
0
50

Sovány- és vízibaromfi darabolása,
csontozása
Sertésvágás-technológiák
Szarvasmarha-vágástechnológiák
Baromfivágás-technológiák
Hőkezeléssel tartósított töltelékes
húskészítmények előállítása
Nyers töltelékes húskészítmények
előállítása
Pácolt termékek előállítása
Étkezési zsír, tepertő és étkezési szalonna
előállítása
Késztermékvizsgálat
Gazdasági és vállalkozási ismeretek
Üzemvezetési ismeretek

62
46,5+
15,5
15,5
+15,5
31
+31
77,5+
31
46,5+
46,5

1+1
2,5+1
1,5+1,5
2,5
2

77,5
30,5
+4,5

62

0,5

15,5

2
2
1

62
62
31

2

62

2

62

2

62

0,5

15,5

2
2
1

62
62
31

945,5
+139,5

109

5 0721 05 13 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ SÜTŐ- ÉS CUKRÁSZIPARI TECHNIKUS SZAKMÁHOZ
Évfolyam

9.
évfolya
m
10.
évfolyam

11.
évfolyam

Gyakorlati
helyszín
(%)
0
100
50
100
0
0
0
100
100
100
60
60
80
50
0
0
50

Tantárgy megnevezése
Élelmiszerismeret
Alapozó gyakorlat
Munkavédelem és higiénia
Alágazati specializáció
Munkavállalói ismeretek
Élelmiszerismeret
Műszaki alapismeretek
Élelmiszervizsgálat
Alapozó gyakorlat
Alágazati specializáció
Sütőipari termékkészítés
Cukrászipari termékkészítés
Sütő- és cukrászipari gépek
Táplálkozás-élettan
Portfóliókészítés
Gazdasági és vállalkozási
ismeretek
Mikrobiológia

Heti
óraszám
1
2
1
3
0,5
1
1
2
2
2,5
4+0,5
4+0,5
1
1
0,5

Heti összes
óraszám

7

9

13
+1

Éves összes óraszám

36
72
36
108
18
36
36
72
72
90
144+18
144+18
36
36
18

1,5

54

1

36

4+0,5
4+0.5
1+0,5
0,5

144+18
144+18
36+18
18

Egybefüggő szakmai gyakorlat

12.
évfolyam

60
60
80
0
0
60

Sütőipari termékkészítés
Cukrászipari termékkészítés
Sütő- és cukrászipari gépek
Portfóliókészítés
Gazdasági és vállalkozási
ismeretek
Minőségbiztosítás

13.
évfolyam

1/13.
évfolyam

0
0
60
50
0
0
0
100
100
50
100
60
60
80
50
0
0
50
60

Munkavállalói idegen nyelv
Sütőipari termékkészítés
Cukrászipari termékkészítés
Sütő- és cukrászipari gépek
Portfóliókészítés
Gazdasági és vállalkozási
ismeretek
Élelmiszerbiztonság
Minőségbiztosítás
Munkabiztonság
Munkavállalói ismeretek
Élelmiszerismeret
Műszaki alapismeretek
Élelmiszervizsgálat
Alapozó gyakorlat
Munkavédelem és higiénia
Alágazati specializáció
Sütőipari termékkészítés
Cukrászipari termékkészítés
Sütő- és cukrászipari gépek
Táplálkozás-élettan
Portfóliókészítés
Gazdasági és vállalkozási
ismeretek
Mikrobiológia
Minőségbiztosítás

Egybefüggő szakmai gyakorlat

324

468
+36

140

12,5+1,5

2

72

1

36

2
6,5+0.5
6,5+0,5
1+0,5
0,5

62
201,5+15,5
201,5+15.5
31+15,5
15,5

Egybefüggő szakmai gyakorlat
0
60
60
80
0

252

468
+54

105

3
1
1
0,5+0,5
0,5
2
1
2
4
1
5,5
4,5+1
4,5+1
1+1
1
0,5

22
+2

32
+3

93
31
31
15,5+15,5
18
72
36
72
144
36
198
162+36
162+36
36+36
36
18

2,5

90

1
1

36
36

682
+62

1152
+108

160
110

2/14.
évfolyam

0
60
60
80
0
0
0
60
50

Munkavállalói idegen nyelv
Sütőipari termékkészítés
Cukrászipari termékkészítés
Sütő- és cukrászipari gépek
Portfóliókészítés
Gazdasági és vállalkozási
ismeretek
Élelmiszerbiztonság
Minőségbiztosítás
Munkabiztonság

