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BEVEZETŐ RÉSZ 

Az iskola bemutatása 

1. Az iskola arculata 

Iskolánk, a BGSZC Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnáziuma (volt Varga Jenő Közgazdasági Szakkö-

zépiskola és Szakiskola) 1964 óta áll a közoktatás szolgálatában. Nappali rendszerű és esti képzés keretében 

célunk az általánosan művelt, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező, testileg, lelkileg harmonikusan 

fejlett, a tanulás, a tudás megszerzése iránt elkötelezett, kulturáltan viselkedő tanulók, felnőttek oktatása, 

nevelése. 

Tárgyi feltételeink: 

20-22 osztály számára saját bázisterem, számítógéptermek (6 db), taniroda, könyvtár, tor-

nacsarnok, tükrös terem, edzőterem, sportpálya, büfé, ebédlő és tágas udvar áll a tanulók 

rendelkezésére. 

Tantárgyaink oktatását, a tanulók nevelését segítik a korszerű technikai, informatika esz-

közök, modern sporteszközök, szépirodalmi és szakkönyvek, folyóiratok és az Internet-

használat. 

Személyi feltételeink: 

Iskolánkban 45-50 fő szakképzett és állandó továbbképzésre kész pedagógus, 3 fő pe-

dagógiai munkát segítő szakember és kb. 13 fő adminisztratív, technikai munkakörben 

foglalkoztatott személy dolgozik. 

Tanulóink létszáma 500 fő körüli, többségében lány. A tanulmányi átlag 3,5 körül mo-

zog, a tanulói hiányzás átlaga 98 óra/fő évente, ami megelégedésre nem ad okot. 

Az iskolai élet 

Tanulóink vállalt kötelezettsége, hogy: 

 az iskolában ünnepélyes alkalmakkor ünnepi ruhát (matrózblúz, sötét alj, illetve fe-

hér ing, sötét nadrág, nyakkendő), a testnevelési órákon egységes öltözetet viselnek. 

 tantermük tisztaságáért, rendjéért, az eszközök megóvásáért, biztonságos használa-

táért, egymás egészségének megóvásáért felelnek. 

Régi bevált mottónk: az „egész napos iskola”, melynek megfelelően iskolánkban igen  

széles körű kulturális és sportélet zajlik. 
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A tanórákon kívüli időben (önkéntes vállalás alapján) tanulóink az alább felsorolt fog-

lalkozásokon vehetnek részt és – tudásukat, személyiségüket gyarapítva – tölthetik el sza-

badidejüket. 

 szakkör 

 rendszeres egyéni foglalkozások 

 emelt szintű érettségire felkészítés 

 vöröskeresztes, polgárvédelmi tanfo-

lyam 

 iskolarádió-szerkesztés  

 honlapkészítés 

 tánckar 

 mazsorett 

 röplabda 

 foci 

 atlétika 

 aerobik 

 iskolaújság szerkesztés 



Az oktató és szabadidős munka eredményességét tükrözi, hogy diákjaink rendszeresen 

vesznek részt kerületi, fővárosi és országos versenyeken, rendezvényeken. Képviselik ha-

zánkat külföldön is, többek között nemzetközi szakmai versenyeken és EU-s fesztiválokon. 

Iskolánkban hagyomány: 

 nemzeti ünnepeink méltó megünneplése, 

 új tanulóink bemutatkozása a gólya- és művészeti táborban, a gólyanapon, 

 végzős tanulóink köszöntése és búcsúztatása a szalagavató ünnepségen és a 

ballagáson, 

 a művészeti és sportcsoportok bemutatkozása az alapítványi esten, nyárbú-

csúztatón és a farsangi bálon, továbbá alkalomszerűen egyéb rendezvényeken, 

 a „V-faktor” (iskolanap) megrendezése, 

 az ágazati est megrendezése, 

 az osztályok tanulmányi kirándulása, 

 a kiválóan dolgozó tanulók jutalomkirándulása, 

 közös programok kialakítása az olasz testvériskolával, 

 kerek évfordulókon (10, 20, 30,…) évkönyv megjelentetése. 

Iskolánkban a Kultúra Alapítvány, a Varga Diáksport Egyesület szervezi tanulóink szabad-

idős tevékenységét. A Segítünk Nektek Vargások Alapítvány lehetőségeihez mérten anyagi 

támogatást nyújt a tanulók számára. 

Képzési kínálat 

Iskolánk az Alapító Okiratban foglaltak alapján a Gazdasági és Szolgáltatási Szakterüle-

ten az alábbi szakmacsoportokhoz tartozó képzést kínálja a 9-13. évfolyamon: 

 nyelvi előkészítő, 

 kereskedelem (kifutó rendszerben), 

 közgazdaság, 

 turisztika, 

 közlekedés, szállítmányozás és logisztika 

 ügyvitel. 
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Az érettségi vizsga letétele után tanulóink OKJ-s képzés keretében szerezhetnek szakképe-

sítést. 

Képzési rendszer 

9. nyelvi előkészítő évfolyam 

a kötelező tanórai foglalkozások 60%-ának megfelelő időkeretben idegen 

nyelvből intenzív nyelvi felkészítés folyik, továbbá a 9-12. évfolyamon 

felkészítjük a tanulókat az adott nyelvből az emelt szintű érettségi vizsga 

letételére. A fennmaradó időkeretet testnevelés, informatika, matematika 

és magyar nyelv oktatására és képességfejlesztésre fordítjuk. 

 

9-12. évfolyamon  

- az általános műveltség megalapozása a Nemzeti Alaptanterv, a kerettan-

terv és az érettségi vizsga követelményei alapján, 

- a választott szakirány szerinti szakmai tárgyak segítségével felkészülés a 

szakmai érettségire, 

- az emelt szintű érettségi vizsgát tenni kívánó tanulóknak külön órakeretet 

biztosítunk a felkészüléshez, 

- felkészülés az érettségi utáni időszakra (továbbtanulás felsőoktatási in-

tézményekben, vagy szakképesítés megszerzése). 

Iskolánkban hagyományos évfolyam-osztályok működnek. A 11. és 12. évfo-

lyamon külön-külön csoporttá szerveződnek azok a tanulók, akik - választásuk 

szerint - emelt szintű érettségire készülnek érettségire, melyet a helyi tantervünk-

ben választható tantárgyként jelöltünk ki. 

Az idegen nyelv, a matematika, az informatika, a szakmai gyakorlati tantárgyak 

oktatását csoportbontásban végezzük. A tanulók (illetve szülők) igénye szerinti 

tanulószobai foglalkozásokat is külön-külön csoportban tartjuk. 

Külön, csoportokban dolgozhatnak azok a tanulók, akik orvosi javaslat alapján 

gyógytestnevelésre szorulnak, a foglalkozásokat a Fővárosi Pedagógiai Szakszol-

gálat XX. Kerületi Tagintézménye szervezi. 
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2. Az iskola környezete 

Az iskola a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum tagintézményeként a Innovációs 

és Technológiai Minisztérium fenntartásában működik. Egyike vagyunk a fővárosban mű-

ködő 20 közgazdasági szakgimnáziumnak, képzési profilunkat így a centrum iskoláival  

egyeztetve alakítjuk ki. 

Tanulóinkat a fővárosból, valamint a dél-pesti agglomerációból iskolázzuk be. Ez alap-

vetően meghatározza tanulóink anyagi, szociális hátterét, motiváltságát. 

Beiskolázási körzetünk és tanulóink elhelyezkedési lehetőségei természetesen nincsenek 

egymással szoros korrelációban, így végzett diákjaink nemcsak a beiskolázási körzetben 

lévő - egyébként viszonylag csekély számú - nagy- és kisvállalkozásoknál találnak munka-

alkalmat, hanem Budapest egész területén a pénzügyi, a költségvetési és a vállalkozási 

szférában egyaránt. 

Hagyományosnak tekinthető képzési struktúránkat – közgazdasági, logisztikai, ügyviteli 

- indokolja, hogy 

 évről évre elegendő számú jelentkezőnk van, (háromszoros túljelentkezés), 

 viszonylag alacsony a lemorzsolódási arány, 

 végzős diákjaink többsége megfelel a vizsgakövetelményeknek, 

 a munkahelyekről érkező visszajelzések tanúsága szerint tanulóink szakmai fel-

készültsége, neveltségi szintje jó színvonalú, 

 tanulóink a vizsgák letételét követően továbbtanulnak, vagy munkába állnak. 

Az MFKB-K előrejelzései szerint a keresett foglalkozások körébe tartoznak azok a 

szakmai képesítések, amelyekben iskolánk képzést folytat, illetve az ügyviteli szakterüle-

ten nyújtott képzések megszerzésére ma már szinte egyedül vállalkozunk Budapesten. 
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3. Az iskola tanulói közössége 

 szülői háttér 

A szülők többsége középiskolát, szakmunkásképzőt végzett és viszonylag alacsony a felső-

fokú végzettséggel rendelkezők aránya. 

 lakóhely szerinti megoszlás 

Tanulóink 60%-a Budapesten, 40%-a Pest, illetve más megyében lakik. 

 neveltségi szint 

Tanulóink általában kevés szépirodalmat olvasnak és ritkán járnak színházba, múzeumba – 

többnyire csak iskolai szervezésben. A televízió, rádió műsoraiból főleg a könnyűzenei 

műsorokat, „szappanoperákat” nézik, hallgatják. Komolyzenei igényük minimális. 

A rend és tisztaság, pontosság iránti igényük közepes, az általuk is elfogadott szabályok 

(pl. Házirend) betartása többször gondot okoz. 

Viselkedési kultúrájuk elfogadható, bár nehezen fejezik ki érzelmeiket, szóbeli megnyilvá-

nulásukban szabadosak, nem tudnak disztingválni. 

Munkamoráljuk  közepesnek mondható, sajnos vannak olyan tanulók, akik megtagadják 

feladataik elvégzését, vagy csak nagyon határozott ráhatásra kezdenek el dolgozni. 

Tanítás utáni szabadidejüket tanulással, az iskolánkban működő művészeti és sportcsoport-

jainkban való tevékenykedéssel, ritkábban olvasással töltik, de sűrűn járnak moziba, 

discóba. 

 tanulási attitűd 

Tanulóink tanulását a szakma megbecsültsége és az érvényesülés lehetősége motiválja leg-

inkább. 

A tanulók kisebb része tanul azért, mert ez a családi elvárás vele szemben, illetve a tudás 

öröméért. 

 továbbtanulási szándék 

Az érettségi letétele után a tanulók többségének célja a szakmai képesítés megszerzése. A 

jó tanulmányi eredményű tanulók, illetve a szociálisan jó helyzetben levők felsőfokon is 

szeretnének továbbtanulni, elsősorban a szakmai irányultságnak megfelelő főiskolákon 

vagy egyetemeken. 

 diákönkormányzat 

Az iskolai élet szervezésében, a közösségi élet kialakításában, a tanulók véleményének 

formálásában igen fontos szerepe van az iskolai diákönkormányzatnak. 

A diákönkormányzat: 

 tagja lehet minden, az iskolánkkal jogviszonyban álló tanuló, 

 önálló szervezeti és működési szabályzat alapján működik, 

 bázisa az osztály, 

 irányító szerve a demokratikusan választott vezetőség, 



 8 

 véleménynyilvánítási fóruma a diákközgyűlés, 

 munkáját a tanulók által felkért, az ezzel a feladattal megbízott pedagógus segíti. 

Tevékenységi területei: 

 versenykiírás a tanulók tanulmányi, sport-, kulturális-művészeti, vöröskeresztes 

tevékenységének ösztönzésére, 

 bekapcsolódás kerületi szintű rendezvényekbe (Erzsébet Napok, kulturális sereg-

szemlék, ...), 

 a tanulók érdekképviselete (Házirend, a Pedagógiai program, az iskola Szervezeti 

és Működési Szabályzata, egyedi esetekben véleménynyilvánítás), 

 iskolai szintű közösségi programok szervezése (gólya- művészeti tábor, gólya-

nap, farsangi mulatság, iskolanap, ...). 

A diákönkormányzat értékeli és jutalmazza a tanulók tanulmányi és közösségi téren leg-

többet vállaló közösségeit. 
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4. Az iskola meglévő kapcsolatrendszere 

Az iskolában folyó munka állandó, jó színvonalú fenntartásának, a változásokhoz való 

alkalmazkodásának, a nyitottságnak, a fejlesztésnek elengedhetetlen feltétele a külső kap-

csolatok ápolása, új kapcsolatok kialakítása. 

 Kapcsolat a fenntartóval 

Az alábbi területeken adódó feladatok végrehajtása során együttműködünk a fenntartó Bu-

dapesti Gazdasági Centrummal: 

 Az iskola alapdokumentumainak jóváhagyása: 

 Alapító okirat, 

 Pedagógiai program, 

 Szervezeti és Működési Szabályzat, 

 Házirend, stb. 

 Tervezéshez szükséges információk szolgáltatása: 

 statisztikai adatok, 

 tantárgyfelosztás, 

 beruházások, felújítások ütemezése. 

 Beszámolók, jelentések készítése: 

 az energiafelhasználásokról, 

 a tanügyi feladatok végrehajtásáról, 

 a beiskolázási munkáról, 

 az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításáról stb. 

 Az iskolában folyó tevékenységek ellenőrzése: 

 beszámoltatás, 

 tanügy-igazgatási ellenőrzés, 

 célvizsgálatok. 

 A különböző pályázatokon való részvétel. 

 Kulturális és szakmai rendezvényeken, értekezleteken való részvétel. 
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 Kapcsolat a szülőkkel 

Vállalt oktató-nevelő munkánk elvégzésének alapvető feltétele az iskolánkba járó tanulók 

szüleivel való jó kapcsolat kialakítása és fenntartása. 

A kapcsolatteremtés színterei: 

 személyes beszélgetés, 

 szülői értekezletek, fogadóórák, 

 közös rendezvények. 

 Kapcsolat más intézményekkel 

Nevelő-oktató munkánk végzésekor a következő intézményekkel, szervezetekkel tartjuk a 

kapcsolatot: 

 A környezetünkben lévő, illetve a beiskolázási területünkhöz tartozó általá-

nos iskolák, 

 A hasonló szakmai profilú, illetve a kerületben levő más középiskolák, 

 Felsőfokú intézmények (Budapesti Corvinus Egyetem, Semmelweis Egye-

tem Testnevelési és Sporttudományi Kar, …), 

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (továbbképzések), 

 Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság, 

 OH (felvételi és vizsgázatási területen), 

 Minisztériumok (Emberi Erőforrás Minisztérium, Innovációs és Technoló-

giai Minisztérium), 

 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, 

 Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége, 

 CSILI Művelődési Ház, Gaál Galéria, Pesterzsébeti Múzeum, 

 Kossuth Társaság, 

 Egészségügyi és Sportintézmények (XX. Vöröskereszt, XX. Testnevelési és 

Sportintézmény…), 

 Egyházak, 

 Polgármesteri Hivatalok (XX., XXIII.), 

 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, XX. Tűzoltóság, 

 XX. Rendőrkapitányság, XX. Polgárvédelmi Parancsnokság. 
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NEV ELÉ SI  PRO G RAM  
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Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 

céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

Pedagógiai alapelvek 

Az oktatásnak - mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt - alapvető szerepe van 

abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek 

elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyá-

solásához, saját sorsuk alakításához. 
 

Anyanyelvi kommunikáció 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az 

egyes nyelvi funkciók ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusa-

inak, az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorának, a különféle nyelvi stílusok fő 

sajátosságainak, valamint a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét különféle 

helyzetekben. 

A tanuló rendelkezzen azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, 

szóban és írásban tudjon kommunikálni, azt a helyzetnek megfelelően alakítani. Képes 

legyen megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket, megkeresni, össze-

gyűjteni és feldolgozni az információkat, különböző segédeszközöket használni, saját szó-

beli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kife-

jezni. 

A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, 

az esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének az igényét. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek 

megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegol-

vasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. Továbbá a tanulónak képes-

nek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás 

részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására is. 

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyel-

vek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 
 

Matematikai kompetencia 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A matematika terén szükséges ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek és 

struktúrák, az alapműveletek és alapvető matematikai reprezentációk fejlődő ismeretét, a 

matematikai fogalmak, összefüggések és koncepciók és azon kérdések megértését, ame-

lyekre a matematika választ adhat. 

A matematikai kompetencia birtokában a tanuló rendelkezzen azzal a képességgel, hogy 

alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és 
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a problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. Követni és érté-

kelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes legyen indokolni az eredményeket, 

megérteni a matematikai bizonyítást, a matematika nyelvén kommunikálni, valamint al-

kalmazni a megfelelő segédeszközöket. 

A matematika terén a pozitív attitűd az igazság tiszteletén és azon a törekvésen alapszik, 

hogy a dolgok logikus okát és érvényességét keressük. 
 

 

Természettudományos kompetencia 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A természettudományok esetében elengedhetetlen a természeti világ alapelveinek, az 

alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek, a technológiai folyamatoknak, vala-

mint a mindezek emberi alkalmazása során kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt 

hatásának az ismerete. 

A természettudományos kompetencia birtokában legyen képes mozgósítani a természet-

tudományos és műszaki műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben felmerülő 

problémák megoldása során. Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új technológi-

ák, berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkal-

mazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, valamint a 

természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában. 

A természettudományos kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt, az etikai kérdések 

iránti érdeklődést, valamint a biztonság és a fenntarthatóság tiszteletét egyaránt magában 

foglalja - különösen a tudományos és technológiai fejlődés saját magunkra, családunkra, 

közösségünkre és az egész Földre gyakorolt hatásával kapcsolatban. 
 

Digitális kompetencia 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A digitális kompetencia a természetnek, az IST (Information Society Technology) szere-

pének és lehetőségeinek értését, alapos ismeretét jelenti a személyes és társadalmi életben, 

valamint a munkában. Magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat - szöveg-

szerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás-kezelés, az internet által kínált 

lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszkö-

zök) - a szabadidő, az információ-megosztás, a tanulás és a kutatás terén. A tanulónak ér-

tenie kell, miként segíti az IST a kreativitást és az innovációt, ismernie kell az elérhető 

információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, valamint az IST interaktív 

használatához kapcsolódó etikai elveket. 

A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és feldol-

gozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. Ide 

tartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök 

használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás, az IST 

alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. 

Az IST használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az 

interaktív média felelősségteljes használata érdekében. 
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A hatékony, önálló tanulás 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A munka- vagy karriercélok teljesítését szolgáló tanuláshoz az egyénnek megfelelő is-

meretekkel kell rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, tudástartalmakról, képességek-

ről és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy az egyén ismerje és 

értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, va-

lamint képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmu-

tatást/támogatást. 

A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, 

olvasás, számolás, valamint az IST eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek, elsa-

játítása, feldolgozása és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját 

tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítá-

sa, valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése. A diáknak képesnek 

kell lennie a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására saját munkája érté-

kelésére és szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére. 

A pozitív attitűd a tanulás iránti motivációt feltételezi, folyamatos fenntartásához elen-

gedhetetlen, hogy korábbi tanulási és élettapasztalatainkat felhasználjuk, új tanulási lehető-

ségeket kutassunk fel, és a tanultakat az élet minden területén széles körben alkalmazzuk. 
 

Szociális és állampolgári kompetencia 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék saját fizikai és 

mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel, megértse az egészséges életvitelnek ebben 

játszott meghatározó szerepét. A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében 

elengedhetetlen a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése. 

Fontos az egyénnel, a csoporttal, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető 

koncepciók ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak multikulturális és 

társadalmi-gazdasági dimenzióiban. 

E kompetencia alapja az a képesség, hogy a különféle területeken hatékonyan tudjunk 

kommunikálni, figyelembe vegyük és megértsük az eltérő nézőpontokat, tárgyalópartnere-

inkben bizalmat keltsünk, és empatikusak legyünk. Ide tartozik még a stressz és a frusztrá-

ció kezelése, a változások iránti fogékonyság. Az attitűdök vonatkozásában az együttmű-

ködés, a magabiztosság és az integritás a legfontosabb. Fontos a személyes előítéletek le-

küzdésére és a kompromisszumra való törekvés. 

Az állampolgári kompetencia a demokráciának, az állampolgárság fogalmának és az ál-

lampolgári jogoknak az ismeretén alapul. A kompetencia magában foglalja az aktuális 

események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem fő eseményeinek és ten-

denciáinak, továbbá a társadalmi és politikai mozgalmak céljainak, értékeinek és politikái-

nak ismeretét. Ide tartozik az európai integrációban és az EU struktúráiban, főbb célkitűzé-

seiben és értékeiben való jártasság, valamint az európai sokféleség és a kulturális identitás 

tudatosítása is. 

Az állampolgári kompetencia olyan képességeket igényel, mint a közügyekben való ha-

tékony együttműködés, a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti 

szolidaritás és érdeklődés. 
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A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az egyen-

lőség és a demokrácia tiszteletét, a vallási és etnikai csoportok kulturális sokszínűségének 

megértését. 
 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A szükséges ismeretek egyrészt az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenysé-

geihez illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a gazdaság 

működésének átfogóbb megértését, a pénz világában való tájékozódást foglalják maguk-

ban. Az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeivel is. 

Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint a tervezés, a szervezés, az irányítás, a 

vezetés, a delegálás, az elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfel-

mérés- és vállalás, az egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés. 

A pozitív attitűdöt a függetlenség, a kreativitás és az innováció jellemzi a személyes és 

társadalmi életben, valamint a munkában egyaránt. Feltételezi a célok elérését segítő moti-

vációt. 
 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, az 

európai és az egyetemes kulturális örökségnek, valamint az egyén és a közösségek a világ-

ban elfoglalt helyének a tudatosítását, a főbb művészeti alkotások ismeretét, a népszerű 

kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában. Ide tartozik Európa (az európai orszá-

gok, nemzetek és kisebbségek) kulturális és nyelvi sokféleségének megőrzésére irányuló 

igény. 

Olyan képességek tartoznak ide, mint a művészi önkifejezés, a műalkotások és előadások 

elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben 

rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. 

A pozitív attitűdök alapját a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztéti-

kai érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság, az érdeklődés, a fogékonyság 

fejleszti a kreativitást és az arra való készséget, hogy a kulturális életben való részvétel 

révén gazdagítsuk önismeretünket és eligazodjunk a világban. 
 

Az intézmény célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás és a lemorzsolódás csökkentése, 

az alapkészségek fejlesztésének támogatása, mindezek érdekében a sérülékeny, hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű – köztük roma – tanulók iskolai sikerességének elősegí-

tése, a befogadó oktatás, együttnevelés megteremtése. 

Az intézmény kiemelt célként határozza meg a korai iskolaelhagyók számának csökken-

tését, a korai iskolaelhagyás megelőzését és a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés 

ösztönzését. A cél vonatkozik az oktatásba való visszatérés elősegítésére, valamint a for-

mális, informális és nem formális tanulási útvonalak kialakítására is. 

A korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás megelőzéséhez kapcsolódó további célok in-

tézményi szinten: 

- A képzési kínálat az iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók igényeihez történő igazí-

tása, 
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- Felkészült, elkötelezett, cselekvőképes és szakmailag elismert pedagógusok, szakokta-

tók, nevelő-oktató munkát segítők és vezetők szakmai képzésének, folyamatos szakmai 

fejlődésének biztosítása, 

- Az intézmény korai iskolaelhagyással összefüggő szolgáltatási színvonalának növelése 

és kapacitásainak bővítése, 

- Rugalmas, együttműködő tanulószervezet kialakítása és az intézményvezetés hatékony-

ságának növelése; 

A korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódáshoz kapcsolódó további célok a tanulók szem-

pontjából: 

 - Differenciált, személyközpontú nevelés-oktatás megvalósítása, 

- Tanulási kudarc, lemaradás megakadályozása, 

- A bekövetkezett probléma lehetséges kezelésére vonatkozó hatékony intervenció érvé-

nyesítése; 
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A nevelő-oktató munka feladatai 

Az alapelvekben, a nevelési-oktatási célokban megfogalmazott képességek kialakítása 

csak a tanítás-tanulás egész folyamatát felölelően, a tanulók mindennapi tevékenységében 

a jól megválasztott követelmények, feladatok következetes együttműködő végrehajtásával 

valósítható meg. 

A képességek kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódó kiemelt feladataink és ezek leg-

fontosabb színterei: 

Az énkép, önismeret kialakításának területén: 

 gondoskodni kell arról, hogy a tanulók felismerjék: felelősek önmagukért, fejlődé-

sük, sorsuk, életpályájuk alakításáért, 

 hozzá kell segíteni a tanulókat, hogy felismerjék, elfogadják és beépítsék önképük-

be azokat az értékeket, magatartási, viselkedési formákat, melyek eredménye az 

önmegismerés, a személyes méltóság (színtér: a tanítás- tanulás egész folyamata, az 

osztályfőnöki órák, tanórán kívüli foglalkozások, …). 

Hon és népismeret területén: 

 el kell érni, hogy a tanulók ismerjék és becsüljék népünk kulturális örökségének 

jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit, 

 segíteni kell, hogy a tanulók harmonikus kapcsolatot alakítsanak ki a természeti és 

társadalmi környezetükkel, aktívan részt vegyenek a környezetük történelmi, kultu-

rális emlékeinek, értékeinek feltárásában, megóvásában és megőrzésében (színtér: 

irodalom-, történelemórák, az énekkar, tánckar szereplései, külföldi fellépései, is-

kolai ünnepélyeink, …). 

Európai azonosságtudat- egyetemes kultúra területén: 

 el kell érni, hogy a tanulók ismerjék, fogadják el az egyetemes emberi civilizáció 

legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit, más népek szokásait, kultúráját, 

 biztosítani kell, hogy a tanulók ismerjék az Európai Unió alkotmányát, intézmény-

rendszerét, az uniós politika szempontrendszerét, valamint Magyarország helyzetét, 

a magyarok lehetőségeit az európai közösségben (színtér: irodalom-, történelem-, 

idegen nyelvi-, társadalomismereti- és szakmai órák, tanórán kívüli foglalkozások, 

művészeti versenyek…). 

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés területén: 

 el kell érni, hogy a tanulók ismerjék, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat, a 

demokrácia értékeit és a társadalmi együttélés szabályait, valamint aktívan vegye-
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nek részt a társadalom közösségeinek életében (színtér: a tanítás- tanulás egész fo-

lyamata, az osztályfőnöki órák, tanórán kívüli foglalkozások, diákönkormányzatban 

vállalt feladatok, …). 

Gazdasági nevelés területén: 

 el kell érni, hogy a tanulók ismerjék a gazdaság alapvető összefüggéseit, el tudja-

nak igazodni a fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és viselkedés-

módok között, valamint javaikkal, a pénzzel ésszerűen, tudatosan gazdálkodjanak 

(színtér: a tanítás- tanulás egész folyamata, az osztályfőnöki-, szakmai órák...).  

Környezettudatosságra nevelés területén: 

 el kell érni, hogy a tanulók ismerjék a környezet természeti, technikai, gazdasági, 

társadalmi sajátosságait, törvényeit és tiszteljék a környezet természeti és ember al-

kotta értékeit, felelős és környezettudatos magatartással törekedjenek a környezet 

megóvására a környezeti károk megelőzésére (színtér: a biológia-, földrajz-, fizika-, 

kémia-, osztályfőnöki órák, kirándulások…). 

A tanulás tanítása területén: 

 el kell érni, hogy kialakuljon a tanulókban az egész életen át tartó tanulás igénye, 

szokása, valamint az önálló, rendszerezett, logikus, kreatív, problémamegoldó gon-

dolkodás, 

 hozzá kell segíteni a tanulókat a hatékony tanulási módszerek, technikák megisme-

réséhez, az egyéni tanulási stratégiák kialakításához, 

 meg kell tanítani a tanulókat feladataik megszervezésére, fegyelmezett, kitartó, ön-

álló tanulásra, munkavégzésre, tevékenységük értékelésére, ellenőrzésére,  

 el kell sajátíttatni a könyvtár, az elektronikus eszközök használatát, az adatgyűjtés, 

témafeldolgozás, forrásfelhasználás technikáját, az interneten való keresés stratégi-

áját (színtér: a matematika-, informatika és egyéb tanórák, iskolai könyvtár, múze-

um, kiállító terem…). 

Testi és lelki egészség területén: 

 meg kell ismertetni a tanulókat saját testük felépítésével, működésével, az élő rend-

szerekben lezajló folyamatokkal, az egészséges életmód szabályaival, 

 ki kell alakítani a tanulók egészséges életvitellel kapcsolatos pozitív magatartását, 

szokásait, 

 el kell érni, hogy tiszteljék az egészséges, harmonikus életet, meg tudják oldani a 

konfliktusokat, legyenek  elfogadóak és segítőkészek a beteg, sérült és fogyatékos 

emberek iránt, 
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 segíteni kell a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzésében, a szexuális kultúra és a felelősségteljes nemi magatartás elsajátítá-

sában (színtér: az osztályfőnöki-, fizika-, biológia-, testnevelés órák, a tanórán kí-

vüli sport- és vöröskeresztes foglalkozások, versenyek, mérkőzések…). 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire: 

 meg kell ismertetni a tanulókkal  – életkorukhoz és lehetőségekhez képest - a mun-

ka világát,  a legfontosabb pályákat, foglalkozási ágakat és a hozzájuk vezető uta-

kat, 

 segíteni kell a tanulókat egyéni adottságaik, képességeik megismerésében, kipróbá-

lásában – az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 

 fel kell készíteni a tanulókat a társadalmi viszonyrendszerek felismerésére, konflik-

tuskezelésre, a humanitárius segítségnyújtásra, együttműködésre, a társadalomba 

való beilleszkedésre és a társadalmi együttélésre (színtér: a tanítás-tanulás egész fo-

lyamata, az osztályfőnöki, szakmai órák...).  

Az esztétikai nevelés területén: 

 a tanulók jó ízlésének, szépérzékének kialakítása, fejlesztése, 

 az igény és a készség kialakítása  külső megjelenésének, környezetének, produktu-

mainak (dolgozat, tanulmány, pályázatok…) tiszta, szép, esztétikus megformálásá-

ra (színtér: ének-, irodalom-, történelem-, osztályfőnöki, informatikaórák, tanórán 

kívüli foglalkozások – művészeti versenyek…). 

A kommunikációs nevelés terén: 

 időt és alkalmat kell biztosítani, hogy a tanulók gondolataikat, saját véleményüket 

kifejthessék, döntéshozói, problémamegoldói képességüket gyakorolhassák, 

 a szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztése, az írott, beszélt és képi 

kommunikáció legfontosabb elemeinek, valamint a szabatos és világos érvelésnek 

és az önkifejezésnek megtanítása, 

 meg kell tanítani a tanulót más anyanyelvet beszélővel kapcsolatot kialakítani, ide-

gen nyelven az érzelemnyilvánítást, érdeklődést, ellenvetést, visszautasítást kife-

jezni (színtér: a magyar és idegen nyelvi-, informatika-, osztályfőnöki, társadalom-

ismereti órák, szóbeli feleletek, a tanórán kívüli foglalkozások, Internet, iskolará-

dió, iskolaújság, diákönkormányzati feladatok ellátása…). 

 Az intézmény komplex, egymáshoz illeszkedő intézkedések együttese révén törek-

szik a korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás megakadályozására. Az intézkedé-

sek meghatározó elemét képezi a rendszeres adatelemzés, a beavatkozási képesség 

folyamatos fejlesztése, a tanulóközpontú (a tanulók mellett a szülőket is aktívan 

bevonó) attitűd érvényesítése és az iskolán kívüli tanulási alkalmak, programok 

rendszeres szervezése. 



 20 

 A korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás megelőzéséhez kapcsolódó további fel-

adatok intézményi szinten: 

 - a kulcskompetencia-fejlesztő kapacitás megerősítése, az alapkészségek fejleszté-

sére alkalmas eszközrendszer magas színvonalon történő folyamatos biztosítása, 

 - a korai iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett tanulók alapkészségeinek 

fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, 

valamint az egész életen át tartó tanulásra – ennek részeként az érettségi vizsgát 

adó képzésbe lépésre – történő felkészítés, 

 - a tanulók iskolatípusokból fakadó teljesítménykülönbségeinek csökkentése, 

 - személyközpontú, az egyéni fejlesztést rendszerszerűen kezelő pedagógiai gya-

korlat kialakítása, 

 - az életpálya-építés központba helyezése karrier tanácsadási és pályaorientációs 

eszközök felhasználásával, 

 - az alapkészségek és a releváns kulcskompetenciák fejlesztése, 

 - modulrendszerű tananyag kialakítása, gyakorlati, tantermen kívüli, epochális, pro-

jekt alapon megszervezett képzési rendszer működtetése. 
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A nevelő-oktató munka eszközei 

A kerettanterv bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatosan, valamint a tanulók, szü-

lők kérésére testületünk az alábbi döntéseket hozta: 

A nyelvi előkészítő osztályba járó tanulók számára két idegen nyelv tanulását biztosítjuk, 

mégpedig: 

első idegen nyelv: angol, 

második idegen nyelv: francia vagy orosz vagy német vagy angol. 

„Nívócsoportos” rendszerben oktatjuk az idegen nyelvet. 

Vállaljuk az érdeklődő tanulóink ECDL vizsgára való felkészítését.  

 

Az intézmény a pedagógiai-módszertani feladatok kiemelt támogató eszközeként mérési 

tevékenységet folytat, azaz a lemorzsolódási veszélyeztetettségre vonatkozó releváns in-

formációkat beazonosítja, feldolgozza és ennek alapján történik meg a következtetések 

levonása. A helyi mérés-értékelési tevékenység mellett – elsősorban összehasonlítás céljá-

ból – az intézmény az országos mérési eredményeket is figyelemmel kíséri. 

A korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás csökkentése érdekében intézményünk prevenci-

ós és intervenciós eszközöket egyaránt alkalmaz.    

Az intézmény megelőző intézkedései a korai iskolaelhagyás kockázatának csökkentését 

szolgálják. 

Az iskolaelhagyás megakadályozásának fő eszköze a célzott és az időben történő reakció, 

amelyhez üzembiztos és releváns adatokkal operáló jelző és nyomon követő információs 

rendszerre van szükség. Ennek alapján a megelőző intézkedések között kiemelt helyen 

szerepel a veszélyeztetett tanulók monitorozása az e-KRÉTA ESL moduljának segítségé-

vel. 

Az intervenciós intézkedések a korai iskolaelhagyás kockázatának kitett, illetve a korai 

figyelmeztető jelek révén beazonosított tanulók lemorzsolódásának megakadályozását cél-

zó aktív tevékenységeket foglalják magukban. A mindenkori költségvetési és támogatási 

lehetőségek figyelembevételével kiemelt tevékenységet képeznek a rugalmas, gyakorlat-

orientált, tantermi vagy tantermen kívüli, epochális, projekt alapon megszervezett tanuló-

csoportos foglalkozások és az egyéni fejlesztés eszközeinek alkalmazása fejlesztő szakem-

berek igénybevételén keresztül. 

Az intervenciós tevékenységek részét képezi a szülőkkel és egyéb iskolán kívüli szerep-

lőkkel történő hálózati kapcsolatok megerősítése, illetve kialakítása, amelynek keretében 

az illetékes kerületi önkormányzatokkal, a roma szervezetekkel, gazdálkodó szervezetek-

kel, sport- és kulturális egyesületekkel és társadalmi szervezetekkel történik célzott 

együttműködés a korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás megelőzése céljából. 

A korai iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett tanulók számára a tanórai nevelés-

oktatás mellett az intézmény folyamatosan törekszik az extrakurrikuláris tevékenységek 

biztosítására, azaz sportolási alkalmakon, az intézményi partnerek (akár társ szakképzési 

centrumok) által szervezett eseményeken és kerületi rendezvényeken történő részvételre.   

Az intézmény kompenzációs intézkedései közül a „második esély” programot jelentő 

Szakképzési Hídprogramhoz kapcsolódó tevékenységeket szükséges kiemelni. A Szakkép-
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zési Hídprogramban részt vevő tanulók támogatása komplex rendszert képez, amelynek az 

általános iskolákkal történő együttműködés megerősítése, a tanórai tevékenység kiemelt 

támogatása, a pályaorientáció és a nyomon követési rendszer egyaránt részét képezi. (ez a 

bekezdés csak a második esély programot (pl. Szakképzési Hídprogram) kínáló intézmé-

nyekre vonatkozik) 

 

A nevelő-oktató munka eljárásai 

 

A korai iskolaelhagyás céljából fejlesztési tevékenységbe bevont tanulók esetében az in-

tézmény az adatvédelemre vonatkozó szabályok érvényesítése mellett az érintett tanulókat 

és a szülőket is tájékoztatja. 
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A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az iskolánkban középiskolai tanulmányaikat megkezdő tanulók már bizonyos szinten 

kialakult személyiséggel rendelkeznek. Feladatunk, hogy a tanulók meglévő személyiségét 

minél hamarabb megismerjük, a pozitív, értékes személyiségjegyeket erősítsük, a negatí-

vakat segítsük átalakítani, és újakat kialakítani. Ebből adódóan nevelő-oktató munkánk 

során minden tevékenységünknek szolgálnia kell a tanulók személyiségformálását. A sze-

mélyiségfejlesztés során segítenünk kell az önfejlődést, a belső lehetőségeket kipróbáló 

öntapasztalást. Olyan közösségi élmények átélésével segítjük a fejlesztő munkát, amelyek-

ben a gyermek önmaga rájöhet arra, hogy mire képes, miként fogadják társai. 

A tanulói személyiségfejlődésének színterei a család, a környezet, a társadalmi élet és en-

nek részeként az iskola. 

A személyiségformálás, -fejlesztés terén feladatunk a következőkben felsorolt értékek, és 

ezek egyensúlyának kialakítása. 

Értékek: 

 az élet tisztelete, szeretete, az egészség értéke, megbecsülése, 

 az énkép szerepe az egyén életében, az önismeret, önbizalom, önbecsülés, önmű-

velés, 

 szükségletek, vágyak, törekvések, motivációk felismerése, elfogadása, 

 egymás tisztelete, szeretete, segítése, a másság elfogadása, tolerancia, az előítéle-

tek elkerülése, az empátia – a mások helyzetébe való beleélés képessége, a szoli-

daritás, a bajba jutott emberek segítése, a társas viselkedési formák, normák elfo-

gadása, 

 folyamatos tanulás, állandó önművelés, problémaérzékenység, kreativitás, szel-

lemi igényesség, 

 a haza és a szűkebb környezet szeretete, megbecsülése, az erkölcs elfogadott 

normáinak következetes betartása, az emberi jogok, a nemzeti és az egyetemes 

világ kultúrájának ismerete, tiszteletben tartása. 

A személyiségfejlesztés speciális színterei: az osztályfőnöki és társadalomismereti órák, 

ahol az empátia és kommunikáció fejlesztését „játékos gyakorlatok”, helyzetgyakorlatok, 

szituációs játékok formájában végezzük. 
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A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Nevelő-oktató munkánk fontos feladata a tanulók különböző közösségeinek kialakítása, 

fejlesztése, mert a közösségnek nevelő, megtartó, a közösségben végzett tevékenységnek 

értékteremtő ereje van. 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti. 

Cél: a humánus, tartalmas, emberi kapcsolatok kialakítása. A közösségfejlesztés csak és 

kizárólag egy egységes pedagógiai közösség határozott, világos, mindenre kiterjedő köve-

telményrendszere segítségével lehet hatékony. 

A közösségi szellem formálásában legkisebb egységként az osztályközösség tölt be ki-

emelkedő fontosságú szerepet. Az osztályfőnök direkt és indirekt módon szervezi egy osz-

tály életét úgy, hogy meghatározó legyen annak légköre, szellemisége és a tanulók egymás 

között kialakuló kapcsolatrendszere. 

Az osztályközösség feladatai: 

 egymás segítése a tanulásban, tanulópárok kialakítása, 

 a tudás megbecsülése, védelme, gyarapítása, 

 egymás tiszteletben tartása, 

 a másság elfogadása, tolerancia, 

 mások gondjainak, nehézségeinek felismerése, 

 a problémamegoldó-készség fejlesztése, 

 közös múzeum-, színházlátogatás az ízlésformálás, viselkedéskultúra kialakítása 

érdekében, 

 kirándulások szervezése - a természet megismerésére, megbecsülésére nevelés 

érdekében, 

 kulturált környezet megteremtése, a saját osztályterem állandó szépítése, tisztán-

tartása. 

Az egyéb, speciális tevékenységek végzésére alakuló közösségek – művészeti és sportcso-

portok - feladatai a személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés terén: 

A közösségben végzett, közös cselekvések alkalmával a tanuló megtalálja önmagát, ön-

ismeretre tesz szert, kibontakoztathatja tehetségét. Segítséget kap beilleszkedési, magatar-

tási, tanulási zavarainak leküzdéséhez, sikerélményhez jut. Ezek a csoportok már létezé-

sükkel is segítik az iskolai hagyományok ápolását. 

Az énekkarban, a néptánccsoportban tanulók bővebben megismerkedhetnek nemzeti ér-

tékeinkkel, hagyományainkkal (népdal, népzene, népi viselet, hangszerek, …), valamint 

más népek kultúrájával, szokásaival (nemzetiségi táncok, viselet, más népek dalai, …), és 

fellépéseikkel ezeket az értékeket közvetítik, társaikat is ezek megszerettetésére, megbe-

csülésére serkentik. 

A sportcsoportokban, mint csapatsportban a tanulók az egészséges életmód mellett meg-

tanulják az idejüket beosztani, társaikra figyelni, szükség esetén az egyéni érdekeiket a 

közösségi (csapat) érdekeknek alárendelni. Kialakul bennük az összetartozás, önfeláldozás, 

tettrekészség, tisztességes küzdelem erénye. 

A szereplések, versenyek utáni megbeszéléseken a résztvevők megtanulják reálisan ér-

tékelni saját és társaik tevékenységét, közösen ünneplik meg sikereiket. 
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Tanulóinkat a csoportokban végzett közös munka pontos, kitartó, rendszerető, aktív, a 

közösségért létező és tenni akaró személyiségekké formálja. 

Az iskolai és iskolán kívüli versenyekre készülés kisebb tanulóközösségek kialakulását 

teszik lehetővé, melyek segítik 

 a tudás megbecsülését, 

 az egészséges versenyszellem kialakulását, 

 az általános műveltségi szint emelését, 

 az egymást segítő magatartás népszerűsítését. 

Az iskolai közösségi élethez tartozik a könyvtár és a közösségi terek is, ahol a tanulók: 

 gazdagítják ismereteiket, 

 megtanulnak eligazodni az új információs környezetben, 

 új barátságokat köthetnek a véletlen találkozások alkalmával, 

 önálló ismeretszerzése, véleményalkotó és érvelő képessége fejlődik, 

 ízlésvilága, viselkedése, pozitív irányban változik. 

Az egyes csoportok, közösségek irányítását, szervezését pedagógusok, felnőtt segítők vég-

zik a diákvezetők mellett. 