2
10+1
10+1
2+1
1
3,5
1+0,5
1
0,5+,05

31
+4

62
310+31
310+31
62+31
31
108,5

961
+124

31+15,5
31
15,5+15,5

111

5 0721 05 17 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ TEJIPARI TECHNIKUS SZAKMÁHOZ
Évfolyam

9.
évfolyam

10.
évfolyam

11.
évfolyam

12.
évfolyam

13.
évfolyam

1/13.
évfolyam

2/14.
évfolyam

Gyakorlati
helyszín (%)

Tantárgy megnevezése

0
Élelmiszerismeret
100
Alapozó gyakorlat
50
Munkavédelem és higiénia
100
Alágazati specializáció
0
Munkavállalói ismeretek
0
Élelmiszerismeret
0
Műszaki alapismeretek
100
Élelmiszervizsgálat
100
Alapozó gyakorlat
100
Alágazati specializáció
0
Tejipari technológia I.
100
Tejipari technológia gyakorlat I.
0
Tejipari gépek I.
0
Minőségbiztosítás
0
Portfólió
Egybefüggő szakmai gyakorlat
0
Tejipari technológia I.
100
Tejipari technológia gyakorlat I.
0
Tejipari gépek I.
Gazdasági és vállalkozási
0
ismeretek
0
Portfólió
50
Üzemvezetési ismeretek
Egybefüggő szakmai gyakorlat
0
Munkavállalói idegen nyelv
0
Tejipari laboratóriumi mérések
Gazdasági és vállalkozási
0
ismeretek
0
Tejipari technológia II.
100
Tejipari technológia gyakorlat II.
0
Tejipari gépek II.
0
Portfólió
50
Üzemvezetési ismeretek
0
Munkavállalói ismeretek
0
Élelmiszerismeret
0
Műszaki alapismeretek
100
Élelmiszervizsgálat
100
Alapozó gyakorlat
50
Munkavédelem és higiénia
100
Alágazati specializáció
0
Tejipari technológia I.
100
Tejipari technológia gyakorlat I.
0
Tejipari gépek I.
0
Gazdasági és vállalkozási
ismeretek
0
Minőségbiztosítás
0
Portfólió
50
Üzemvezetési ismeretek
Egybefüggő szakmai gyakorlat
0
Munkavállalói idegen nyelv
0
Tejipari technológia I.
100
Tejipari technológia gyakorlat I.
0
Tejipari gépek I.

Heti
óraszám
1
2
1
3
0,5
1
1
2
2
2,5
3+1
6
1
1
1
3+1
6
1+1
1

Heti
összes
óraszám

7

9

12
+2

12
+2

1
1

2

36

252

324

432
+72

432
+72

62

23
+1

32,5
+2,5

93+31
279
62
31
31
18+18
72
36
72
144
36
198+18
144
234+18
36+36

713
+31

1170
+90

36

1
2
1
2
2+1
5,5+0,5
1+1

36
72
36
108
18
36
36
72
72
90
108+36
216
36
36
36
140
108+36
216
36+36

36
36
105
62
93

2
3

3+1
9
2
1
1
0,5+0,5
2
1
2
4
1
5,5+0,5
4
6,5+0,5
1+1
1

Éves összes óraszám

31,5
+3,5

36
72
36
160
62
62+31
170,5+15,5
31+31

976,5
+108,5

112

0
0
0
100
0
0
50

Tejipari laboratóriumi mérések
Gazdasági és vállalkozási
ismeretek
Tejipari technológia II.
Tejipari technológia gyakorlat II.
Tejipari gépek II.
Portfólió
Üzemvezetési ismeretek