Az iskolai közösségi élet szervezésében, fejlesztésében kiemelkedő szerepet tölt be a diák-

önkormányzat. 

A diákönkormányzat 

 irányítja és szervezi a minden évben megrendezésre kerülő gólyatábort, gólyana-

pot, farsangi mulatságot, karöltve azzal az osztállyal, amely az év eleji titkári ülé-

sen elvállalta a rendezést, 

 megszervezi egy tanítás nélküli munkanap programját, mely V-faktor (iskolanap) 

címen kerül megrendezésre, 

 segíti a művészeti és sportcsoportok munkáját, 

 segíti az iskolában folyó állag- vagyon- és munkavédelmi, vöröskeresztes mun-

kát, 

 félévente értékeli munkáját és a közgyűlésen ismerteti az iskola diákjaival, 

 értékeli és jutalmazza a tanulmányi és közösségi téren legtöbbet vállaló tanulói 

közösséget (Jó fej díj, Okoska díj, Aranyseprű) és az iskola közösségéért sokat 

dolgozó tanárt (Ez igen díj). 

Nevelési helyzet adódik minden egyes iskolanap, közös játék, rendezvény alkalmával is. A 

kellemesen, tartalmasan eltöltött időben a tanulók jobban megismerhetik egymás értékeit, 

kialakul az „egy mindenkiért, mindenki egyért” összetartozás érzése. 

A korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás elleni küzdelemben intézményünk együttműkö-

dik a szakképzési centrum központi munkaszervezetével és a Centrumon belüli társ intéz-

ményekkel vezetői és nem vezetői szinten egyaránt.   

Vezetői képzések, értekezletek és felkészítők során az egymástól való tanulás (peer 

learning) gyakorlata folyamatosan érvényesítésre kerül, illetve megvalósul az iskolaelha-

gyás megelőzésében sikeres intézményekben történő tapasztalatok átadása és az erre irá-

nyuló események szervezése (peer coaching). 

 

  



 26 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osz-

tályfőnök feladatai 

 

1. Az osztályfőnök feladatai 

 Megfelelő magaviseletű, az iskolai diák-önkormányzati munkában és az is-

kolai rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség 

megfelelő irányításával. 

 Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődé-

süket. 

 Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó érték-

rend kialakítását és elfogadását. 

 Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, sza-

badidős programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátoga-

tás) szervez. 

 Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a 

tanulókra. 

 Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik az osztályban tanító nevelők-

kel. 

 Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi vá-

laszt ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

 Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen 

– legalább havonta – tájékoztatja a szülőket. 

 A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy 

hónappal írásban értesíti (e-napló, ellenőrző). 

 Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a 

szülőket tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

 Figyelmezteti a szülőket, ha gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésé-

nek elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

 Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

 A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 

 Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igény-

lő tanulókkal. 

 Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is-

kolai munkáját. 

 Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

 Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a 

tanulók magatartás és szorgalom osztályzatára. 

 A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli fi-

gyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban ré-

szesíti. Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás le-

folytatására. 
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 Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót. Igazo-

latlan mulasztás esetén a jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár 

el. 

 A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztály-

főnöki órákat, azokra előre felkészül. 

 Segíti és ösztönzi a tanulók továbbtanulását. 

 Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelő-

társakkal szemben. 

 Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

 Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai 

szakszerűségét. 

 

Az osztályfőnöki munka tervezése 

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított osztály-

főnöki munkaterv alapján végzi. 

 

Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

 Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

 Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 

 Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

 Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 

 Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szü-

lői értekezletek tervezett témái. 

 Az osztály diákközösségének vezetői. 

 Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében intézményünkben a feladat 

önálló felelősségi kört jelent. A feladat teljesítése céljából kijelölt munkatárs a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás és a lemorzsolódás megelőzéséért felelős, egyben a korai jelzőrend-

szer és a lemorzsolódás megakadályozásában közvetlenül érintett csoport irányítását is 

végzi. 
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A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos  

pedagógiai tevékenység helyi rendje  

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

tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, is-

mereteinek figyelembevétele, a differenciálás, valamint különféle egyéni fejlesztő 

módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

 

Munkánk során kiemelten kezeljük  

- a sajátos nevelési igényű;  

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 

- a kiemelten tehetséges; 

- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók egyéni fejlesztését. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei 

Iskolánk nevelési alapelve, hogy a sajátos nevelési igényű tanulókat (Alapító okiratunkban 

meghatározott előírásoknak megfelelően) fogadjuk és biztosítjuk számukra az egyéni bá-

násmódot. A speciális igényekhez igazodva az alábbiak szerint szervezzük a munkánkat: 
 

Intézményünk Alapító okirata alapján a következő sajátos nevelési igényű tanulók 

ellátására vagyunk jogosultak: szakértői bizottság szakértői véleménye alapján kü-

lönleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, mozgásszervi, érzékszervi 

(hallás- és látásfogyatékos), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, fi-

gyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi tanulóval együtt ne-

velhető tanulók ellátása. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók számára biztosítandó egyéni fejlesztésre, a számonkérés 

sajátos feltételeire az iskola, vagy a nevelési tanácsadó kezdeményezésére a szakértői és 

rehabilitációs bizottság határozata tesz javaslatot.  

A határozat kézhezvételét követően az intézmény vezetője intézkedik a határozat végrehaj-

tásának módjáról. 

 

A szakértői és rehabilitációs bizottság határozata alapján a tanuló: 

 1. tanulmányi kötelezettségének magántanulóként tesz eleget, vagy 

 2. mentesül az értékelés és minősítés alól. 

 

A Kt. 27§ (7) bekezdése alapján, vagy súlyos betegségük miatt magántanulóként tanulmá-

nyokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére a kötelező és a nem 

kötelező tanórai foglalkozások megszervezésére rendelkezésre álló órakereten felül – átlag 

– heti 10 óra áll rendelkezésre.  

 

Ha a szakértői és rehabilitációs bizottság határozata alapján a tanuló az egyes tantárgyak-

ból, tananyagrészekből mentesül az értékelés és a minősítés alól, az iskola a Kt. 27§ - ban 

meghatározott időkeret terhére egyéni foglalkozást szervez részére. Az egyéni foglalkozás 

keretében – egyéni fejlesztési terv alapján – segíti a tanuló felzárkózását a többiekhez. 

Az érettségi vizsgán az érintett tantárgyak helyett a tanuló – a vizsgaszabályzatban megha-

tározottak szerint – másik vizsgatárgyat választhat. 
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A tanuló részére a felvételi vizsgán, az osztályozó vizsgán, a köztes vizsgán, a különbözeti 

vizsgán, a javítóvizsgán és az érettségi vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, 

az írásbeli vizsgán lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédesz-

közök (számítógép…) alkalmazását, szükség  esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszá-

molóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. 

 

A szakértői és rehabilitációs bizottság határozata alapján kiadott intézmény vezetői intéz-

kedés tartalmazza, hogy a tanuló: 

- magántanulóként hogyan tehet eleget tanulmányi követelményeinek, ill., 

- magántanulóként egyéni foglalkozásra milyen időkeret áll rendelkezésére, 

- mely tantárgyakból, tantárgyrészekből, vizsgákon milyen módon részesül egyéni 

elbánásban. 
 

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő  

pedagógiai tevékenység 

A tanuló a középiskolába kerülve új helyzettel találja magát szembe. Túl van egy isko-

laválasztáson, megváltozik az időbeosztása, új közösségbe kerül, növekednek a tanulmányi 

követelmények, elvárások. 

Belép a serdülőkorba, mely önmagában is kritikus életszakasz lehet. Sokan, ha nincs meg a 

megfelelő segítő családi háttér, nehezen élik meg a változásokat, nem tudnak azonosulni a 

tanulmányi, kulturális, közösségi feladatokkal, visszavonulttá, kirekesztetté, esetleg súlyo-

sabb esetben agresszívvá, visszautasítóvá, feladatmegtagadóvá válnak. 

A tanuló otthoni körülményeiben, családi, baráti, partneri kapcsolataiban bekövetkező vál-

tozás, a serdülő korból az ifjúvá érés lelki problémái, a magasabb évfolyamra járók eseté-

ben is – kiválthatnak magatartási zavarokat. 

Vállalt feladatunk, hogy egyéni bánásmóddal, a szülők, a kortárs-csoportok, a megfelelő 

szakemberek bevonásával, különféle programok biztosításával segítsük tanulóinkat a beil-

leszkedési, magatartási nehézségek leküzdésében. 

Szűrés, diagnosztizálás 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felismeréséhez az osztály-

főnök és az osztályban tanító tanárok állandó odafigyelésére és egymás közötti kommuni-

kációjára van szükség. Fontos, hogy minél előbb kiderüljön, kinek nem sikerült beillesz-

kedni, ki az, aki negatív hangadó, ki az, aki nem hajlandó a legminimálisabb elvárásoknak 

sem eleget tenni. 

Miután az osztályfőnök számára kiderül, hogy kik a problémás tanulók, legfontosabb fel-

adata, hogy kiderítse – mi az oka a tanuló zavart viselkedésének. 

Beszélgetést kezdeményez a tanulóval, a szülőkkel, esetleg családlátogatásra megy, szük-

ség esetén kikéri az iskolaorvos véleményét. 

Mivel a társadalmi változások hatásaként egyre több a beilleszkedési, magatartási problé-

mával küzdő tanuló, célszerű lenne főállású pszichológus alkalmazása, aki helyben segíte-

né pedagógusaink munkáját. 
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Együttműködés segítő szakemberekkel 

Amennyiben az osztályfőnök úgy látja, hogy a tanuló beilleszkedési illetve magatartási 

zavarának leküzdésében a rendelkezésre álló pedagógiai eszközökkel nem tud segíteni, a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős együttműködésével Nevelési Tanácsadóhoz küldi a 

gyermeket. 

Arról, hogy a tanuló beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel küzd-e, a 

Nevelési Tanácsadó megkeresésére a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt. 

A Nevelési Tanácsadó illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott 

feladatok végrehajtásával segítjük tanulóinkat a fennálló rendellenességek leküzdésében. 

Együttműködés kortárs csoportokkal 

A beilleszkedési, magatartási nehézségek leküzdésének hatékony eszköze lehet a tanu-

lónak az iskola más – osztályközösségtől eltérő - közösségeibe való bevonása. 

Egy sport vagy művészeti csoportban való tevékenység során a tanuló megismerkedik más 

– esetleg nálánál idősebb – tanulókkal, levezetheti többletenergiáit, sikereket érhet el, s így 

leküzdheti magatartási zavarait. 

Osztályfőnöki órákon az önismereti, önértékelési képességek kifejlesztése során az osztály-

társak segíthetik a tanulót problémái felismerésében és feloldásában. 

A magatartás,  illetve szorgalom osztályzatok megállapításánál – melynek első lépcsője az 

osztályközösség – figyelembe vesszük a pozitív irányú változást, dicsérjük a javítást, a 

relatív teljesítménynövekedést. 

Speciális programok meghatározása, kialakítása, pályaorientációs, drog- és alkohol pre-

venciós foglalkozások. 

A beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő tanuló könnyen nyúlhat alkoholhoz, kábí-

tószerhez, ettől remélve problémái megoldását. Ezért nagyon fontos az alkohol és 

drogprevenciót szolgáló speciális programok, foglalkozások szervezése. 

Prevenciós foglalkozásokat tartunk a tanulóknak: 

 szakórákon (biológia, gazdasági környezetünk), 

 osztályfőnöki órákon, 

 tanórán kívül (szakemberek előadásai, pl. iskolanapon). 

A pedagógusoknak: 

 nevelői értekezleteken, 

 továbbképzéseken. 

A szülőknek 

 szülői értekezleteken, 

 fogadóórákon, 

 ismeretterjesztő előadásokon. 
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A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

Iskolánk nevelési alapelve, hogy a kiemelkedő képességű, tehetséges gyermekek számá-

ra is biztosítsa az egyéni bánásmódot. Minden tanulónk számára megadjuk az esélyt ön-

maga pozícionálására, egyéniségének megfelelő megbízatások vállalására, önként vállalt 

feladatainak gyakorlására. 

A hozzánk érkező tanulók lehetnek tehetségesek tanulmányi téren, de más területen is, pl. 

művészetben, sportban, számítógépes feladatok megoldásában, stb. 

Tehetségkutatás 

Célja: minél előbb felismerni, illetve felismertetni a tanulókban rejlő lehetőségeket. 

A tanulók beiratkozásakor felmérjük, hogy általános iskolásként ki milyen tanulmányi 

versenyen indult, milyen sport- vagy művészeti ágban jeleskedett. 

Minden évben rendezünk szavaló, szépkiejtési, melyre bárki benevezhet, valamint 

szeptember hónapban a tanulók megtekinthetik iskolánk szabadidős csoportjainak munká-

ját, és ezek alapján eldönthetik, hogy tehetséget éreznek-e valamely tevékenységhez. 

A tanórán kívüli lehetőségek 

Tanulóink tehetségének, képességének kibontakoztatására, megmutatására iskolánkban 

az alábbi lehetőségeket biztosítjuk: 

 tanulmányi versenyekre, OKTV-re, OSZTV-re való felkészülés – szakkör kere-

tében – illetve a versenyeken való részvétel, 

 önképzőkörben való tevékenykedés az olvasás, versmondás, színjátszás iránt ér-

deklődő tanulóknak, 

 emeltszintű érettségire való felkészülés, 

 szavalóversenyre, szépkiejtési versenyre felkészülés illetve részvétel, 

 művészeti csoportjaink (énekkar, tánckar, mazsorett) munkájában és fellépéseken 

való részvétel, 

 V-faktor, iskolai tehetségkutató verseny,  

 a minden évben megrendezésre kerülő Alapítványi esten is bemutatkozhatnak te-

hetséges tanulóink: saját írásukkal, szólóénekkel, tánccal, hangszeres játékkal, 

stb., 

 a vöröskeresztes, csecsemőgondozási, polgárvédelmi versenyekre felkészülés és 

részvétel, 

 a DSE keretében működő sportcsoportjaink (röplabda, atlétika, foci, aerobik, , 

…) munkájában illetve mérkőzéseken, versenyeken való részvétel, 

 az iskolarádió műsorainak szervezése, 

 az iskolai honlap állandó frissítése, 

 az iskolaújság szerkesztése, 

 a szervezői, vezetői tehetség kibontakoztatása a diákönkormányzat munkájában. 

A fenti lehetőségek igénybevétele térítésmentes. A tanulók a tanév elején, szeptember 

hónapban jelentkeznek. A jelentkezés önkéntes. A különböző csoportok munkájából év 

közbeni kilépésre indokolt esetben az intézmény vezetője adhat engedélyt. 
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Együttműködés külső szervezetekkel 

A tehetséggondozást, illetve az előbb felsorolt lehetőségeket tanáraink biztosítják, külső 

szakemberek bevonásával. 

Természetesen együtt kell működjünk a versenyeket meghirdető szervezetekkel (Vöröske-

reszt, Polgárvédelmi Parancsnokság, sportszövetségek, …) valamint művészeti csoportja-

ink fellépését biztosító, illetve őket szerepelni hívó intézményekkel, szervezetekkel (Ön-

kormányzatok, Tűzoltóság, Öregek otthona, CSILI Művelődési Ház …) 

Nyomkövetés 

A felfedezett és kibontakoztatott tehetségüket tanulóink az iskolai tanulmányaik befeje-

zése után is kamatoztatják. 

Ezekről folyamatos információink vannak, mert: 

 régi diákjaink visszajárnak segíteni művészeti és sportcsoportjaink munkáját, 

 visszajönnek tanárjelöltként, hogy tanítási gyakorlatukat nálunk végezzék, 

 elmondják továbbtanulási illetve munkába állási sikereiket az osztálytalálkozó-

kon, 

 segítik iskolánk munkáját, a különböző szervezetekben, munkahelyeken végzett 

tevékenységükkel. 
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Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A gyermek és ifjúságvédelem célja és feladata, hogy megelőzze, elhárítsa, illetve eny-

hítse a családi nevelésből, a társadalmi környezetből adódó káros hatásokat, melyek zavar-

ják, vagy akadályozzák a tanuló személyiségfejlődését, teljesítőképességét, pozitív erkölcsi 

magatartását, egyénileg és társadalmilag is értékes képességeinek kibontakoztatását, fej-

lesztését. 

Az eredményes munka elérése érdekében a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok 

végrehajtása iskolánk nevelő-oktató tevékenységének egészét át kell, hogy hassa. 

A gazdasági társadalmi változások következtében egyre több a veszélyeztető tényező 

(családok széthullása, munkanélküliség, szociokulturális szint süllyedése, …) amely kihat 

a gyermekek nevelésére, gondozására. Iskolánkban is – felmérések bizonyítják – évről évre 

nő a valamilyen okból veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű tanulók száma.  

Prevenció 

A megelőzés érdekében tudatosan törekszünk a tanuló és körülményeinek megismerésé-

re és következetes felvilágosító munkát végzünk 

 tanulóinknak: tanórákon, osztályfőnöki órákon, tanórán kívül (például egészség-

ügyi foglalkozásokon, … ), 

 a szülőknek: szülői értekezleteken, írásos tájékoztatók révén, 

 a kollégáknak: továbbképzések (pedagógiai, jogi, droggal kapcsolatos, …) szer-

vezésével, a szakirodalmakról, a problémakezelés módszereiről, az igénybe vehe-

tő szociális juttatásokról és azok feltételeiről. 

Tájékoztatjuk tanulóinkat – az osztályok diáktitkárain, faliújságokon keresztül -, hogy 

mikor, hol érhetik el a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, melyek az iskola ifjúságvéde-

lemmel kapcsolatos lehetőségei, milyen segítő szervezetekhez, intézményekhez lehet for-

dulni. 

Szűrés 

Tanulóink segítése érdekében igen fontos a veszélyeztetettség minél korábbi felismeré-

se. Ezért rendszeresen végzünk felméréseket tanulóink családi körülményeinek, szociális 

helyzetének megismerésére. Az osztályfőnök a szaktanárok, az osztálytársak bevonásával 

fokozottan figyelemmel kíséri a tanulók családi, gazdasági, szociális helyzetében, egészsé-

gi állapotában, magatartásában, teljesítményében, személyiségfejlődésében bekövetkező 

negatív változásokat. 

Együttműködés külső szervezetekkel 

A felismert hátrányos illetve veszélyeztetett helyzet kezelése érdekében felkínáljuk ta-

nulóinknak a tanulószoba, a felzárkóztató foglalkozások, a művészeti, sportfoglalkozások, 

az önképzőkör adta személyiségfejlesztés, önmegvalósítás lehetőségét. 

Egyéni törődéssel, beszélgetéssel, iskolai és más támogatás szervezésével, pályázatokon 

való részvétellel segítjük a kialakult „vészhelyzet” feloldását. 
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Amennyiben a rendelkezésünkre álló pedagógiai módszerekkel már nem érhetünk el 

eredményt, akkor a szakellátó szervezetekkel vesszük fel a kapcsolatot. 

Kollégáink kapcsolattartásra törekekednek minden segítő szervezettel, legfőképpen az 

elsőfokú gyámhatósággal, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Nevelési Tanácsadóval, a kerüle-

ti Vöröskereszttel. Állandó kapcsolatban vagyunk az iskolaorvossal, a védőnővel, a Szülők 

közösségével, kollégiumban lakó tanuló esetén a nevelő tanárral. 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

A középiskolás tanulmányok alatt, a megváltozott környezet, az újfajta tanulási módsze-

rek, a megnövekedett követelmények, a beilleszkedési zavarok eredményezhetik, hogy a 

tanuló kudarcot vall a tanulás területén. 

Diagnosztizálás 

A tanuló tanulmányi eredményének jelentős romlása, zavaró magatartása, egy-egy tan-

tárgy foglakozásairól való tudatos távolmaradása jelzi a szaktanár és az osztályfőnök szá-

mára a tanulási problémák megjelenését. 

Ilyenkor a legfontosabb teendő kideríteni az okokat, amelyek előidézték a tanulási zavaro-

kat, és a tanulóval, szülővel közösen kialakítani a felzárkóztatást segítő programot. 

A program részei: 

 egyéni konzultáció tanulási problémákról, a helyes tanulási módszer ki-

alakítása, az aktivitás fejlesztése, 

 egyéni felzárkóztatásokon való részvétel, a hiányosságok pótlására (kor-

repetálás, tanulószoba), 

 közösség bevonása – tanulópárok szervezése, 

 tanórai differenciált foglalkoztatás, amíg a hiányosságok pótlása zajlik. 

Amikor a tanuló beszámol azokból a tananyagrészekből, melyek hiányosságként jelent-

keztek és bekapcsolódik az osztály közös munkájába, a program véget ér és eredményes-

nek tekinthető. 

Amennyiben a tanuló tanulási zavarai oly mértékűek, hogy a fent említett helyi pedagógiai 

módszerekkel nem lehet enyhíteni, akkor az osztályfőnök kérésére a gyermek- és ifjúság-

védelmi felelős felveszi a megfelelő szakemberrel illetve intézménnyel (Nevelési Tanács-

adó, Szakértői Bizottság, …) a kapcsolatot, és rájuk bízza a tanuló problémáinak megoldá-

sát. 
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A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A gazdaságban végbemenő változások eredményeként egyre több tanuló kerül önhibá-

ján kívül olyan szociálisan hátrányos helyzetbe (szülők munkanélkülisége, csonka család, 

alacsony jövedelem, rossz lakáshelyzet, …), mely testi-lelki fejlődését, zavartalan tanulását 

akadályozza. Iskolánk vállalt feladata, hogy ezeket a tanulókat felkutassa, helyzetüket fel-

mérje, biztosítsa az esélyegyenlőséget és pedagógiai tevékenységével segítse a hátrányok 

csökkentését. 

Helyzetfeltárás 

A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók felkutatása igen körültekintő, tapintatos, a 

személyiségi jogokat tiszteletben tartó pedagógiai tevékenységet igényel, mert az ilyen 

helyzetben lévő tanulók igyekeznek körülményeiket eltitkolni. Az osztályfőnök, az osz-

tályban tanító tanárok, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tanár nagy odafigyelésére, 

egymás közötti folyamatos kommunikációjára van szükség a szociálisan hátrányos helyze-

tű tanulók kiszűrésére. 

A helyzetfeltárásban támpontot jelenthet: 

 az év eleji adategyeztetés, 

 a tanuló által véleményezésre beadott szociális segély iránti kérelem, 

 a tanuló által a szociális támogatás igénybevételére beadott kérelem, 

 a kedvezményes ebédlehetőség, a tankönyvtámogatás, segélykönyv igénybevéte-

lének jelzése. 

A segítő tevékenység formái, működési rendjük 

A szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknak tanulmányi munkájuk elvégzéséhez rend-

szeres tanulószobai foglalkozás áll rendelkezésre, ahol felügyelet mellett, szaktanárok se-

gítségével tanulhatnak. 

A tehetséggondozásnál felsorolt összes tanórán kívüli lehetőséget igénybe vehetik tanuló-

ink, hisz az ezeken való részvétel ingyenes. 

Ezen kívül lehetőség van az öntevékeny könyvtárhasználatra, a tornaterem, edzőterem, 

sportpálya, számítógépterem (Internet hozzáféréssel) használatára. 

A fenti szolgáltatások mindegyike ingyenes, a tanulóknak egyénileg kell jelentkezniük 

(alkalmanként, vagy a tanév elején szeptemberben). 

A részvétel egyetlen feltétele a Házirendben foglaltak betartása, melynek meglétét az osz-

tályfőnök illetve a szolgáltatásért felelős tanár hivatott ellenőrizni. 

Külső kapcsolatrendszer kiépítése, fenntartása 

Az osztályfőnök kapcsolatot tart: 

 kollégiumokkal – szükség esetén a tanulóink fogadása, elhelyezése, ellenőrzése 

érdekében, 

 az elsőfokú gyámhatósággal, 

 a Gyermekjóléti Szolgálattal, 

 a Nevelési Tanácsadóval, 

 a szociális támogatást nyújtó önkormányzatokkal. 
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Az anyagi háttér biztosító rendszerének felkutatása 

Az osztályfőnökök folyamatosan figyelik a különböző intézmények, szervezetek által 

kiírt ösztöndíj és pályázati lehetőségeket. Ezekre felhívják a tanulók, a szülők figyelmét és 

segítenek a pályázatok megírásában. A tanulók által beadott kérelmeket véleményezzük. 

Az esetleges juttatások elosztásának elvei és eljárási rendje 

Az anyagilag veszélyeztetett (dokumentumokkal igazolt esetben) tanulók számára az isko-

la ingyenes tankönyveket biztosít. 

Különösen indokolt esetben ingyenes ebédelési lehetőséget, egyéb esetben pedig az ebéd 

díjának befizetéséhez támogatást nyújt a Segítünk Nektek Vargások Alapítvány. A támo-

gatás elbírálásának rendszerét az Alapítvány Alapító okiratában határozták meg. 

A szabadidős tevékenységekben résztvevő tanulók utazásához, táboroztatásához a Kultúra 

Alapítvány nyújt anyagi támogatást a rászorulóknak. 
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A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gya-

korlásának rendje 

1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók 

érdekében eljárjon.  

3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán 

kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

- a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); 

- iskolai felelősi rendszer; 

- sportélet; 

- túrák, kirándulások szervezése; 

- kulturális, szabadidős programok szervezése; 

- a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap). 

5. Ezekben a kérdésekben  

- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az 

osztályfőnököknek ki kell kérniük; 

- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének 

összeállítása előtt az intézmény vezetőjének ki kell kérnie. 

6. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

- a pedagógiai program elfogadása előtt, 

- a házirend elfogadása előtt. 

7. A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső 

szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a di-

ákönkormányzatot segítő tanár képviseli.  

8. Az iskolában iskolai vezetőség működik, mely az iskolai élet egészére kiterjedő döntés- 

előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola vezetőségé-

nek teljes jogú tagja az iskolai diákönkormányzat képviselője. 
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A szülő, tanuló, a pedagógus és az intézmény  

partnerei kapcsolattartásának formái  

Iskolánkban a nevelő-oktató munka eredményességéhez nagymértékben hozzájárul a 

tanulókkal és szüleikkel kialakított szoros munkakapcsolat. Ezt egyrészt az iskola hagyo-

mányai, a Köznevelési Törvény előírásai, illetve az iskola Szervezeti és Működési Sza-

bályzatában foglaltak biztosítják. 

Az iskola egész évben kezdeményezi a pedagógusok és a szülők nevelőtársi viszonyának 

kialakítását, együttműködését, a tanulók személyiségfejlesztésének, közösségformálásának 

érdekében. Ez egyrészt az osztályokban működő szülői közösségeken illetve a közössé-

gekből alakult választmányi közösségen keresztül valósul meg. 

A szülők észrevételeit, javaslatait, konkrét feladatvállalásait az iskolavezetés igényli, figye-

lembe veszi és hasznosítja a nevelőmunkában. 

Az iskola vezetősége és a Szülők Közösségének vezetősége között az együttműködés kü-

lönböző területeken valósul meg: 

Minden tanév elején a Szülők Közössége elkészíti a munkatervét, amely az iskolai munka-

tervhez szorosan kapcsolódik, s egész tanévben e szerint végzik közös tevékenységüket. E 

kapcsolattartás folyamatos, feladatokhoz és határidőkhöz kötött. 

A tanév során két alkalommal választmányi ülésen vitatják meg az elmúlt időszak esemé-

nyeit, problémáit, illetve tűzik ki az aktuális feladatokat. 

Az osztályközösségek szintjén az osztályfőnökök koordinálásával az alábbi területeken 

működnek együtt: 

 szülői értekezletek, 

 fogadóórák, 

 osztálykirándulások, 

 osztályprogramok, 

 iskolai rendezvények, 

 kulturális és sport programok, 

 iskolai ünnepségek, 

 szükség szerint aktuális problémák esetén. 

A tanuló tanulmányi előmenetelével, családi gondjaival, hiányzásaival, a gyermek- és ifjú-

ságvédelmi felelős és a család szükség esetén együttműködik. E kapcsolat alkalmi, szükség 

esetén bármely fél kezdeményezheti. 

Az együttműködés egyéb lehetőségei, fejlesztési irányai: 

 a piaci igényekhez alkalmazkodó szakemberképzés támogatása, 

 a szülők szervezete és az iskolai Alapítványok közötti kapcsolat színesítése, új 

lehetőségek keresése, 

 a tehetséges, különleges képességű tanulók menedzselésében segítség nyújtása, 

 az iskola közösségformáló programjaiban még aktívabb részvétel biztosítása, 

 hatékonyabb együttműködés a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzésében. 

  



 39 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai  

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

- osztályozó vizsga, 

- különbözeti vizsga, 

- pótló vizsga, 

- javítóvizsga. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapítá-

sához, ha 

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanév-

ben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályo-

zó vizsgát tehet, 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtes-

tület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

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

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott. 

Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget. 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit közölni kell az érintett tanulók szüleivel  

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

- különbözeti vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább három hónappal, 

- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor). 

- a keresztféléves képzés javítóvizsgájával kapcsolatban 

- A félévi lezárást követően – szükség esetén – az igazgató kijelöli a javítóvizsga 

időpontját. 

- A sikertelenül teljesítő tanuló kérvényt nyújt be az igazgatóhoz, melyben enge-

délyt kér az órák látogatására a javítóvizsga letételéig terjedő időszakra. 

- Az igazgató Határozatot hoz a kérelemmel kapcsolatban. 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettanterv-

ben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – ame-

lyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.  

Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

A tanulók más középiskolából való átvételéről az intézmény vezetője dönt. Az átvételhez a 

tanuló év végi bizonyítványát be kell mutatni. Kiskorú tanuló átvételét a szülő és tanuló 

együtt kérheti.  

Különböző iskolatípusokból történő átvétel különbözeti vizsga letételéhez kötött, abban az 

esetben, ha van olyan tantárgy, amelyet a tanuló nem tanult a korábbi iskolájában. A kü-
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lönbözeti vizsgát az intézmény vezetője által meghatározott időpontig köteles a tanuló le-

tenni.  

A felvételi eljárás különös szabályai 

Központi írásbeli felvételi vizsgát nem tartunk. A hozott pontok alapján készítjük el a 

rangsort. A felvételi pontok számításának módját és a rangsor kialakítását az iskola min-

denkori felvételi szabályzatában rögzítjük.  

Iskolai közösségi szolgálat 

Magyarország Kormánya a 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti köznevelési tör-

vénnyel bevezette az iskolai közösségi szolgálatot, mint az érettségi kiállításának előfel-

tételeként teljesítendő tevékenységet. Ez a tanulók különböző készségeit és kompetenciáit 

fejlesztő pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megis-

merjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük 

során jól hasznosíthatják. Az iskolai közösségi szolgálat sokféleképpen megvalósítható 

tevékenység, mely megvalósulási helyétől és formájától függetlenül a közösség érdekét is 

szolgálja az egyén személyiségének fejlesztése mellett. 

Fejleszti a tanulók következő kompetenciáit:  

— kritikus gondolkodás, 

— érzelmi intelligencia, 

— önbizalom, 

— felelősségvállalás, 

— felelős döntéshozatal, 

— hiteles vezetői készségek, 

— szociális érzékenység, társadalmi felelősségvállalás, 

— kommunikációs készség, együttműködés, 

— empátia, 

— konfliktuskezelés, problémamegoldás. 

A kompetenciák fejlesztése mellett a pályaorientációban is fontos lehet a tanulóknak az 

50 órás iskolai közösségi szolgálat. Az iskola a közösségi szolgálat megszervezésével tör-

vény adta kötelezettségének tesz eleget, segítve a tanulók érettségihez jutását. Az iskolai 

közösségi szolgálati program különös értéke, hogy tanórán kívüli tevékenységgel, informá-

lis és nem formális eszközök felhasználásával erősíti a tanulók szociális érzékenységét. A 

pedagógiai célokon túl, lényeges, hogy a végzett tevékenység legyen hasznos minden érin-

tett számára. Érezhesse a tanuló, hogy olyan feladatot lát el, amellyel javítja a helyi közös-

ség és a fogadó intézményekben élők, vagy dolgozók életminőségét, a tevékenysége, jelen-

léte hasznos a fogadó intézményekben élőknek, tevékenykedőknek, továbbá jelentsen se-

gítséget a fogadó intézmények munkavállalói számára is. Fontos értéke a programnak, 

hogy a tanulók mindegyikének lehetőséget teremt a sikeres tevékenységre, az önmegisme-

résre, egyéni céljaik megtalálására. Mindezeken felül a személyes emberi kapcsolatok új 

színnel gazdagíthatják a tanulók életét. 

Célunk, hogy a kölcsönösség elve alapján a pedagógia újfajta kultúráját, a tanár-diák vi-

szony új módozatait fejlesszük intézményünkben az élménypedagógián keresztül. Fontos, 

hogy azokon a partnereken keresztül, akiket az együttműködés okán megkerestünk, diákja-

ink megtalálják és kiválasszák azokat a programokat, amelyek nemcsak a kötelező idő el-

töltését, de saját mentális fejlődésüket is szolgálja. Választásunk során a közösségi szolgá-

lati programlehetőségek és a saját pedagógiai programunk között kerestünk kapcsolódási 
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pontokat. Célunk, hogy diákjaink megtapasztalják a más embereken való segítés örömét, a 

munka szeretetét, a kulturális intézmények szolgálatát a kultúraközvetítésben.  

A választott területek, intézmények: 

Jelenleg igyekszünk feltérképezni és kapcsolatot építeni a potenciális partneri körben. A 

választott intézmények a szociális érzékenység fejlesztésében, a környezettudatosság hatá-

rozottabbá válásában, valamint a kultúraközvetítő intézmények munkáján keresztül az 

egész életen át tartó tanulás képességének fejlesztésében nyújtanak segítséget a következő 

területekről: 

a) egészségügyi, 

b) szociális és jótékonysági, 

c) oktatási,  

d) kulturális és közösségi, 

e) környezet- és természetvédelemi,  

f) polgári- és katasztrófavédelmi, 

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

kekkel, idős emberekkel. 

A teljesítéshez szükséges időtartam 50 óra, amelyet a szakgimnázium ideje alatt, de az 

érettségi vizsga előtt kell teljesíteni.  
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A pedagógiai program végrehajtásához szükséges  

nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

A nevelő-oktató munkánk tanórai végzéséhez szükséges eszközöket, felszereléseket a köte-

lező taneszköz-jegyzék tartalmazza. Az ebben felsorolt eszközök beszerzését, felújítását 

folyamatosan végezzük. 

Iskolánkban a tanórákon kívül igen széleskörű kulturális és sporttevékenység zajlik. A 

nevelési programban meghatározott szabadidő tevékenységekhez használt eszközök, fel-

szerelések: 

énekkar, 

 kották, hangszerek, kottaállványok, 

tánckarok, mazsorett: 

 fellépő ruhák, cipők, csizmák, különböző rendeltetésű kiegészítők, magnó, CD-

lejátszó, , CD-k, … 

röplabda, foci, atlétika, aerobik: 

 sportáganként a használatos sporteszközök, 

vöröskeresztes, polgárvédelmi tanfolyam: 

 tájoló, szakkönyvek, jól felszerelt egészségügyi láda, 

iskolarádió, iskolaújság, stúdió: 

 rádió, magnó, DVD-lejátszó, kazetták, CD-k, TV, keverőpult, számítógép, máso-

lógép, videókamera, fényképezőgép, film, … 
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AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 

A választott kerettanterv megnevezése 

A kerettantervek közül felmenő rendszerben az alábbiakat alkalmazzuk: Kerettanterv a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

A 2016 szeptemberétől érvényes kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait 

a melléklet tartalmazza. 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk a nyelvi előkészítő képzésben: Nyelvi 

előkészítő évfolyam kerettantervét (9/Ny) a melléklet tartalmazza. 

A 2008-ban belépett kerettanterveket, amelyek még érvényben vannak a melléklet tartal-

mazza (kifutó). 

2018. szeptember 1-jétől érvényes kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszáma-

it a melléklet tartalmazza. 

A választott kerettanterv feletti óraszám  

A választott kerettantervek tantárgyait, óraszámát és a szabadon tervezhető órakeret terhére 

kiosztott óraszámokat a melléklet tartalmazza. 

A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre össze-

tettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák tovább-

fejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy 

fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. Mintákat adunk az ismeretszer-

zéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási mód-

szereit és szokásait. A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, 

az egészséges életvitel kialakításához segítjük a diákjainkat. A tanulási stratégiák megvá-

lasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők figyelembevétele, az ismeretek ta-

pasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása. Fokozatosan 

kialakítjuk és bővítjük az együttműködésre épülő kooperatív-interaktív tanulási technikákat 

és a tanulásszervezési módokat. Az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önérté-

kelés képességének fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával segíteni 

megtalálni helyét  a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. Cé-

lunk a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés,  a 

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

lésük. A helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával segítünk diákja-

inknak beilleszkedni a társadalomba. Az alapvető képességek, készségek elsajátítása, a 

mentális képességek célirányos fejlesztése, az önálló tanulás teszi iskolánk tanulóit teljes 

értékű emberekké. 
 

Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelést délutáni szakkörökkel és tömegsport foglalkozásokkal bizto-

sítjuk tanulóink számára. Kosárlabda, labdarúgás, röplabda edzések keretében a sportjáté-

kokat magasabb szinten sajátíthatják el a gyerekek.  

Emellett minden délután lehetőséget biztosítunk a kondicionáló teremben igényekhez iga-

zított sportolásra. A létező összes sportág rendszeres gyakorlására az iskolai keretek szűk-
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nek bizonyulnak, de célunk a sportágak széleskörű bemutatása, megismertetése. Az alap-

vető információk elsajátításával, esetleges bemutatók szervezésével (foci gála) igyekszünk 

kedvet teremteni a mindennapos sportoláshoz. A Diákolimpia kerületi, budapesti versenye-

in rendszeresen több sportágban érnek el tanulóink szép eredményeket. A versenyek vitat-

hatatlan előnye a sikerélmény, az örömszerzés, küzdőszellem erősítése. 

A testnevelési tananyag egészében odafigyelünk a gerinc- és ízületvédelem szabályainak 

betartására, külön figyelemmel a fittség mérések és az izomerősítések különböző testhely-

zeteire. Végső célunk, hogy a gyerekek felnőtt korukban is aktívan sportoljanak, életfor-

mává váljon számukra a mozgás. A hétvégi és hosszabb szünetekben szervezett kirándulá-

sok, túrák segítik ezt a folyamatot.  
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Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kivá-

lasztásának elvei 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszkö-

zöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyek 

a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.  

 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szük-

ségük van (testnevelés…).  

A tankönyvek és tanulmányi segédletek, taneszközök: 

 alkalmazkodjanak a kerettantervi követelményekhez,  

 segítsék a tanár és a tanuló önálló és tanórai munkáját,  

 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíte-

ni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak, 

 megfelelő minőségben, árban és mennyiségben álljanak rendelkezésre,  

 legyenek korszerűek, könnyen beszerezhetőek, gyorsan alkalmazhatóak. 

A tankönyvek és tanulmányi segédletek megválasztásánál arra törekszünk, hogy a munka-

közösségek tagjai azonos profil, illetve azonos évfolyam esetén azonos könyveket, segéd-

leteket használjanak. 

Az iskolai könyvtár állományába „segélykönyvek” címen olyan tankönyvek, atlaszok és 

egyéb, a tanulást segítő kiadványok kerülnek, melyeket rászoruló tanulók kölcsönözhetnek. 

A kölcsönzésénél az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: 

 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége, 

 három vagy többgyermekes családban élnek, 

 egyedülálló szülő neveli. 

A taneszközök megválasztásánál figyelembe vesszük a központilag kiadott kötelező esz-

közlistát, és törekszünk annak megfelelő beszerzésére és használatára. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév máju-

sában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a 

szülők kötelessége. 
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Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

A magasabb évfolyamra lépés elbírálása szempontjából iskolánkban a hagyományos 

tanév a mérvadó. A tanévtől eltérő továbbhaladást - szülői kérésre, egyedi elbírálás alap-

ján, a tanulót ismerő, őt tanító tanárok véleményének figyelembevételével - az intézmény 

vezetője engedélyezi. 

A tanuló akkor léphet magasabb évfolyamba, ha tanulmányi kötelezettségeinek eleget 

tett, hiányzása nem haladja meg a jogszabályban meghatározott óraszámot és nincs ellene a 

továbbhaladástól eltiltó fegyelmi határozat. 

A tanuló magasabb évfolyamba lépéséről - a tanév alatt végzett folyamatos teljesítmény-

felmérés során kialakított értékelés figyelembevételével, valamint a hiányzási órák pontos 

számbavételével - az osztályozó értekezlet teljes felelősséggel dönt. 

Amennyiben a tanuló a helyi tantervben az egyes tárgyakból az adott évre előírt minimális 

követelményeknek nem tett eleget (azaz minden tárgyból legalább elégséges osztályzatot 

nem kapott) az osztályozó értekezlet az alábbi határozatokat hozhatja: 

a) a tanuló a következő tanév megkezdése előtt javítóvizsgát tehet maximálisan 3 

tárgy esetén, 

b) a tanuló megismétli (megismételheti) az évfolyamot 3, vagy ennél több elégtelen 

osztályzat esetén, 

c) a tanulónak korrekciós lehetőséget ajánlanak fel (más típusú osztály, vagy iskola 

választását tanácsolják). 

Amennyiben a tanítási évben a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen megha-

ladja a 250 tanítási órát (végzős osztályban a 220 órát), vagy egy tantárgyból a tanítási órák 

számának 30%-át a tanév végén nem osztályozható, továbbhaladásáról az osztályozó érte-

kezlet – egyedi elbírálás alapján - dönt. 
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Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, 

a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, a 

tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének  

minősítésének formái 

A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszerei, módszerei, 

visszacsatolási eljárások 

A tanulók egyéniségében, személyiségében a tanulmányaik során bekövetkező minőségi 

változásokat folyamatos, rendszeres, következetes ellenőrzéssel, értékeléssel lehet elősegí-

teni, pozitív irányba fordítani. 

Ellenőrzés 

Pedagógusaink a tanév során figyelemmel kísérik, hogy az egyén és közösségfejlesztés 

terén támasztott követelményekkel tanulóink hogyan tudnak azonosulni, a tantárgyi köve-

telményeknek hogyan tudnak megfelelni, a szabályokat, normákat hogyan tartják be. 

Értékelés 

Az értékelés, mint a tanulói teljesítmény mérése és minősítése a tanulói személyiségfej-

lődés, az iskolánkban megfogalmazott nevelési és oktatási célok elérése szempontjából 

igen hatékony tényező. 

Az értékelés során a tanulói teljesítmény összességét vesszük figyelembe, hogy megközelí-

tően hű képet lehessen kapni tudásbeli gyarapodásukról, képességük megfelelő szintű 

emelkedéséről. Ebből kiindulva igyekszünk tanulóink szinte minden tanórai, tanórán kívüli 

megnyilvánulását értékelni. 

Az értékelés alapelve: 

Az értékelés legyen: 

 az érintettek számára egyértelmű és világos, 

 rendszeres, következetes, 

 ösztönző, tanácsadó, 

 a tanuló életkori sajátosságait figyelembevevő, 

 sokoldalú, változatos. 