3
2

93

3+1
9
2
1
1

93+31
279
62
31
31

62

113

5 0712 14 02 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS
Környezetvédelem szakmairány

Évfolyam

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

12. évfolyam

13. évfolyam

1/13.
évfolyam

2/14.
évfolyam

gyakorlati
helyszín
Tantárgy megnevezése
(%)
0
Munkavállalói ismeretek
100
Természettudományos vizsgálatok
40
Műszaki alapismeretek
100
Természettudományos vizsgálatok
40
Műszaki alapismeretek
40
Környezetvédelmi alapismeretek I.
20
Környezettechnika alapjai I.
50
Hidrológia alapjai
100
Földméréstani alapismeretek I.
40
Környezetvédelmi alapismeretek II.
20
Környezettechnika alapjai II.
50
Hidraulika alapjai
100
Földméréstani alapismeretek II.
25
Anyagismeret
40
Környezetvédelmi technológiák
Egybefüggő szakmai gyakorlat
50
Hidraulika alapjai
100
Földméréstani alapismeretek II.
25
Anyagismeret
10
Jogi- és szakigazgatási ismeretek
100
Analitika
0
Munkavállalói idegen nyelv
100
Földméréstani alapismeretek II
Környezetvédelmi mérések
75
Biológiai vizsgálatok
100
Környezeti analitika
100
Műszeres analitka
100
0
Munkavállalói ismeretek
100
Természettudományos vizsgálatok
40
Műszaki alapismeretek
40
Környezetvédelmi alapismeretek I.
20
Környezettechnika alapjai I.
50
Hidrológia alapjai
100
Földméréstani alapismeretek I.
40
Környezetvédelmi alapismeretek II.
20
Környezettechnika alapjai II.
50
Hidraulika alapjai
100
Földméréstani alapismeretek II.
25
Anyagismeret
40
Környezetvédelmi technológiák
100
Analitika
Egybefüggő szakmai gyakorlat
0
Munkavállalói idegen nyelv
100
Földméréstani alapismeretek II
25
Anyagismeret
10
Jogi- és szakigazgatási ismeretek
Környezetvédelmi mérések
75
Biológiai vizsgálatok
100
Környezeti analitika
100
Műszeres analitka
100

Heti
óraszám
0,5
2,5
4
2
2
2
1
1
1
1+1
2
2
1
3
3+1
1+1
2
3
3
3+1
2
2
5
3+1
4+1
6
0,5
4,5
6
2
1+1
1
1
1+1
2
3
2
3
3
3
2
3+1
3
4
5+1
3+1
4+2
6

Heti
összes
óraszám
7

9

12 + 2

12 +2

22 +2

33+2

30+5

Éves összes óraszám
18
90
144
72
72
72
36
36
36
36+36
72
72
36
108
108+36
70
36+36
72
108
108
108+36
62
62
155
93+31
124+31
186
18
162
216
72
36+36
36
36
36+36
72
108
72
108
108
108
80
62
93+31
93
124
155+31
93+31
124+62
186

252

324

432 + 72

432+ 72

682+ 62

1188+
72

930+
155

114

5 0712 14 02 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS
Hulladékhasznosító- és feldolgozó szakmairány
Évfolyam