Az értékelés célja 

 a személyiség fejlesztése, 

 az önértékelési képesség kialakítása, 

 az önálló tanulásra való igény és képesség kialakítása. 

Az értékelés feladata, 

 segítse a tanulót a helyes önértékelés, önismeret kialakításában, 

 motiválja és ösztönözze a tanulót a minél jobb, eredményesebb munka végzésére, 

 tájékoztassa a tanulót, hogy hol tart a tanulmányok sikeres elvégzéséhez vezető 

úton, 

 tájékoztassa a tanárt munkája eredményességéről és hiányosságairól. 

Az értékelés formái 
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Értékeljük tanulóink 

 egyéni teljesítményét (tanulótársai előtt, tanárai előtt szüleinek szólóan), 

 egy-egy csoportjának vagy osztályának teljesítményét (iskolarádión, iskolaújsá-

gon keresztül, diákközgyűlésen, …), 

 összességének teljesítményét (iskolagyűlésen). 

Értékeljük tanulóink teljesítményét: 

 szóbeli formában (feleltetés, kiselőadás, önálló beszámolók alkalmával, …), 

 írásbeli formában (iskolai dolgozatok, házi dolgozatok, felmérők íratásával, fel-

adatlapok, tesztek kitöltetésével, …), 

 gyakorlati tevékenységének végzése közben (fizikai, kémiai mérések, informati-

kai, számítástechnikai gyakorlatok alkalmával, …). 

A diákok tevékenységének legfontosabb mérőeszköze az osztályozás. A tanulók teljesít-

ményét, előmenetelét a tanítási év közben érdemjeggyel értékeljük, félévkor és a tanítási év 

végén osztályzattal minősítjük az érdemjegyek alapján. 

A tanulók teljesítményének értékelésében a hagyományos ötfokozatú skálát alkalmazzuk. 

Az értékelés, minősítés rögzítésére az EMMI által rendszeresített nyomtatványokat hasz-

náljuk. 

Az érdemjegy a tanuló tudásának, felkészültségének rendszeres ellenőrzésére szolgál és a 

tananyag rövid időegység alatt megtanulható részének elsajátítását értékeli. 

Iskolánkban a tanár a tanuló munkáját félévente a heti egy vagy két órás tantárgyak eseté-

ben minimum két érdemjeggyel, a nagyobb heti óraszámú tárgyak esetében minimum a 

heti óraszámmal egyező számú érdemjeggyel értékeli, melyet a naplóba beír. 

A tanuló köteles a kapott érdemjegyeiről a szüleit vagy gondviselőjét tájékoztatni. A kriti-

kus teljesítményt elérő tanulók szüleit félév illetve tanév vége előtt, időben, figyelemfelhí-

vó, figyelmeztető céllal külön is értesítjük. 

Az osztályzat összefoglaló képet ad a tanuló adott tárgyban nyújtott teljesítményéről, egy 

félév illetve egy tanév alatt megtanulható tananyag elsajátításáról. 

Az osztályzatok megállapításánál a következőket kell figyelembe venni: 

 a tanuló az adott évfolyamra előírt követelményeket milyen mértékben teljesítette, 

 megszerzett ismeretei, tudása elegendő-e arra, hogy a magasabb évfolyam, vagy a 

vizsga tantervi követelményeinek eleget tudjon tenni. 

A tanulók osztályzatait az érdemjegyek figyelembevételével a tanár határozza meg. 

Amennyiben egy tárgyat több tanár tanít, (pl. emelt szintű képzés esetén) az alábbiak sze-

rint járnak el: 

 a tanuló emelt szinten nyújtott teljesítményét érdemjeggyel minősítjük, 

 az osztályzat megállapításánál az emelt szinten és a kötelező tanórán szerzett ér-

demjegyeket 1:2 arányban vesszük figyelembe. 

A nevelőtestület az osztályozó értekezleten áttekint és dönt a tanuló magasabb évfolyamra 

lépéséről, illetve vizsgára bocsátásáról. 

Az érdemjegyek, osztályzatok megállapítása nem lehet fegyelmező eszköz. 
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A tanuló magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének alapelvei, 

követelményei és formái 

Tanulóink személyiségfejlődésének, neveltségi szintjük értékelésének fontos eszköze 

magatartásuk és szorgalmuk minősítése. 

A magatartás és szorgalom értékelése és minősítése legyen nevelő hatású, ösztönző, segítse 

a tanulót a helyes önértékelés, önismeret kialakításában. Az értékeléskor figyelembe vesz-

szük a tanuló életkori sajátosságait. 

A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályban tanító 

pedagógusok, az ODB és a tanulók véleményének kikérésével az osztályfőnök végzi. 

A magatartás minősítésekor vizsgáljuk, illetve figyelembe vesszük: 

 az iskolai fegyelmi előírások (Házirend) betartásának következetességét, 

 az érzelmi-indulati és társadalmi tényezők érvényesülését a tanulók viselkedésé-

ben (felelősségérzet. megbízhatóság), 

 a tanuló közreműködését az iskolai életben, a nemzeti és iskolai hagyományok 

fejlesztésében, 

 a tanuló helyzetét az osztályban, együttműködését társaival, 

 a tanuló igazolatlan mulasztásainak, késéseinek számát, 

 a jutalmazó és fegyelmi intézkedéseket. 

A magatartásból adott osztályzatok követelményei: 

Példás a tanuló magatartása, ha kötelezettségeit felelősségtudattal, önállóan teljesíti, 

az iskolai közösségekben végzett munkája kimagasló, megjelenése, viselkedése kul-

turált. 

Jó a tanuló magatartása, ha kötelezettségeit teljesíti, tevékenyen részt vesz az iskola 

közösségeinek munkájában, megjelenése, viselkedése kulturált. 

Változó a magatartása, ha kötelezettségei teljesítésére többször is figyelmeztetni kell, 

az iskola közösségeinek munkájában nem vesz részt, megjelenése, viselkedése kí-

vánnivalókat hagy maga után, ellene fegyelmező intézkedésekre került sor. 

Rossz a tanuló magatartása, ha kötelezettségeit figyelmeztetések ellenére sem teljesí-

ti, az iskola közösségeinek munkájában nem vesz részt, illetve a közösségek munká-

ját hátráltatja, ellene igazgatói fegyelmi intézkedésekre került sor. 

A szorgalom minősítésekor vizsgáljuk a tanuló 

 tanulmányi munkához való viszonyát, eredményességét (kötelességtudat, rend-

szeresség, pontosság, szakmai érdeklődés, tudásvágy), 

 egyéni képességeit és ennek változtatására irányuló törekvését (emlékezőtehet-

ség, felfogóképesség, koncentrálóképessége). 

A szorgalomból adott osztályzatok követelményei: 

Példás a tanuló szorgalma, ha tanulmányi kötelezettségeit rendszeresen, pontosan, 

önállóan, nagyfokú kötelességtudattal, képességeinek megfelelően teljesíti, tudása 

bővítését, fejlesztését igényli. 

Jó a tanuló szorgalma, ha tanulmányi kötelezettségeit rendszeresen, pontosan, köte-

lességtudattal teljesíti, eredményei képességeivel összhangban állnak, érdeklődése 

nem mutat túl az iskolai tananyagon. 

Változó a tanuló szorgalma, ha tanulmányi kötelezettségeit változó rendszerességgel 

teljesíti, nem elég önálló, utasításra kezd a munkához, időnként figyelmetlen, ered-

ményei képességeitől elmaradnak. 



 50 

Hanyag a tanuló szorgalma, ha tanulmányi kötelezettségeinek egy vagy több tárgyból 

nem tesz eleget, figyelmetlenül dolgozik, nem megbízható, eredményei lényegesen 

elmaradnak képességeitől. 

A tanulók teljesítményének, viselkedésének, cselekvéseinek értékelése lehet elismerő (ju-

talmazás) vagy elmarasztaló (büntetés). 

Iskolánkban a tanulóközösségek vagy egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, ta-

nulmányi vagy gyakorlati munkájában, tanórán kívüli tevékenységük során elért jó ered-

ményüket jutalmazzuk. Az eredményes munka elismerése a tanulónak önbizalmat ad, akti-

vitásra, cselekvésre ösztönzi, ezért rendszeresen és "hangosan" dicsérünk. 

Tanulóink jutalmazásának formái kiemelkedő csoportos munka esetén: 

 jutalomkirándulás, 

 csoportos színházlátogatás. 

Egyéni teljesítmények esetén: 

 osztályfőnöki, szaktanári dicséret, 

 igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret, amelyet az intézmény vezetője a kö-

zösség előtt, írásban ad át a tanulónak, 

 könyvjutalom, tárgyjutalom, emléklap, 

 ünnepélyesen beírhatja nevét az "Aranykönyvbe", a ballagáson, a tanévzáró isko-

lagyűlésen vagy a záróvizsga eredményhirdetésekor az a tanuló, aki kitűnő év 

végi és/vagy záróvizsga-eredményt ért el, illetve az a tanuló, aki az országos 

vagy budapesti tanulmányi versenyen 1-10. helyezést ért el, valamint aki Művé-

szeti díjat, Kiváló sportoló-díjat kap. 

 Művészeti-díjat kap a művészeti vezető javaslatára az a végzős tanuló, aki közép-

iskolai tanulmányai alatt kiemelkedő munkát végzett valamely művészeti cso-

portban, 

 Kiváló sportoló-díjat kap a DSE vezetősége javaslatára az a végzős tanuló, aki 

középiskolai tanulmányai alatt kiemelkedő sporteredményeket ért el. 

Iskolánkban, ha a követelmények és a tanuló teljesítménye, viselkedése között ellent-

mondás jelentkezik, ha a tanuló helytelenül viselkedik, ha kötelezettségeit szándékosan 

megszegi fegyelmező intézkedésben részesítjük. 

A fegyelmező intézkedés meghozatalakor, mindig figyelembe kell venni a tanuló életkori 

sajátosságait, a terhére rótt kötelességszegés súlyát. 

A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedés hozható: 

 osztályfőnöki, szaktanári figyelmeztetés (szóban vagy írásban), 

 osztályfőnöki, szaktanári intés, 

 osztályfőnöki, szaktanári rovó, 

 a megbízatás visszavonása, 

 igazgatói intés. 

A fegyelmező intézkedésünk célja a nevelés, tehát nem lehet megalázó. Ha a tanuló köte-

lességét vétkesen és súlyosan megszegi, ellene fegyelmi eljárást kell indítani. A fegyelmi 

eljárás szabályait külön jogszabály tartalmazza. 
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A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Az iskolában a helyi tanterv alapján kell megszervezni az egyes évfolyamok, ezen belül az 

egyes osztályok, valamint az osztályokon belüli csoportok tanítási óráit. A tanítási órák 

megszervezhetők különböző évfolyamok, különböző osztályok tanulóiból álló csoportok 

részére is (pl. nyelvórák). 

A mindenkori költségvetési és támogatási lehetőségek figyelembevételével intézményünk 

a korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás megelőzése érdekében tanulócsoportos foglalko-

zásokat szervez.  

A foglalkozások az alábbi szempontból veszélyeztetett tanulók számára kerül megszerve-

zésre:  

Szociális szempontból a hátrányos helyzetű (HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű 

(HHH), valamint a sérülékeny társadalmi csoportokból származó diákok, 

Nevelési szempontból a sajátos nevelési igényű (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) gyermekek, 

Tanulmányi teljesítmény, előrehaladás, illetve tanuláshoz való viszony szempontjából az 

alacsony kompetenciamérési eredmények, romló vagy alacsony tantárgyi átlageredmé-

nyek, illetve bukás, évismétlés területén érintett tanulók, 

További veszélyeztető tényezők alapján, azaz az iskolától és a tanulástól elidegenedett ta-

nulók, igazolatlan hiányzások magas száma, szorgalomból, magatartásból, iskolai kudar-

cok területén érintett tanulók, 

Haladási fázis alapján hátránykompenzációra szoruló tanulók és a tehetséggondozásra ér-

demes diákok; 

 

A választható tantárgyak, foglalkozások 

Iskolánkban a képzés utolsó két évfolyamán választható tantárgyak célja és feladata a két-

szintű érettségi vizsga közép, ill. emelt szintjére, és a felsőfokú tanulmányokra való ered-

ményes felkészítés. A tantárgy választásának lehetőségével minden tanuló élhet. A válasz-

tás önkéntes. Egy tanuló legfeljebb kettő tárgyat választhat. A választott tantárgy heti óra-

száma 2 óra. A választott tantárgyra való jelentkezés 1 évre szól.  Angol nyelv, német 

nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem emelt szintű felkészítés esetén 

külön csoportban sajátítják el az emelt szintű tananyagot.(Emelt szintű oktatást azoknak a 

diákoknak ajánljuk, akinek az adott tantárgyból az előző tanév végén 4-es vagy 5-ös osz-

tályzata volt.) 

A tantárgyválasztás eljárásrendje 

A következő tanévre szóló választható tantárgyak körét a szakmai munkaközösségek javas-

lata alapján állítjuk össze, figyelembe véve az érettségi vizsgatárgyakat. A választott órát 

oktató tanár személyéről a tanulók az ideiglenes tantárgyfelosztás elkészültekor kapnak 

tájékoztatást, de a tantárgyfelosztás csak a következő tanév elején válik véglegessé. A vá-

lasztott órára való jelentkezés írásban, a tanuló és a szülő együttes aláírásával történik, leg-

később  május 15-ig (Az alacsony létszám miatt nem induló választott órára jelentkezett 

tanulók a szorgalmi időszak végéig módosíthatják jelentkezésüket.). A választott óra köte-

lező érettségi vizsgatárgy esetén legalább 8 fő, a szabadon választott érettségi vizsgatárgy 

esetén legalább 4 fő részvételével indul. A csoport maximális létszámát a tanár határozza 
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meg a tantárgy jellege és a hatékony oktató tevékenység érdekében. A választott órán való 

részvétel a tanítási év végéig kötelező. A választott tanórai foglalkozást az értékelés, a mu-

lasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a köte-

lező tanítási órát.   

 

A középszintű érettségi vizsga témakörei 

Iskolánkban a vizsgaszabályzat által meghatározott kötelező vizsgatárgyakon kívül a helyi 

tantervünkben az alábbi választható tantárgyakból biztosítjuk a 11-12. évfolyamon a kö-

zépszintű érettségire való felkészítést.  

 Kötelező tantárgyak:  

-  magyar nyelv és irodalom,  

-  történelem,  

-  matematika,  

-  idegen nyelv (angol vagy német).  

2017. január 1-jétől kötelezően választandó vizsgatárgy a szakmacsoportnak megfelelő 

szakmai tantárgy. 

Választható tantárgyak:  

- informatika,  

- biológia, 

- testnevelés, 

- földrajz.  

A felsorolt tantárgyak részletes témaköreit és vizsgakövetelményeit a központi útmutatók 

tartalmazzák. 
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A tanulók fizikai állapotának mérése 

 

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a 

testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve április hónapban. (A fel-

mérés a “Hungarofit teszt” alapján kerül összeállításra. Lásd: Módszerek a tanulók fizikai 

felkészültségének, teljesítményének mérésére, értékelésére Szerkesztette: Andrásné Dr. 

Teleki Judit, MKM 1997.) 

A nevelők a mérés eredménye alapján a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képes-

ségét minősítik. Figyelemmel kísérik a tanulók fejlődését. 
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S Z A K M A I  P R O G R A M  
 

AZ ISKOLA SZAKKÉPZÉSI RENDSZERE 

Az iskola szakképzési rendszere  
  

1.1. A hatályos alapító okiratban rögzített szakképzési feladatok  

  

Az intézmény alap szakfeladata a nappali rendszerű szakgimnáziumi nevelés, oktatás, ill. további 

szakfeladata nappali és esti rendszerű érettségi utáni szakképzés és felnőttoktatás.   

2013. szeptember 1-jétől 9. évfolyamra belépő osztályok számára a köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. Törvény 12.§ és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény22-21.§ alapján a kö-

zépiskolai érettségire épülően első szakmaként emeltszintű vagy középfokú szakmai képzést foly-

tatjuk az alábbi ágazatokban:  

● közgazdaság ágazat  

● kereskedelem-marketing üzleti kommunikáció ágazat  

● ügyvitel ágazat  

2016. szeptember 1-jétől 9. évfolyamra belépő osztályok számára  

● ● közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazati képzést,  

2017. szeptember 1-jétől  

● turisztika ágazati képzést indítottunk. 

  

1.2 Az ágazati alapozás rendszere  

  

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény, ill. a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerint a 

középfokú nevelés-oktatási szakasz kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig, ágazathoz tartozó, 

érettségihez kötött szakképesítések közös elemeinek tartalmát magában foglaló szakmai el-

méleti és gyakorlati oktatás folyik, az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mel-

lett.  

A 9. évfolyamos tanulók felvétele ágazatokra történik, de biztosítjuk a férőhelyek függvényében 

az ágazatváltás lehetőségét tanulóink számára. Az ágazatváltás mindenkori feltétele, hogy nem 

tanult szakmai tantárgyakból legalább elégséges szinten különbözeti vizsgát tegyen a tanuló. A 

szakgimnáziumi oktatás megalapozza az általános műveltséget, valamint felkészít az érettségi 

vizsgára, a szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, és a szakirányú munkába állásra.   

A 10. évfolyamos tanulóink a kötelező főszakképesítés mellett az alábbi mellék-szakképesítések 

tanulását választhatják a 11-12. évfolyamon:  

- közgazdasági ágazaton a pályázati-támogatási asszisztens (52 345 06),  

- közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazaton a vállalkozási ügyintéző  

(51 344 11),  

- ügyviteli ágazaton az ügyfélszolgálati ügyintéző (52841 02), 

- turisztika ágazaton a szállodai recepciós (52 812 01). 

  

A tanuló a szakgimnázium tizedik évfolyamán legkésőbb április 30-ig írásbeli nyilatkozatot tesz: a 

tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon kíván-e felkészülni a mellék-szakképesítésre. 

A csoportindítás feltétele mellék-szakképesítésenként legalább 8 fő. 
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A mellék-szakképesítést nem választó tanulók számára kötelezően választandó, a felsőoktatási 

továbbtanulást támogató és az idegen nyelvi kompetenciákat fejlesztő tantárgyakat kínálunk fel. 

Ezen tantárgyakat és óraszámaikat az óratervek tartalmazzák.  

A mellék-szakképesítést választó tanulók a kerettantervi előírások szerint folytatják tanulmánya-

ikat. A mellék-szakképesítés elsajátítása a 11. évfolyamon és a 12. évfolyam 1. félévében történik, 

és a 12. évfolyam 2. félévében tehetnek a tanulók OKJ-s vizsgát.  A jelentkezési időpontokat a 

tanév rendje határozza meg.  

A középfokú nevelés-oktatási szakasz lezárásakor az általános műveltséget megalapozó szakgim-

náziumi érettségi vizsga részeként, minden tanulónak kötelező az ágazati szakmai tantárgyból 

érettségi vizsgát tennie, mely az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben megha-

tározott munkakör betöltésére jogosít.    

2. A tanulmányok beszámítása az iskola szakképzési rendszerében  
Az ágazati oktatás tantervi programjai az óraszámok és tartalmak alapján szakképesítésekként ma-

ximálisan 1 év tanulmányi idő beszámítását tehetik lehetővé.   

A szakmai tantárgyi tartalmak beszámításával az emelt szintű szakképesítés esetén 1 évvel 

csökkenthető a képzési idő.   

A beszámítási kritériumok alkalmazása lehetővé teszi más iskolában végzett tanulmányok beszá-

mítását is, szükség esetén szintemelő vagy különbözeti vizsga megszerzésével. Ezáltal a rövidebb 

idejű szakképzés általánosan is kiterjeszthetővé válik, különös tekintettel a Szakképzési Centru-

mon belüli társiskolák tanulóira.   

2.1. Szakképző évfolyam képzés feltételei:  

A tanuló az iskola szakképző évfolyamába akkor léphet, ha:  

   1./ legalább középszinten eredményes érettségi vizsgát tett és    

 2./ kéri felvételét a szakképző évfolyamra.   

3. Szakmai képzés  
  

Alapító okiratunk szerint a szakképző évfolyamon nappali rendszerű iskolai képzést és felnőttokta-

tást esti formában is folytathatunk.  

A szakképzési szerkezet kialakításánál figyelembe vesszük a Budapesti Gazdasági Szakképzési 

Centrum beiskolázásra vonatkozó ajánlásait, előírásait.   

A felnőttoktatásban (KNtv60. §(9) –nak megfelelően) az iskolai oktatás a tanulók egyéni fel-

készülésére is épül, a tanév rendjében meghatározott tanítási napokat az egyéni felkészülés ke-

retében tanulásra fordított - az iskola által előírt - napokkal együtt kell számítani. Ez alapján a 

kötelező és az egyéni felkészülésre meghatározott napokat az iskola minden tanévben a tanév 

helyi rendjében rögzíti.  

  

3.1. Az egyes szakképesítések szakképzési évfolyamra vonatkozó óratervei   

Készült:   

● A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) 

NGM rendelet alapján  

➢ 2.91. számú Szakképzési kerettanterv a XXIV. Közgazdaság ágazathoz  

➢ 2.91. számú Szakképzési kerettanterv a XXVI. Kereskedelem ágazathoz ● 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről  

➢ Szakképzési kerettanterv a XXVI. Kereskedelem ágazathoz  

➢ Szakképzési kerettanterv a XXIV. Közgazdaság ágazathoz  

➢ Szakképzési kerettanterv a XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazathoz  

➢ Szakképzési kerettanterv a XXV. Ügyvitel ágazathoz  
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➢ Szakképzési kerettanterv a XXVIII. Turisztika ágazathoz 

● 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet szakképzési kerettantervekről  

 54 841 11  Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (Vállalkozási üi.)   