9.
évfolyam

10.
évfolyam

11.
évfolyam

12.
évfolyam

13. évfolyam

1/13.
évfolyam

2/14.
évfolyam

gyakorlati
Tantárgy megnevezése
helyszín
(%)
0
Munkavállalói ismeretek
100
Természettudományos vizsgálatok
40
Műszaki alapismeretek
100
Természettudományos vizsgálatok
40
Műszaki alapismeretek
40
Környezetvédelmi alapismeretek I.
20
Környezettechnika alapjai I.
50
Hidrológia alapjai
100
Földméréstani alapismeretek I.
40
Környezetvédelmi alapismeretek II.
20
Környezettechnika alapjai II.
50
Hidraulika alapjai
100
Földméréstani alapismeretek II.
25
Anyagismeret
40
Környezetvédelmi technológiák
Egybefüggő szakmai gyakorlat
50
Hidraulika alapjai
100
Földméréstani alapismeretek II.
25
Anyagismeret
10
Jogi- és szakigazgatási ismeretek
100
Analitika
0
Munkavállalói idegen nyelv
100
Földméréstani alapismeretek II
Hulladékgazdálkodás és jogi szabályozása
40
Hulladékhasznosítás
40
Hulladékkezelés
50
0
Munkavállalói ismeretek
100
Természettudományos vizsgálatok
40
Műszaki alapismeretek
40
Környezetvédelmi alapismeretek I.
20
Környezettechnika alapjai I.
50
Hidrológia alapjai
100
Földméréstani alapismeretek I.
40
Környezetvédelmi alapismeretek II.
20
Környezettechnika alapjai II.
50
Hidraulika alapjai
100
Földméréstani alapismeretek II.
25
Anyagismeret
40
Környezetvédelmi technológiák
100
Analitika
Egybefüggő szakmai gyakorlat
0
Munkavállalói idegen nyelv
100
Földméréstani alapismeretek II
25
Anyagismeret
10
Jogi- és szakigazgatási ismeretek
Hulladékgazdálkodás és jogi szabályozása
40
Hulladékhasznosítás
40
Hulladékkezelés
50

Heti
óraszám
0,5
2,5
4
2
2
2
1
1
1
1+1
2
2
1
3
3+1
1+1
2
3
3
3+1
2
2
4+1
4+2
8+2
0,5
4,5
6
2
1+1
1
1
1+1
2
3
2
3
3
3
2
3
3+1
4
4+2
4+2
8+2

Heti
összes
óraszám
7

9

12 + 2

12 +2

19+5

33+2

28+7

Éves összes óraszám

18
90
144
72
72
72
36
36
36
36+36
72
72
36
108
108+36
70
36+36
72
108
108
108+36
62
62
124+31
124+62
248+62
18
162
216
72
36+36
36
36
36+36
72
108
72
108
108
108
80
62
93
62+31
124
124+62
124+62
248+62

252

324

432 + 72

432+ 72

589+
155

1188+
72

868+
217

115

5 0712 14 02 Környezetvédelmi technikus
Igazgatás szakmairány
Évfolyam

9.
évfolyam

10.
évfolyam

11.
évfolyam

12.
évfolyam

13. évfolyam

1/13.
évfolyam

2/14.
évfolyam

gyakorlati
Tantárgy megnevezése
helyszín
(%)
0
Munkavállalói ismeretek
100
Természettudományos vizsgálatok
40
Műszaki alapismeretek
100
Természettudományos vizsgálatok
40
Műszaki alapismeretek
40
Környezetvédelmi alapismeretek I.
20
Környezettechnika alapjai I.
50
Hidrológia alapjai
100
Földméréstani alapismeretek I.
40
Környezetvédelmi alapismeretek II.
20
Környezettechnika alapjai II.
50
Hidraulika alapjai
100
Földméréstani alapismeretek II.
25
Anyagismeret
40
Környezetvédelmi technológiák
Egybefüggő szakmai gyakorlat
50
Hidraulika alapjai
100
Földméréstani alapismeretek II.
25
Anyagismeret
10
Jogi- és szakigazgatási ismeretek
100
Analitika
0
Munkavállalói idegen nyelv
100
Földméréstani alapismeretek II
Igazgatási ismeretek
60
Ügyintézői feladatok
90
Fenntarthatóság
60
0
Munkavállalói ismeretek
100
Természettudományos vizsgálatok
40
Műszaki alapismeretek
40
Környezetvédelmi alapismeretek I.
20
Környezettechnika alapjai I.
50
Hidrológia alapjai
100
Földméréstani alapismeretek I.
40
Környezetvédelmi alapismeretek II.
20
Környezettechnika alapjai II.
50
Hidraulika alapjai
100
Földméréstani alapismeretek II.
25
Anyagismeret
40
Környezetvédelmi technológiák
100
Analitika
Egybefüggő szakmai gyakorlat
0
Munkavállalói idegen nyelv
100
Földméréstani alapismeretek II
25
Anyagismeret
10
Jogi- és szakigazgatási ismeretek
Igazgatási ismeretek
60
Ügyintézői feladatok
90
Fenntarthatóság
60