 54 344 02  Vállalkozási és bérügyintéző  

 54 346 03  Irodai titkár  

 55 344 07  Vállalkozási mérlegképes könyvelő  

A részletes óraterveket a pedagógiai program melléklete tartalmazza.  

3.2. A szakmai gyakorlatok  

Iskolánk tanulói ágazattól, évfolyamtól függően eltérő óraszámban kötelező szakmai gyakorlato-

kat teljesítenek. A szakmai gyakorlatok óraszámát alapvetően a szakképzési kerettantervek órater-

vei határozzák meg.   

 

A szakmai gyakorlatok alapvetően kétféle módon folynak.  

1. Órarend szerinti gyakorlat (tanév közben)  

Szakképesítéstől és évfolyamtól függően, csoportbontásban, a gyakorlatvezető szakmai tanárok 

irányításával tanmenet alapján folytatott iskolai gyakorlat, ill. szakképző évfolyamon kerettanterv 

szerint külső gyakorlati képző helyen.    

2. Összefüggő szakmai gyakorlat  

Az összevont gyakorlatok egy részét iskolai tanirodában kell teljesíteni, más részét – a partnerek-

kel kötött együttműködés megállapodás alapján – külső helyszínen.  

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

5 évfolyamos képzés esetén a 10. és a 11. évfolyamot követően 140 óra. Két évfolyamos képzés 

esetén az 1/13. évfolyamot követően 160 óra, esti képzés keretében 96 óra.  

A gyakorlati tanítási órák hosszát, a kötelező szüneteket, pihenőidőket a Szakképzési törvény hatá-

rozza meg. A szakmai gyakorlatok ismeretanyagáról, tapasztalatairól a tanulók gyakorlati naplót 

vezetnek. Az összefüggő gyakorlatra a Szakképzési, a Köznevelési Törvény és az iskolai Házirend 

előírásai érvényesek.  

A teljesített, igazolt gyakorlat idejére a tanulót a Szakképzési törvény által meghatározott díjazás 

illeti meg.  

  

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/8c39f7df77d226c92a6f533d06e322d2be225759/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/8c39f7df77d226c92a6f533d06e322d2be225759/megtekintes
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek_2018/DL.php?f=192_54_841_11_Logisztikai_es_szallitmanyozasi_ugyintezo_%28Vallalkozasi_u%C3%BCi%29.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek_2018/DL.php?f=192_54_841_11_Logisztikai_es_szallitmanyozasi_ugyintezo_%28Vallalkozasi_u%C3%BCi%29.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek_2018/DL.php?f=132_54_344_01_Penzugyi_szamviteli_ugyintezo.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek_2018/DL.php?f=074_54_346_03_Irodai_titkar.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek_2018/DL.php?f=074_54_346_03_Irodai_titkar.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek_2016/DL.php?f=Vallakozasi_Merlegkepes_konyvelo_55_344_07.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek_2016/DL.php?f=Vallakozasi_Merlegkepes_konyvelo_55_344_07.docx
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Az iskola egészségnevelési és környezetnevelési programja 

Egészségnevelési program 

 

 

Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében, 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb isme-

retekkel. 

 

A) Egészséges életre nevelés 

1. Fizikai aktivitás 

 kirándulások szervezése - minél több időt töltsenek a tanulók a 

szabad levegőn, 

 rendszeres sportolás, mindennapi testedzés - sokszínű tömeg-

sport foglalkozások, 

 aktív pihenés, a szabadidő hasznos eltöltése - délutáni foglalko-

zások (tánc, mazsorett, torna, aerobic …). 

2. Táplálkozás 

 rendszeres étkezés, 

 só- és zsírszegény, vitamin- és ásványi anyagban dús étrend ki-

alakítása, 

 elhízás elkerülése– mediterrán diéta, 

 elhízás, hibás fogyókúra és következményei. 

3. Hygiéne 

 személyi 

 testi – pl. fogápolás (rendszeres fogorvosi ellenőrzés), 

 lelki egyensúly megteremtése, 

 egészséges, biztonságos környezet kialakítása (zaj, légszennye-

ződés…), 

 öltözködés. 

 

4. Mi a teendő betegség esetén? 

 betegség és a gyógyulást segítő helyes magatartás kialakítása, 

 minimális elsősegélynyújtási ismeretek megszerzése, 

 lázmérés, lázcsillapítás, gyógyszerhasználati ismeretek kialakítá-

sa. 
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B) Szexuális magatartás 

1. testi és pszichés érettség 

2. párválasztás, harmonikus párkapcsolat kialakítása 

 önismeret, önértékelés - ismerd meg önmagad és a másikat, 

 udvarlási szokások, 

 biztonságos szex – felelősségteljes magatartás, illetve ezek 

 hiányában a következmények: 

 nemi betegségek – AIDS, 

 abortusz és következményei, 

 nem kívánt terhesség és következményei. 

 

3. családi életre nevelés 

4. családon belüli erőszak és jelzési lehetőségek 

5. családtervezési módszerek megismerés. 

 

Az A és B pontokban felsorolt témákkal a biológia és osztályfőnöki órákon részletesen 

foglalkozunk. 

 

 

C) Rizikómagatartás 

legális drogok 

 

 

 

 

 

stresszes életmód 

 bizonytalanság  

 teljesítménykényszer  

 rohanó világ – idővel való helyes gazdálkodás 

 iskolai magatartás (tanulás, tanulás technikájának 

 kialakítása) 

 családfenntartás 

fiatalok szabadidős szokásai, illetve szórakozási lehetőségek  

 

 VESZÉLYEK 

 legális – illegális drogok és hatásaik 

  szenvedélybetegségek kialakulása, elkerülése 

 megváltozott szexuális magatartásformák 

 csoportos garázdaság 

 egyéb kihatás az egészségre 

 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozás feladata. 

 

Iskolai programok - amelyek segítik az egészségfejlesztéssel kapcsolatos munka haté-

konyságát 

dohányzás alkohol 

 

kávé 
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 osztályszintű, iskolaszintű programok szervezése külső előadókkal 

(bűnmegelőzési szakember, pszichológus…), 

 szaktárgyi órák témafeldolgozásai, 

 szülői fórumok szervezése, 

 szakmai tanácskozások. 

Az iskolaegészségügyi feladatokat az iskolaorvos és a védőnő közösen látja el. 

 

Feladataik: 

 a tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, 

érzelmi és intellektuális fejlődés követését, 

 a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezése, 

 félévente, illetve igény szerint osztályfőnöki órák megtartása, 

 adott esetben a tanulók elsősegélyben részesítése, 

 együttműködés a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. 
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Környezeti nevelési program 
Helyzetkép 

 

1. Belső környezet: az iskola 

 

A BGSZC Közgazdasági Szakgimnáziuma (1201 Budapest, Vörösmarty u.30.) Intézmé-

nyünk egy fő épületből és hozzá csatlakozó tornateremből áll. Jól felszerelt étteremmel 

rendelkezik (melegítő konyhával). 

 

2016. január 1-jétől elnyerte az ÖKOISKOLA címet. 

 

20-22 osztály számára saját bázisterem, számítógéptermek (6 db), taniroda, könyvtár, tor-

nacsarnok, tükrös terem, edzőterem, sportpálya, büfé, ebédlő és tágas udvar áll a tanulók 

rendelkezésére. 

 

Dolgozók: 40-50 pedagógus, kb. 15 nem pedagógus besorolású  

Tanuló létszám: átlagosan 560 fő, maximális férőhely 650 fő 

 

Képzési irányok: 

Szakmacsoport: kereskedelem-marketing (kifutó rendszerben) 

   logisztika 

   közgazdasági 

   ügyviteli 

   turisztika. 

    

Az iskola helyi adottságai jók, az épületet egy nagy udvar veszi körül, amelyben a meglévő 

környezeti értékek – mint pl. az öreg fák– megóvása, illetve ezeknek a pótlása kiemelt fel-

adat. A 2001-es tanévben készült el a sportpálya felújítása, ami a diákok egészséges élet-

módra való nevelését szolgálja. Az iskola nagy figyelmet fordít a virágosításra. 

Az iskola épületében is folyamatos fejlesztések történnek. A nyílászárók cseréje végbe-

ment, a vizesblokk felújítása megtörtént. Az energiagazdálkodás csak részben megoldott, 

mivel az energiatakarékos világítótestek cseréje még folyamatban van. Az iskolában az 

elhasznált szárazelemek gyűjtése folyamatosan zajlik. Az iskolai büfé “zöldítése” is cél, 

mivel nagyon sok az egészségtelenül táplálkozó gyermek. 

 

 

2. Az iskola közvetlen környezete 

 

Az iskola Budapest XX. kerületében lakótelep és családi házas övezet határán helyezkedik 

el. A környezet meghatározza az iskola miliőjét, lehetőségeit 

 

 

3. Külső környezet: a település és a régió 

 

A főváros egészséges környezetet tud biztosítani az itt élő és tanuló embereknek. A telepü-

lés rendelkezik szennyvíz- és ivóvíztisztító művel, a települési hulladékot a város egyes 

részein szelektíven gyűjtik. A fővárost több természetvédelmi terület övezi, ahova a tanu-

lók kirándulásokat szerveznek. A főváros nagyon sok múzeumnak ad otthont, lehetőséget 

adva. a tanulásra, művelődésre. 
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Erőforrások 
 

1. Személyi erőforrások 

 

Belső 

 Az iskolában dolgozó 50 pedagógus példamutatása adja elsősorban a környezeti nevelés 

hitelességét.  

 A technikai dolgozók (13 fő) napi munkájukat igyekezzenek környezetbarát technikák-

kal megvalósítani. Munkájukban legyenek igényesek, nyitottak az ésszerű változásokra, 

érdeklődők az iskolai élettel szemben. 

 A környezeti nevelés hagyományai között megtaláljuk az önkéntességet, amire a mi is-

kolánkban is tudunk számítani. 

 A belső erőforrás fontos tényezője az átlagosan 500 fő tanuló. 

 

Külső 

 A helyi intézményekkel, vállalatokkal kapcsolattartás megfelelő: Önkormányzat, Általá-

nos és középiskolák. 

 Folyamatos kapcsolattartás a civil szervezetekkel. – iskolai alapítványok. -  

 Vállalt oktató-nevelő munkánk elvégzésének alapvető feltétele az iskolánkba járó tanu-

lók szüleivel való jó kapcsolat kialakítása és fenntartása. 

A kapcsolatteremtés színterei: 

 személyes beszélgetés, 

 szülői értekezletek, fogadóórák, 

 közös iskolai rendezvények 

 

 

2. Anyagi erőforrások 

 

 A fenntartó támogatása az iskola környezeti nevelés programjának megvalósításához. 

 Pályázatok segítségével a nyári táborozást, erdei iskolákat stb. próbáljuk megvalósítani.  

 A helyi források bevonásában szorosabban együtt kell működni más oktatási intézmé-

nyekkel és civil szervezetekkel.  

 A helyi szolgáltató cégek támogatását – mind anyagi, mind természetbeli – célszerű el-

nyerni. 

 

 

 Alapelvek, célok 
 

 Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok 

 

A környezeti nevelés  

 az emberben eredendően benne rejlő természetes erények kibontakoztatása,  

 természet- és embertisztelő szokásrendszer kialakítása,  

 a belső késztetések esztétikai, érzelmi, erkölcsi megalapozása,  

 a szokásrendszerek elmélyítése intellektuális és érzelmi hatások által  

 s mindezeknek eredményeképpen kialakul az ökológiai gondolkodás és a környezettuda-

tos szemlélet.  
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Alapelv az egyetemes természetnek (a világegyetem egészének), mint létező értéknek tisz-

telete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak 

maga alkotta környezetével és kultúrájával együtt. 

 

 

Célok a 14-20 éves korosztály esetében 

 fenntarthatóságra való nevelés (élethosszig tartó), az ökológiai szemléletmód segítségé-

vel 

 rendszerszemléletre való nevelés, 

 tolerancia és segítő életmód, az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébreszté-

se  

 a környezettudatos magatartás és életvitel segítése, kialakítása 

 az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése 

 az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata 

 helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések, problémamegoldó gondolkodás, döntéské-

pesség fejlesztése 

 globális összefüggések megértése 

 fogyasztás helyébe életminőség helyezése  

 létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása 

 

 

Helyi célok, értékek 

 Természeti, épített, szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése 

 Helyi értékek és problémák feltérképezése 

 Helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, hulladék, iskolai büfé 

“zöldítése”, energiatakarékosság, helyi védettség stb.) 

 Lakóhely megismerése (helytörténeti vetélkedő, gólyaportya) 

 Hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken 

 Azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken 

 Pozitív értékrend, egészséges életvitel iránti igény alakítása 

 A nevelés fontossága – ami nem helyettesíthető a képzéssel 

 

 

Iskolánk környezeti nevelés hitvallása: 

 A szemléletformáló, alapozó környezeti ismereteket a szakképzés minden területe te-

kintse feladatának.  

 Az iskolánkban meglévő környezetvédelmi képzés segítse a többi szak környezet tudatos 

szemléletének kialakítását.  

 Az ismereti háttér átadása mellett a környezeti nevelés főként személyiségfejlesztő fel-

adat az értékrendszer és magatartás fejlesztésén keresztül!  

 

 

A környezeti nevelés integráló hatása az iskola tevékenységében 

Az iskola az egyik legfontosabb színtere a környezeti nevelésnek. Az iskola, mint helyszín, 

mint “zöld miliő” jelenjen meg és járuljon hozzá a gyerekek személyiségének formálásá-

hoz. Az intézmény hulladék-, energia- és vízgazdálkodása komoly nevelési erővel hat a 

diákokra és rajtuk keresztül a családok otthoni takarékosságára, életvitelére. A pedagógu-
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sok, dolgozók példamutatása nagymértékben segíti a fenntarthatóságra nevelés elveit, az 

állampolgári és egyéb közösségi felelősség tudat kialakulását. 

A felülvizsgált NAT-ban szereplő kiemelt fejlesztési feladatok – köztük a környezeti neve-

lés – az oktatás valamennyi elemében megjelenik, és lehetővé teszi, elősegíti a tantárgykö-

zi kapcsolatok erősítését. A programunkban lefektetett elveknek megfelelően a tanmene-

tekben domináljon a zöld tartalom, a helyi célok, elemek konkrétan jelenjenek meg. Pró-

báljunk minél több tanórán kívüli tevékenységet is beépíteni a munkánkba, mivel ez nem-

csak a közösségformálásra, illetve szabadidős programok szervezésére korlátozódhat, ha-

nem a környezeti nevelés színteréül is szolgálhat.  

A nem környezetvédelmi jellegű szakmák esetében a szakma művelőjének ismernie kell az 

alkalmazott technológia környezeti hatásait. Ehhez segítségül alkalmazhatók összefoglaló, 

áttekintő jellegű környezeti modulok, amelyek a hagyományos tanóráktól is eltérhetnek 

(pl. projekt módszer).  

A környezetvédelmi jellegű szakmák esetén a szakmai és vizsgakövetelményeket modul-

rendszerű oktatásban kell végezni. 

Az intézményben dolgozó pedagógusoknak legyen lehetőségük továbbképzéseken részt 

venni, ahol a környezeti neveléshez is kapcsolható különféle tanórán belüli és tanórán kí-

vüli módszereket is elsajátíthatnak. 

 

Konkrét célok és feladatok 

 

Célok 

 A középiskola és a szakképzés területén a tantárgyi struktúrába (hagyományos, ill. nem 

hagyományos keretek között) minél szélesebb körben legyenek beépítve a környezeti 

nevelés alapelvei.  

 Új – a környezeti neveléshez is kapcsolódó – tanulási és tanítási stratégiák kidolgozása, 

melyek révén a nehezen kezelhető, magatartászavaros diákok számára segítséget tudunk 

nyújtani. 

 A tanórán kívüli tevékenységek előtérbe helyezése, melyek fontosak a közösségformá-

lás, az értékrend, a hagyományok tisztelete, az azonosságtudat kialakítása szempontjából 

a család, az iskola, a település és a nemzet színterén. 

 A környezettudatos szemlélet, magatartás és életvitel kialakítása 

 

 

Konkrét feladatok 

 Iskolai ÖKO-folyosó bővítése. 

 A szakoktatásban kiemelni a hagyományok megismerését, tiszteletét. 

 A szakoktatásban a környezetbarát technológiák fontosságát hangsúlyozni. 

 A város, illetve annak környezetének megismerése. 

 A szelektív hulladékgyűjtés fenntartása. 

 Az iskolakert ápolása. 

 Az iskolai büfét átalakítani “öko-büfévé”. 
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Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

A) TANÓRAI KERETEK 

 

A TANTÁRGYAK LEHETŐSÉGEI 

 

Magyar nyelv és irodalom 

A tanulók 

 törekedjenek a szakmai nyelv igényes, színes, pontos használatára írásban és szóban 

egyaránt 

 

Történelem 

A tanulók 

 ismerjék meg a szakma helyi történelmi értékeit, alakuljon ki bennük a hagyományok 

tisztelete 

 a szakma történeti áttekintése révén szerezzenek ismereteket a történelem és a környe-

zetvédelem kapcsolatáról 

 

Idegen nyelv 

A tanulók 

 váljanak képessé az idegen nyelvű szakirodalom megismerésén keresztül a szakmájuk-

hoz kapcsolódó környezeti problémák tanulmányozására és ismerjék meg a nyelv segít-

ségével más országok hasonló problémáit 

 

Komplex természettudományos tantárgy 

A tanulók 

 rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges szakmai ismeretekkel 

 ismerjék meg a szakmájukhoz kapcsolódó veszélyes anyagokat, azok tárolását, semlege-

sítését, környezetre gyakorolt hatását. 

 ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési 

lehetőségeit, ami a szakterületük káros kibocsátásából is adódhat 

 ismerjék meg szakmájuk környezet-egészségügyi problémáit 

 

Informatika (számítástechnika) 

A tanulók 

 tanulják meg használni a világhálót kutatómunkára, ismeretszerzésre 

 futtassanak környezeti elemek változását figyelembevevő szimulációkat 

 ismerjék meg a távközlési, informatikai berendezések környezetkárosító hatásait 
 

Szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek 

A tanulók 

 ismerjék a szakma gyakorlásához kapcsolódó természet és környezetvédelmi ismerete-

ket, ezeket tudják megfelelően hangsúlyozni, kiemelni 

 ismerjék a szakmához kapcsolódó higiéniai követelményeket és tudják ezeket a gyakor-

latban alkalmazni 

 tudják a szakmai ártalmak hatását az emberi szervezetre, legyenek képesek az egészség-

károsodás megelőzésére 

 ismerjék meg a szakma történetét és lássák a környezetre gyakorolt hatását! Tudják en-

nek az egyszerű vizsgálati lehetőségeit 
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 legyenek képesek a tényeket szakma-specifikusan kiegészíteni, s ezen keresztül is erő-

södjön meg az ökológiai szemléletük 

 sajátítsák el a szakma-specifikus munkát, és legyenek birtokában a környezetvédelmi 

ismereteknek 

 tudják kiemelni a szakma környezetterhelő hatásait, ismerjék a védekezés lehetőségeit 

(hulladékkezelés, stb.) 

 ismerjék a környezetbarát technológiákat, a környezetbarát anyagokat, a termékek hasz-

nálatát 

 sajátítsák el az anyag- és energiatakarékos gazdálkodási módokat 

 látogassák meg a szakmához kapcsolódó (helyi) létesítményeket, figyeljék meg a helyes 

környezetvédelmi technológiákat a gyakorlatban 

A tanulókban 

 alakuljon ki a munkafegyelem és technológiai fegyelem 

 alakuljon ki a modern rendszertani szemlélet a szakmai és környezetvédelmi oktatás 

során 

 

 

B) NEM HAGYOMÁNYOS TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK 

  

A nem hagyományos tanórai foglalkozások közös és alapvető jellemzője, kritériuma a 

komplexitás. Ennek lényege: 

 a tantárgyakon átívelő ismeretek összekapcsolása, egy adott tartalom sokoldalú megkö-

zelítése, valamiféle “egymásra hajtogatottság,” 

 a sokféleség összekapcsolódása a különféle tevékenységek által, 

 a természet és társadalom kapcsolatrendszerének holisztikus megközelítése,  

 kapcsolatközpontúság, 

 értelem és érzelem egysége, 

 módszerek sokfélesége. 
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Az írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátai,  

a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe 

 

A tanulók érettségire való felkészítése megkívánja – a tárgyak többségénél írásban, vagy 

írásban és szóban történik a vizsgáztatás –, hogy tudásuk értékelésében az írásbeli beszá-

moltatás az eddiginél nagyobb szerepet kapjon. 

Az írásbeli beszámoltatás során törekszünk arra, hogy formája, felépítése, a feladatok típu-

sa közelítsen az érettségi vizsgáéhoz. 

Az iskolai írásbeli beszámoltatás formáit az adott tantárgy sajátosságai is befolyásolják. 

Az általános formák: 

a) Témazáró dolgozat – a tananyag egy vagy két fejezetének, témakörének elsajátításáról 

számolnak be a tanulók, a helyi tantervre épülő tanmenetben meghatározottak szerint: 

 száma megegyezik a tantárgy heti óraszámával, 

 időpontját a tanulók előre ismerik, 

 időtartama 1 vagy 2 tanóra, 

 a javításnál, értékelésnél egységes - központi útmutatók, munkaközösségi döntés 

alapján kialakított – rendszer szerint járunk el, és a munka külső alakját külön érté-

keljük, 

 a dolgozatra írt érdemjegyet a naplóban pirossal tüntetjük fel, 

 a dolgozatra írt érdemjegy kétszeres súllyal számít az osztályzat kialakításakor. 

b) Röpdolgozat – azonos témakörhöz tartozó egy vagy több óra anyagának elsajátításáról 

számolnak be a tanulók 

 időtartama maximum egy tanítási óra, 

 időpontját nem feltétlenül ismerik a tanulók, 

 rendszeressége változó, függ a tanulók szorgalmától, felkészülésüktől, 

 írásbeli feleletnek tekintjük, így az osztályzatok meghatározásánál a szóbeli felele-

tekkel azonos súllyal szerepelnek. 

A tantárgyak sajátosságaiból adódó, valamint a képzési rendszer változásaihoz kapcsolódó 

írásbeli beszámoltatás egyedi formáit (szintfelmérők, évfolyamdolgozat, központi felmérő, 

próba érettségi, … ) a munkaközösségek munkatervükben egy évre előre meghatározzák, 

illetve figyelembe veszik a központi felmérők rendjét. 
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Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt  

írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 

Az iskolánkban tanított tantárgyak ismeretanyagának sikeres elsajátításához szükséges a 

tanulók rendszeres otthoni tanulása. A tanulók következő órára való felkészülését írásbeli 

és/vagy szóbeli házi feladatok kitűzésével tudjuk segíteni. 

 

Házi feladat meghatározásának elvei és korlátai: 

 az órán tanult ismeretek elmélyítése, begyakorlása, 

 a kitűzött feladatok típusa igazodik a tantárgyi sajátosságokhoz, 

 a házi feladat a tanórákon használt tankönyvekből, feladatgyűjteményekből, mun-

kafüzetekből, … adható, 

 a kiadott feladatok mennyiségénél figyelembe vesszük, hogy a tanulónak a követ-

kező tanítási napra több tantárgyból is készülnie kell, 

 az olyan feladatoknál, amelyek elkészítése hosszabb időt vesz igénybe – olvasmá-

nyok adott szempont szerinti feldolgozása, kiselőadás, forrásfeldolgozás…- előre 

meghatározzuk a beadás időpontját. 

 
Záró rendelkezések 

 
1. A Pedagógia Program hatálybalépése 

 
A 2019. évjúnius  hó 25. napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és vissza-
vonásig érvényes. A felülvizsgált Pedagógiai Program hatálybalépésével egyidejűleg érvényét 
veszti a 2018. évoktóber hó 24. napján készített (előző) Pedagógia Program 
2. Pedagógiai Program felülvizsgálata 

 
A Pedagógiai Program felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogsza-
bályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a di-
ákönkormányzat, az intézményi tanács, ennek hiányában az iskolaszék, kollégiumi szék, en-
nek hiányában a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást a tagintéz-
mény-vezetőhöz kell beterjeszteni. A Pedagógiai Program módosítási eljárása megegyezik 
megalkotásának szabályaival. 
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Mellékletek 

Kerettantervi óraterv 12. évfolyam, közgazdaság ágazat (kifutó) 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 
2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 1 

Fizika 2 2 1   

Kémia 2 1     

Földrajz 2 1     

Ének-zene   1     

Informatika 1       

Testnevelés és sport 3 3 3 3 

Kötelező sportkör 1 1 1 1 

Mozgáskultúra 1  1 1 1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Általános statisztika    1 

Statisztika gyakorlat    1 

Pénzügyi alapismeretek    2 

Pénzügy gyakorlat    1 

Adózási alapismeretek    1 

Adózás gyakorlat    1 

Számviteli alapismeretek    2 

Számvitel gyakorlat    1 

Érettségire felkészítés    1 

Szakmai tárgyak tervezett órake-

rete, összesen 
6 7 8 11 

Összesen 31 32 31 31 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
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Kerettantervi óraterv 12. évfolyam, kereskedelem-marketing ágazat 

(kifutó) 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 
2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 1 

Fizika 2 2 1   

Kémia 2 1     

Földrajz 2 1     

Ének-zene   1     

Informatika 1       

Testnevelés és sport 3 3 3 3 

Kötelező sportkör 1 1 1 1 

Mozgáskultúra 1  1  1  1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

A marketing alapjai    2 

Marketing a gyakorlatban    1 

Az üzleti tevékenység tervezése, elem-

zése    3 

Vezetési ismeretek    1 

Üzleti tevékenység a gyakorlatban    1 

Áruforgalom    1 

Áruforgalom gyakorlata    1 

Érettségire felkészítés    1 

Szakmai tárgyak tervezett órake-

rete,: összesen  
6 7 8 11 

Összesen 31 32 31 31 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 
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Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 

Kerettantervi óraterv 12. évfolyam, ügyviteli ágazat (kifutó) 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 
2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 1 

Fizika 2 2 1   

Kémia 2 1     

Földrajz 2 1     

Ének-zene   1     

Informatika 1       

Testnevelés és sport 3 3 3 3 

Kötelező sportkör 1 1 1 1 

Mozgáskultúra 1  1  1  1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kommunikáció alapjai    3 

Üzleti kommunikáció gyakorlat    4 

Vállalkozási ismeretek    3 

Levelezési ismeretek    1 

Szakmai tárgyak tervezett órake-

rete, összesen 
6 7 8 11 

Összesen 31 32 31 31 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
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Szabadon tervezhető órakeret felhasználás 

9-12. évfolyamon   

 Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 
 Idegen nyelv 2 2 2 2 

 
Matematika  1     1 

 
Informatika  1 2 2 1 

  

  



54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző 
Az 1 éves szakképesítés óraterve nappali munkarendszerű oktatásban 

A képzés összes óraszáma  

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 961 óra 

A szakképesítés szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

Követelmény 

modul 

Tantárgy 5/13 évfolyam 

elmélet gyakorlat 

11499-12 Foglalkoztatás II. 0,5 - 

11498-12 Foglalkoztatás I.  2 - 

 

 

11504-16 

Gazdasági és jogi alapismeretek - - 

Ügyviteli ismeretek  - - 

Ügyviteli gyakorlatok - - 

Általános statisztika - - 

Statisztika gyakorlat - - 

Pénzügyi alapismeretek  - - 

Pénzügy gyakorlat - - 

Adózási alapismeretek - - 

Adózás gyakorlat - - 

Számviteli alapismeretek - - 

Számvitel gyakorlat - - 

 

11506-16 

Vállalkozásfinanszírozás 2 - 

Vállalkozás-finanszírozási gyakor-

lat 

- 1 

Adózás 3 - 

Elektronikus adóbevallás gyakorla-

ta 

- 1 

10151-16 Bérügyi feladatok 2 - 

Bérügyi gyakorlat - 1 

10152-16 Kis- és középvállalkozások gaz-

dálkodása 

3 - 

Üzleti tervkészítés gyakorlata - 1,5 

10153-16 Könyvvezetés 4 - 

Pénzforgalmi könyvviteli gyakorlat - 2 

10154-16 Munkaerő-gazdálkodás 3 - 

Bérszámfejtési gyakorlat - 2 

10155-16 Társadalom-biztosítás 2 - 

TB-gyakorlat - 1 

 Szakmai idegen nyelv 4  

 Összesen  25,5 9,5 

  35 
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A 2 éves szakképesítés óraterve esti munkarendszerű oktatásban 

 

Általános adatok 

Tanítási hetek száma: 1/13. évfolyamon 36 hét, 2/14. évfolyamon 31 hét 

Heti óraszám: 1/13 évfolyamon 17,5 óra, 2/14. évfolyamon 17,5 óra 

Esti képzés összes óraszáma: 1/13. évfolyamon 630 hét, 2/14. évfolyamon 542,5 hét  

Gyakorlati órák száma: 1/13. évfolyamon 198 óra, 2/14. évfolyamon 186 óra 

 

A képzés összes óraszáma  

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 17,5 óra/hét 630 óra/év 

Ögy  - 

2/14. évfolyam 17,5 óra/hét 542,5 óra/év 

Összesen: 1172,5 óra 

 

A szakképesítés szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma  

 

Követelmény 

modul 

Tantárgy 1/13. évfolyam 2/14. évfolyam 

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 

11499-12 Foglalkoztatás II. - - 0,25 - 

11498-12 Foglalkoztatás I.  - - 1 - 

 

 

11504-16 

Gazdasági és jogi alapismere-

tek 

2 - - - 

Ügyviteli ismeretek  1 - - - 

Ügyviteli gyakorlatok - 2,5 - - 

Általános statisztika 1 - - - 

Statisztika gyakorlat - 0,5 - - 

Pénzügyi alapismeretek  2 - - - 

Pénzügy gyakorlat - 0,5 - - 

Adózási alapismeretek 1 - - - 

Adózás gyakorlat - 0,5 - - 

Számviteli alapismeretek 3 - - - 

Számvitel gyakorlat - 1,5 - - 

 

11506-16 

Vállalkozásfinanszírozás - - 1 - 

Vállalkozás-finanszírozási 

gyakorlat  

- - - 0,5 

Adózás - - 1,5 - 

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata 

- - - 1 

10151-16 Bérügyi feladatok - - 1 - 

Bérügyi gyakorlat - - - 1 

10152-16 Kis- és középvállalkozások 

gazdálkodása 

- - 1,5 - 

Üzleti tervkészítés gyakorlata - - - 1 

10153-16  Könyvvezetés - - 1,75 - 

Pénzforgalmi könyvviteli 

gyakorlat 

- - - 1 

10154-16 Munkaerő-gazdálkodás - - 1,5 - 

Bérszámfejtési gyakorlat - - - 1 

10155-16 Társadalom-biztosítás - - 1 - 

 TB-gyakorlat - - - 0,5 

 Szakmai idegen nyelv 2  1  

 Összesen  12 5,5 11,5 6 

  17,5 17,5 
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OKJ 54 346 02 Ügyviteli titkár szakképesítés 
Az 1 éves szakképesítés óraterve nappali munkarendszerű oktatásban 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

elmélet gyakorlat éves óraszám 

szabadsáv nél-

kül 

összesen 

5/13.  

évfolyam 

31 óra/hét 

+ 4 óra 

372 589 992 óra/év 

 

 

1120 óra/év 

 

  

5/13. évf. 

heti óraszám 

e gy** 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan:  

12 19** 

Összesen (kerettanterv) 31 

Idegen nyelv  Idegen nyelv  4  

11498-12 Foglalkoztatás 

I. 

Foglalkoztatás II.  
0,5  

11499-12 Foglalkoztatás 

II. 

Foglalkoztatás I. * 
2  

10073-12 Titkári 

ügyintézés 

Üzleti adminisztráció gyakorlat** 
 6 

Ügyviteli ismeretek 
2  

 

Ügyviteli ismeretek 
2  

10072-12 Rendez-

vény- és program-

szervezés 

Rendezvény és program dokumen-

táció alapjai 
2  

Rendezvény és program dokumen-

táció alapjai 1  

Rendezvény és program dokumen-

táció a gyakorlatban**  6 

10071-12 Hivatali 

kommunikáció ma-

gyar és idegen nyel-

ven 

Hivatali protokoll ismeretek 2,5  

Szakmai idegen nyelv gyakorlat 

 7 

összes óra 
 

16 19 

összes óra  35 
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OKJ 54 345 01  Logisztikai ügyintéző szakképesítés 
Az 1 éves szakképesítés óraterve nappali munkarendszerű oktatásban 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Szakképesítés-specifikus 

utolsó évf. 

5/13 és 2/14. 

heti óraszám 

e 
gy 

(külső) 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0,5   

11498-12 Foglalkoztatás I.  Foglalkoztatás I. 2   

10034-12  Logisztika 4   

A logisztikai ügyintéző feladatai Készletgazdálkodás gyakorlat   4 

10035-12 
Szállítmányozási és fuvarozási 

feladatok gyakorlat 
  5 

Szállítás, fuvarozás, szállítmá-

nyozás 

Nemzetközi szállítmányozás, 

fuvarozás 
7,5   

  Közlekedés- és gazdaságföldrajz 1,5   

10036-12 Raktározás 3   

Termelési és nagykereskedelmi 

raktározás 
Raktározás gyakorlata    3,5 

Szabadsáv Szakmai idegen nyelv  4   

összes óra 18,5 12,5 

összes óra 35 
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2016. szeptember 1-jén belépő 9. évfolyam  érvényes óraterve 
Közgazdaság XXIV., Ügyvitel XXV., Turisztika XXVIII. ágazatok esetében 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 

Matematika 3 3 3 3 417 

Történelem 2 2 3 3 345 

Etika  - -   - 1 31 

Informatika 2 2 - - 144 

Művészetek  -  - 1 -  36 

Testnevelés 5 5 5 5 695 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 

Kötelező komplex természettu-

dományos tantárgy 
3 - - - 108 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 

Földrajz 
- 2 2 2 206 

Kötelezően választható tantárgy: 

Érettségi tantárgy, vagy Idegen 

nyelv, vagy Fizika*, vagy Infor-

matika, vagy Szakmai tantárgy** 

 - - 2 2 134 

Pénzügyi és vállalkozói ismere-

tek 
- 1 - - 36 

Szakmai órák összesen 11 12 10 10 1498 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35   

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 
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Nyelvi előkészítő évfolyam óraszámai a szakgimnáziumban 

 

Tantárgyak óraszám/hét 

Idegen nyelv –angol nyelv 15 

Idegen nyelv –német nyelv 3 

Testnevelés és sport 5 

Informatika 2 

Képességfejlesztés  

Matematika 

2 

 

Magyar nyelvtan 1 

Informatika-gépírás 1 

Osztályfőnöki 1 

Összesen 30 
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Közlekedés, szállítmányozás és logisztika XL. ágazatok esetében 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 

Matematika 3 3 3 3 417 

Történelem 2 2 3 3 345 

Etika  -  -  - 1 31 

Informatika 2 2 - - 144 

Művészetek  - -  1  - 36 

Testnevelés 5 5 5 5 695 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 

Kötelező komplex természettu-

dományos tantárgy 
3 - - - 108 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 

Fizika 
- 2 2 2 206 

Kötelezően választható tan-

tárgy: Érettségi tantárgy, vagy 

Idegen nyelv, vagy Kémia*, 

vagy Informatika, vagy Szak-

mai tantárgy** 

 - - 2 2 134 

Pénzügyi és vállalkozói ismere-

tek 
- 1 - - 36 

Szakmai órák összesen 11 12 10 10 1498 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35   

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 
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Szakmai tárgyak óraszámai a közismereti képzéssel párhuzamosan  

54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés (mellék-szakképesítés nélkül) 

Szakképzési modul tantárgy 
9. 

évf. 
10. 

évf. 
11. 

évf. 
12. 

évf.  

Főszakképesítés 

gazdálkodási alaptevékenység 

ellátása 
 

Gazdasági és jogi alapisme-

retek 4 3      

Ügyviteli ismeretek 3 
   

 
Ügyviteli gyakorlatok 4 

   
 

Általános statisztika   2 
  

 
Statisztika gyakorlat   1 

  
 

Pénzügyi alapismeretek   2 1 0,5 
 

Pénzügy gyakorlat   1 
  

 
Adózási alapismeretek   

  

1 
 

Adózás gyakorlat   
  

1 
 

Számviteli alapismeretek   2 2 
 

 
Számvitel gyakorlat   1 

 

1 
 

Mellék-szakképesítés 

helyett  kötelezően választandó tan-

tárgyak 
 

Komplex érettségi felkészítés 

elmélet 
  

2 1,5  

Komplex érettségi felkészítés 

gyakorlat*  

  

1 1  

Gazdasági számítások 
  

1 1 
 

szakmai idegen nyelv (1. nyelv)* 

vagy  
2. idegen nyelv* 

  

3 3 
 

Összesen 
 

11 12 10 10 
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54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés (mellék-szakképesítés választása esetén) 
A 12. évfolyamon a közismereti óraszámok változása 

Tantárgyak  9.  10.   11.   12./1  12./2  

hetek  36     36     36     18     13     

Etika                   0     2     

Ágazathoz  kapcsolódó  
tantárgy: Földrajz2        2     2     1     3     

Mindennapos testnevelés2  2     2     2     0     4     

Választandó  tantárgy2:  
Érettségi tantárgy, vagy Idegen 

nyelv, vagy Fizika, vagy In-

formatika, vagy Szakmai  
tantárgy***              2     1     3     

össz közismereti   
24    24    25    20  0  30  0  

Érettségire  épülő  fő  
szakképesítés  

11    12    5    3,5    3,5    

Érettségi  vizsga  keretében  
megszerezhető mellék-

szakképesítés2  

        6    11,5    0    

Összesen:  
35    36    35    35,0  0  33,5  0  

 

Szakképzési modul tantárgy 
9. 

évf. 
10. 

évf. 
11. 

évf. 
12. 

évf. I. 

12. 

évf. II.  

Főszakképesítés 

gazdálkodási alapte-

vékenység ellátása 
  

Gazdasági és jogi alap-

ismeretek 4 3   
 

   

Ügyviteli ismeretek 3 
  

 

 
 

Ügyviteli gyakorlatok 4 
  

 

 
 

Általános statisztika   2 
 

 

 
 

Statisztika gyakorlat   1 
 

 

 
 

Pénzügyi alapismeretek   2 1 0,5 0,5 
 

Pénzügy gyakorlat   1 
 

 

 
 

Adózási alapismeretek   
  

1 1 
 

Adózás gyakorlat   
  

1 1 
 

Számviteli alapismeretek   2 2  

 
 

Számvitel gyakorlat   1 
 

1 1 
 

mellék-szakképesítés:  

52 345 06 Pályázati tá-

mogatási asszisztens 

 

Támogatási alapismere-

tek 
  

2 
1,5 

 

 

Gazdálkodási statisztika 
  

2  

 
 

Folyamat és pénzügyi 

tervezés 
  

1 
3 

 

 

Támogatási ügyvitel 
  

2 3   

Támogatás menedzsment 
   

4 

 
 

Összesen 
 

11 12 10 15 3,5 
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54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (mellék-szakképesítést nem választó tanulók számára ) 

 

   Szakmai   
9.  

 
110.  11.  12.  

     e  gy  e   gy  e   gy  e   gy  

10496-16  
Közlekedés- 
szállítási alapok  

Közlekedési alapfogalmak  3                

Közlekedés technikája      4            

Közlekedés  üzemvitel  
gyakorlat*1 -.  

      

 2 
  

        

10036-16 A  
raktáros feladatai  

A raktározási folyamatok  3                

Speciális áruk raktározása  1                

Raktározás gyakorlat**    2,5              

11781-16 A raktár-

vezető feladatai  
A raktározás szerepe az 

ellátási láncban  
    1            

Raktár  működtetése és 

mutatószámai  
    1            

Raktárvezetés gyakorlat**        2          

10070-12 Munka-

helyi kommuniká-

ció  

Kommunikáció alapjai          3        

Üzleti kom. gyakorlat**  
          2      

10651-12 Vezetési, 

jogi, gazdasági, 

marketing ismere-

tek  

Vezetési, jogi, gazdasági, 

marketing elméleti ismere-

tek.1 
            

 3  
 

  

Marketing gyakorlat**                1  

Vezetés, szerv. gyak.**                1  

  
össz főszakképesítés  7  2,5  6  

4 
3  2  

3  
2  

Mellék-szakképesítés helyett kötelezően vá-

lasztandó tantárgyak  
0  0  0  0  3  2  

3  
2  

   Komplex érettségi felké-

szítés elmélet és gyakor-

lat*                1   1  1   

  Gazdasági számítások*            1    1  

   szakmai idegen  nyelvi 

kommunikáció (1. nyelv)* 

vagy  
2. idegen nyelv*              3     3     

  Szakképesítés összes óra-

száma 
        6   4  6  4 
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54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés (mellék-szakképesítés választása 

esetén) 
A 12. évfolyamon a közismereti óraszámok változása 

Tantárgyak  9.  10.   11.   12./1  12./2  

hetek  36     36     36     18     13     

Etika                   0     2     

Ágazathoz  kapcsolódó  
tantárgy: Földrajz2        2     2     1     3     

Mindennapos testnevelés2  2     2     2     0     4     

Választandó  tantárgy2:  
Érettségi tantárgy, vagy Idegen 

nyelv, vagy Fizika, vagy In-

formatika, vagy Szakmai tan-

tárgy***              2     1     3     

össz közismereti   
24    24    25    20  0  30  0  

Érettségire  épülő  fő  
szakképesítés  

11    12    5    3,5    3,5    

Érettségi  vizsga  keretében  
megszerezhető mellék-

szakképesítés2  

        6    11,5    0    

Összesen:  
35    36    35    35,0  0  33,5  0  

 

 

Szakmai 9. 10.  11.  