Heti
óraszám
0,5
2,5
4
2
2
2
1
1
1
1+1
2
2
1
3
3+1
1+1
2
3
3
3+1
2
2
6+1
8+1
3+1
0,5
4,5
6
2
1+1
1
1
1+1
2
3
2
3
3
3
2
3
3
4
6+2
8+2
3+2

Heti
összes
óraszám
7

9

12 + 2

12 +2

21+3

33+2

29+6

Éves összes
óraszám
18
90
144
72
72
72
36
36
36
36+36
72
72
36
108
108+36
70
36+36
72
108
108
108+36
62
62
186+31
248+31
93+31
18
162
216
72
36+36
36
36
36+36
72
108
72
108
108
108
80
62
93
93
124
186+62
248+62
93+62

252

324

432 +
72

432+
72

651
+93

1188+
72

899+
186
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Évfolyam

9.
évfolyam

10.
évfolyam

11.
évfolyam

12.
évfolyam

13. évfolyam

1/13.
évfolyam

2/14.
évfolyam

gyakorlati
helyszín
(%)

Tantárgy megnevezése

0
Munkavállalói ismeretek
100
Természettudományos vizsgálatok
40
Műszaki alapismeretek
100
Természettudományos vizsgálatok
40
Műszaki alapismeretek
40
Környezetvédelmi alapismeretek I.
20
Környezettechnika alapjai I.
50
Hidrológia alapjai
100
Földméréstani alapismeretek I.
40
Környezetvédelmi alapismeretek II.
20
Környezettechnika alapjai II.
50
Hidraulika alapjai
100
Földméréstani alapismeretek II.
25
Anyagismeret
40
Környezetvédelmi technológiák
Egybefüggő szakmai gyakorlat
50
Hidraulika alapjai
100
Földméréstani alapismeretek II.
25
Anyagismeret
10
Jogi- és szakigazgatási ismeretek
100
Analitika
0
Munkavállalói idegen nyelv
100
Földméréstani alapismeretek II
Természetvédelmi ismeretek
85
Természetvédelmi kezelés
87
0
Munkavállalói ismeretek
100
Természettudományos vizsgálatok
40
Műszaki alapismeretek
40
Környezetvédelmi alapismeretek I.
20
Környezettechnika alapjai I.
50
Hidrológia alapjai
100
Földméréstani alapismeretek I.
40
Környezetvédelmi alapismeretek II.
20
Környezettechnika alapjai II.
50
Hidraulika alapjai
100
Földméréstani alapismeretek II.
25
Anyagismeret
40
Környezetvédelmi technológiák
100
Analitika
Egybefüggő szakmai gyakorlat
0
Munkavállalói idegen nyelv
100
Földméréstani alapismeretek II
25
Anyagismeret
10
Jogi- és szakigazgatási ismeretek
Természetvédelmi ismeretek
85
Természetvédelmi kezelés
87

Heti
óraszám
0,5
2,5
4
2
2
2
1
1
1
1+1
2
2
1
3
3+1
1+1
2
3
3
3+1
2
2
8+2
9+1
0,5
4,5
6
2
1+1
1
1
1+1
2
3
2
3
3
3
2
3
3
4
8+3
9+3

Heti
összes
óraszám
7

9

12 + 2

12 +2

21+3

33+2

29+6

Éves összes
óraszám
18
90
144
72
72
72
36
36
36
36+36
72
72
36
108
108+36
70
36+36
72
108
108
108+36
62
62
248+62
279+31
18
162
216
72
36+36
36
36
36+36
72
108
72
108
108
108
80
62
93
93
124
248+93
279+93

252

324

432 +
72

432+
72

651
+93

1188+
72

899+
186
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