12. I. 

félév 12. II. félév 

Fő szakképesítés e gy e  gy e  gy e  gy e  gy 

Közlekedési alapfogalmak 3   -   -       -   

Raktározási folyamatok 2   2   -       -   

Raktározás gyakorlat*     - 2 - 2     -   

Közlekedés technikája -   3   1       -   

Közlekedés üzemvitel           1           

Közlekedés üzemvitel gya-

korlat -       -         
4,5 

A raktározás szerepe és 

mutatószámai -   2   -       -   

Raktárvezetés gyakorlat -     2 -       -   

Kommunikáció alapjai 3   -           -   

Üzleti kommunikáció gya-

korlat -     1         -   

Vezetési, jogi, gazdasági és 

marketing elméleti ismere-

tek -   -   -   2   2   

Marketing, vezetés, szerve-

zés gyakorlat -   -   -     2   2 

összes főszakképesítés 8 0 7 5 2 2 2 2 2 6,5 



 85 

Gazdasági és jogi alapis-

meretek -   -   1       -   

Ügyviteli gyakorlatok -   -   - 0,5     -   

Általános statisztika -   -   -   1       

Pénzügyi alapismeretek -       1           

Adózási alapismeretek -   -   0,5   -       

Vállalkozásfinanszírozás -   -   1   -       

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat -   -   - 0,5         

Számviteli alapismeretek -   -   -   2       

Adózás             1,5       

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata -   -   -     1,5     

Kis- és középvállalkozások 

gazdálkodása         0,5           

Üzleti terv készítése         1           

Könyvvezetés             1       

Pénzforgalmi könyvvitel 

gyakorlat               2     

Munkaerő-gazdálkodás         1           

Bérszámfejtési gyakorlat               2     

Mellék-szakképesítés: Vál-

lalkozási ügyintéző 51 344 

04 

        6 1 5,5 5,5 0 0 

összesen 8 0 7 5 8 3 7,5 7,5 2 6,5 

Összes kötelező szakmai 8 12 11 15 8,5 
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Óraterv az ügyviteli szakmacsoportba 2016-ban belépő osztály számára 

Irodai titkár szakképesítés - OKJ 54 346 03 (mellék-szakképesítés nélkül) 

  

9. 10. 11. 12. 

e 
g

y 
e 

g

y 
e 

g

y 
e 

g

y 

  
Összesen 6 5 6 6 2 8 3 7 

Összesen 11 12 10 10 

10066-16 Gazdálkodási alapfel-

adatok 

Gazdasági és vállalkozási ismeretek 2   1       1   

Jogi ismeretek 1               

12082-16 Gépírás és irodai alkal-

mazások 

Gépírás és levelezési gyakorlat   2   2   2   2 

Irodai alkalmazások gyakorlata       1   1     

12083-16 Gyorsírás Gyorsírás gyakorlata       2   2   2 

12084-16 Üzleti kommunikáció és 

protokoll 
Kommunikáció a titkári munkában 1   2           

10072-16 Rendezvény- és prog-

ramszervezés 
Rendezvény- és programszervezés         1   1   

12085-16 Titkári ügyintézési gya-

korlat 

Titkári ügyintézés 1   1           

Titkári ügyintézés gyakorlata           1   1 

 

Főszakképesítés: összesen 5 2 4 5 1 6 2 5 

11806-16 Gépírás és számítástech-

nikai alkalmazások 

Gépírás gyakorlata   2   1         

Számítástechnikai alkalmazások az ügy-

félszolgálatban 
    1           

11807-16 Kommunikáció az ügy-

félszolgálatban 

Ügyfélszolgálati kommunikáció 1               

Ügyfélszolgálati kommunikációs gyakor-

lat 
  1             

11808-16 Ügyfélszolgálat a gya-

korlatban 

Ügyfélszolgálati ismeretek     1           

Ügyfélszolgálati gyakorlat                 

11809-16 Dokumentumkezelés az 

ügyfélszolgálatban 

Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálat-

ban 
                

Dokumentum- és adatkezelés az ügyfél-

szolgálatban 
                

Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat                 

Mellék-szakképesítés helyett 

kötelezően választandó tan-
Szakmai érettségi felkészítés elmé-

let         2   2   
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tárgyak 

Etikus vállalkozói ismeretek           2     

Szakmai szoftverek         1       

szakmai idegen nyelv (1. nyelv) 
        3   3   

  
  6 5 6 6 7 8 7 5 

 

összesen 6 5 6 6 7 8 7 5 

 

Összes kötelező szakmai 11 12 15 12 
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Óraterv a Közgazdaság szakmacsoportba 2018-ban  

belépő osztály számára 

Vállalkozási és bérügyintéző (OKJ 54 344 02) 

(mellék-szakképesítést nem választó tanulók esetén) 

Tantárgyak 9. 10.  11.  12. 

hetek száma: 36 36 36 31 

Magyar nyelv és irodalom 4   4   4   4   

Ének 1               

Történelem 2   2   3   3   

Etika             1   

Idegen nyelv* 4   4   4   4   

Matematika* 3   3   3   3   

Kötelező komplex term tud. tárgy 3               

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 

Földrajz 2   2   2       

Informatika* 2   2           

Osztályfőnöki 1   1   1   1   

Testnevelés  3   3   3   3   

Mindennapos testnevelés 2   2   2   2   

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek     1           

Kötelezően választható tantárgy: 

informatika         2   2   

össz közismereti  27   24   24   23   

Érettségire épülő fő szakképesítés 8   12   5   5   

Érettségi vizsga keretében megsze-

rezhető mellék-szakképesítés 0   0   6   7   

össz szakmai 8   12   11   12   

Összesen: 35   36   35   35   

         Szakmai 9. 10.  11.  12. 

Fő szakképesítés e gy e  gy e  gy e  gy 

Gazdasági és jogi alapismeretek 4   2           

Ügyviteli ismeretek                 

Ügyviteli gyakorlatok*   4             

Általános statisztika     3           

Pénzügyi alapismeretek     3   1   2   

Pénzügy gyakorlat1       1   0   1 

Adózási alapismeretek         1       

Adózás gyakorlat1           1   0 

Számviteli alapismeretek     2   1   1   

Számvitel gyakorlat*       1   1   1 
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összes főszakképesítés 4 4 10 2 3 2 3 2 

Szakmai érettségi felkészítés elmé-

let         1   2   

Szakmai érettségi felkészítés gya-

korlat*           1   1 

Gazdasági számítások*           1   1 

szakmai idegen nyelvi (1. nyelv)* 
vagy 2. idegen nyelv 

        3   3   

összes : mellék-szakképesítés he-

lyett 
        4 2 5 2 

összesen 4 4 10 2 7 4 8 4 

Összes kötelező szakmai 8 12 11 12 

összes  elm/gyak 144 144 360 72 252 144 248 124 

         *= tervezett csoportbontás 2csoport/osztály  

        

Óraterv a Közgazdaság szakmacsoportba 2018-ban  

belépő osztály számára 

Vállalkozási és bérügyintéző (OKJ 54 344 02) 

(mellék-szakképesítést választó tanulók esetén) 

Tantárgyak 9. 10.  11.  12./1 12./2 

hetek száma 36 36 36 18 13 

Magyar nyelv és irodalom 4   4   4   4   4   

Ének 1                   

Történelem 2   2   3   3   3   

Etika2             0   2   

Idegen nyelv* 1. nyelv 4   4   4   4   4   

Matematika* 3   3   3   3   3   

Komplex term tud. tárgy 3                   

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 

Földrajz 2   2   2           

Informatika* 2   2               

Osztályfőnöki 1   1   1   1   1   

Testnevelés  3   3   3   3   3   

Mindennapos testnevelés2 
2   2   2   0   4   

Pénzügyi és vállalkozói ismere-

tek     1               
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Kötelezően választható tantárgy: 

Érettségi tantárgy, vagy Idegen 

nyelv, vagy Fizika*, vagy Infor-

matika, vagy Szakmai tantárgy         2   2   2   

össz közismereti  27   24   24   20 0 26 0 

Érettségire épülő fő szakképesítés 11   12   5   3   7   

Érettségi vizsga keretében meg-

szerezhető mellék-szakképesítés         6   12   0   

Összesen: 38   36   35   35 0 33 0 

                      

           Szakmai 9. 10.  11.  12./1 12./2 

Fő szakképesítés e gy e  gy e  gy e  gy e  gy 

Gazdasági és jogi alapismeretek 4   2               

Ügyviteli ismeretek                     

Ügyviteli gyakorlatok*   4                 

Általános statisztika     3               

Pénzügyi alapismeretek2     3   1   0   4   

Pénzügy gyakorlat       1   0   1   1 

Adózási alapismeretek         1           

Adózás gyakorlat           1   0   0 

Számviteli alapismeretek     2   1   1   1   

Számvitel gyakorlat*       1   1   1   1 

össz főszakképesítés 4 4 10 2 3 2 1 2 5 2 

Támogatási alapismeretek         2   2       

Gazdálkodási statisztika         2   2       

Folyamat- és pénzügyi tervezés               3     

Támogatási ügyvitel         2   2       

Támogatás menedzsment               3     

össz mellék-szakképesítés2: 52 

345 06 Pályázati-támogatási 

asszisztens 

        6 0 6 6 0 

  

Összesen: 4 4 10 2 9 2 7 8 5 2 

Összes kötelező szakmai 8 12 11 15 7 

elm/gyak 144 144 ## 72 324 72 126 144 65 26 

           2=átcsoportosított tantárgyak 12. évfolyamon 

       *= tervezett csoportbontás 2 csoport/osztály  
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Óraterv a közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatra 

2018-ban  

belépő osztály számára 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ 51 344 11)  

(mellék-szakképesítést nem választó tanulók esetén) 

hetek száma: 36 36 36 31 

Magyar nyelv és irodalom 4   4   4   4   

Ének 1               

Történelem 2   2   3   3   

Etika             1   

Idegen nyelv* 4   4   4   4   

Matematika* 3   3   3   3   

Kötelező komplex term tud. 

tárgy 3               

Ágazathoz kapcsolódó tan-

tárgy: Fizika 2   2   2       

Informatika* 2   2           

Osztályfőnöki 1   1   1   1   

Testnevelés  3   3   3   3   

Mindennapos testnevelés 2   2   2   2   

Pénzügyi és vállalkozói is-

meretek     1           
Kötelezően választható tantárgy: 

Érettségi tantárgy, vagy Idegen 

nyelv, vagy Fizika*, vagy Infor-

matika, vagy Szakmai tantárgy         2   2   

össz közismereti  27   24   24   23   

Érettségire épülő fő szakké-

pesítés 8   12   4   6   

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető mellék-

szakképesítés 0   0   7   6   

összes  szakmai 8   12   11   12   

Összesen: 35   36   35   35   

         Szakmai 9. 10.  11.  12. 

Fő szakképesítés 
e 

g

y 
e  gy e  gy e  gy 

Közlekedési alapfogalmak 3   -   -   -   

Raktározási folyamatok 2   2   -   -   

Raktározás gyakorlat*     - 2 - 2 -   

Közlekedés technikája -   3   1   -   

Közlekedés üzemvitel           1       

Közlekedés üzemvitel gya- -       -     2 
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korlat 

A raktározás szerepe és mu-

tatószámai -   2   -   -   

Raktárvezetés gyakorlat -     2 -   -   

Kommunikáció alapjai 3   -       -   

Üzleti kommunikáció gya-

korlat -     1     -   

Vezetési, jogi, gazdasági és 

marketing elméleti ismere-

tek -   -   -   2   

Marketing, vezetés, szerve-

zés gyakorlat -   -   -     2 

összes főszakképesítés 8 0 7 5 2 2 2 4 

Szakmai érettségi felkészítés 

elmélet         2   1   

Szakmai érettségi felkészítés 

gyakorlat*           1   1 

Gazdasági számítások*           1   1 

szakmai idegen nyelv (1. 

nyelv)         3   3   

Mellék-szakképesítés helyett 

kötelezően választandó tan-

tárgyak 

        5 2 4 2 

összesen 8 0 7 5 7 4 6 6 

Összes kötelező szakmai 8 12 11 12 

összes  elm/gyak 288 0 252 180 252 144 186 186 

Óraterv a közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatra 2018-ban  

belépő osztály számára 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ 51 344 11)  

(mellék-szakképesítést választó tanulók esetén) 

Tantárgyak 9. 10.  11.  

12. I. fél-

év 

12. II. 

félév 

hetek száma: 36 36 36 18 13 

Magyar nyelv és irodalom 4   4   4   4   4   

Ének 1                   

Történelem 2   2   3   3   3   

Etika             0   2   

Idegen nyelv* 4   4   4   4   4   

Matematika* 3   3   3   3   3   

Kötelező komplex term tud. 

tárgy 3                   

Ágazathoz kapcsolódó tan-

tárgy: Fizika 2   2   2           

Informatika* 2   2               
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Osztályfőnöki 1   1   1   1   1   

Testnevelés  3   3   3   3   3   

Mindennapos testnevelés 2   2   2   0   4   

Pénzügyi és vállalkozói is-

meretek     1               
Kötelezően választható tantárgy: 

Érettségi tantárgy, vagy Idegen 

nyelv, vagy Fizika*, vagy Infor-

matika, vagy Szakmai tantárgy         2   2   2   

össz közismereti  27   24   24   20   26   

Érettségire épülő fő szakké-

pesítés 8   12   4   4   8,5   

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető mellék-

szakképesítés 0   0   7   11   0   

összes  szakmai 8   12   11   15   8,5   

Összesen: 35   36   35   35   34,5   

           

Szakmai 9. 10.  11.  

12. I. fél-

év 

12. II. 

félév 

Fő szakképesítés 
e 

g

y 
e  gy e  gy e  gy e  gy 

Közlekedési alapfogalmak 3   -   -       -   

Raktározási folyamatok 2   2   -       -   

Raktározás gyakorlat*     - 2 - 2     -   

Közlekedés technikája -   3   1       -   

Közlekedés üzemvitel           1           

Közlekedés üzemvitel gya-

korlat -       -         4,5 

A raktározás szerepe és mu-

tatószámai -   2   -       -   

Raktárvezetés gyakorlat -     2 -       -   

Kommunikáció alapjai 3   -           -   

Üzleti kommunikáció gya-

korlat -     1         -   

Vezetési, jogi, gazdasági és 

marketing elméleti ismere-

tek -   -   -   2   2   

Marketing, vezetés, szerve-

zés gyakorlat -   -   -     2   2 

összes főszakképesítés 8 0 7 5 2 2 2 2 2 6,5 

Gazdasági és jogi alapisme-

retek -   -   2       -   

Ügyviteli gyakorlatok -   -   - 1     -   

Általános statisztika -   -   -   1,5       

Pénzügyi és számviteli alap- -       1   1,5       
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ismeretek 

Adózási alapismeretek -   -   1   -       

Vállalkozásfinanszírozás -   -   1   -       

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat -   -   -     2     

Adózás  -   -   -   2       

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata -   -   -     4     

Gazdálkodási ismeretek -   -   1   -       

Mellék-szakképesítés:  Vál-

lalkozási ügyintéző 51 344 

04 

        6 1 5 6 0 0 

összesen 8 0 7 5 8 3 7 8 2 6,5 

Összes kötelező szakmai 8 12 11 15 8,5 

összes  elm/gyak 288 0 252 180 288 108 126 144 26 84,5 
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Óraterv az ügyviteli szakmacsoportba 2018-ban belépő osztály számára 

Irodai titkár szakképesítés - OKJ 54 346 03 

 (mellék-szakképesítést nem választó tanulók esetén) 

Tantárgyak 9. 10.  11.  12. 

hetek száma: 36 36 36 31 

Magyar nyelv és irodalom 4   4   4   4   

Ének 1               

Történelem 2   2   3   3   

Etika             1   

Idegen nyelv* 4   4   4   4   

Matematika* 3   3   3   3   

Kötelező komplex term tud. tárgy 3               

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 

Földrajz 2   2   2       

Informatika* 2   2           

Osztályfőnöki 1   1   1   1   

Testnevelés  3   3   3   3   

Mindennapos testnevelés 2   2   2   2   

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek     1           
Kötelezően választható tantárgy: Érettségi 

tantárgy, vagy Idegen nyelv, vagy Fizika*, 

vagy Informatika, vagy Szakmai tantárgy         2   2   

össz közismereti  27   24   24   23   

Érettségire épülő fő szakképesítés 8   12   3   6   

Érettségi vizsga keretében megsze-

rezhető mellék-szakképesítés 0   0   8   5   

összes  szakmai 8   12   11   11   

Összesen: 35   36   35   34   

         Szakmai 9. 10.  11.  12. 

Fő szakképesítés e gy e  gy e  gy e  gy 

Gazdasági és vállalkozási ismeretek 2   1       1   

Jogi ismeretek     1           

Gépírás és levelezési gyakorlat(+1 ó. Szabad 

sáv) 
  4   2       2 

Irodai alkalmazások gyakorlata   1   1         

Gyorsírás gyakorlata       2   2   2 

Kommunikáció a titkári munkában 1   2           

Rendezvény- és programszervezés         1   1   

Titkári ügyintézés     2           

Titkári ügyintézés gyakorlata       1       1 
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összes főszakképesítés 3 5 6 6 1 2 2 5 

Szakmai érettségi felkészítés elmé-

let         2   2   

Etikus vállalkozói ismeretek           2     

Szakmai szoftverek         1       

szakmai idegen nyelv (1. nyelv) 
        3   3   

Mellék-szakképesítés helyett köte-

lezően választandó tantárgyak 
        6 2 5 0 

összesen 3 5 6 6 7 4 7 5 

Összes kötelező szakmai 8 12 11 12 

összes  elm/gyak 108 180 216 216 252 144 217 155 
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Óraterv az ügyviteli szakmacsoportba 2018-ban belépő osztály számára 

Irodai titkár szakképesítés - OKJ 54 346 03 

(mellék-szakképesítést választó tanulók esetén) 

Tantárgyak 9. 10.  11.  

12.  I. 

félév 

12.  II. 

félév 

hetek száma: 36 36 36 18 13 

Magyar nyelv és irodalom 4   4   4   4   4   

Ének 1                   

Történelem 2   2   3   3   3   

Etika             1   1   

Idegen nyelv* 4   4   4   4   4   

Matematika* 3   3   3   3   3   

Kötelező komplex term tud. 

tárgy 3                   

Ágazathoz kapcsolódó tan-

tárgy: Földrajz 2   2   2           

Informatika* 2   2               

Osztályfőnöki 1   1   1   1   1   

Testnevelés  3   3   3   3   3   

Mindennapos testnevelés 2   2   2   2   2   

Pénzügyi és vállalkozói is-

meretek     1               
Kötelezően választható tantárgy: 

Érettségi tantárgy, vagy Idegen 

nyelv, vagy Fizika*, vagy Infor-

matika, vagy Szakmai tantárgy         2   2   2   

össz közismereti  27   24   24   23   23   

Érettségire épülő fő szakké-

pesítés 8   12   3   2   12   

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető mellék-

szakképesítés 0   0   8   10       

összes  szakmai 8   12   11   12   12   

Összesen: 35   36   35   35   35   

           

Szakmai 9. 10.  11.  

12.  I. 

félév 

12.  II. 

félév 

Fő szakképesítés e gy e  gy e  gy e  gy e  gy 

Gazdasági és vállalkozási ismere-

tek 
2   1           2   

Jogi ismeretek     1               

Gépírás és levelezési gyakorlat(+1 

ó. Szabad sáv) 
  4   2           4 

Irodai alkalmazások gyakorlata   1   1             
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Gyorsírás gyakorlata       2   2   2   2 

Kommunikáció a titkári munkában 1   2               

Rendezvény- és programszervezés         1       2   

Titkári ügyintézés     2               

Titkári ügyintézés gyakorlata       1           2 

összes főszakképesítés 3 5 6 6 1 2 0 2 4 8 

Gépírás gyakorlata 
        2     2     

Számítástechnikai alkalmazások 

az ügyfélszolgálatban         1   2       

Ügyfélszolgálati kommunikáció 
        2           

Ügyfélszolgálati kommunikációs 

gyakorlat           1         

Ügyfélszolgálati ismeretek 
        1           

Ügyfélszolgálati gyakorlat 
          1   2     

Dokumentum- és adatkezelés az 

ügyfélszolgálatban               2     

Komplex ügyfélszolgálati gyakor-

lat               2     

Mellék-szakképesítés:  52 

841 02 Ügyfélszolgálati ügy-

intéző 

        6 2 2 8 0 0 

összesen 3 5 6 6 7 4 2 10 4 8 

Összes kötelező szakmai 8 12 11 12 12 

összes  elm/gyak 108 180 216 216 252 144 36 180 52 104 
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Óraterv a vendéglátás-turisztika szakmacsoportba 2018-ban belépő osztály 

számára 

Turisztikai szervező, értékesítő OKJ 54 812 03 

(mellék-szakképesítést nem választó tanulók esetén) 

Tantárgyak 9. 10.  11.  12. 

hetek száma: 36 36 36 31 

Magyar nyelv és irodalom 4   4   4   4   

Ének 1               

Történelem 2   2   3   3   

Etika             1   

Idegen nyelv* 4   4   4   4   

Matematika* 3   3   3   3   

Kötelező komplex term tud. tárgy 3               

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 

Földrajz 2   2   2       

Informatika* 2   2           

Osztályfőnöki 1   1   1   1   

Testnevelés  3   3   3   3   

Mindennapos testnevelés 2   2   2   2   

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek     1           

Kötelezően választható tantárgy: 

informatika         2   2   

össz közismereti  27   24   24   23   

Érettségire épülő fő szakképesítés 8   12   4   6   

Érettségi vizsga keretében megsze-

rezhető mellék-szakképesítés 0   0   7   6   

össz szakmai 8   12   11   12   

Összesen: 35   36   35   35   

         Szakmai 9. 10.  11.  12. 

Fő szakképesítés e gy e  gy e  gy e  gy 

Turizmus földrajz 1*   1*   1*   1*   

Kultúr-és vallástörténet     1*   1*   1*   

Vendégfogadás 1   1       1   

Üzleti protokoll 1*   2*           

Szakmai idegennyelv 3   3   2   2   

Turizmus rendszere 1   1           

Marketing     2*       1*   

IKT  a turizmusban 1*   1*           

összes főszakképesítés 8 0 12 0 4 0 6 0 
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Szakmai érettségi felkészítés          2*   2*   

Ágazati szakmai kompetenciák 

erősítése: Szakmai informatikai 

ismeretek          2   1   

szakmai idegen nyelvi (1. nyelv)* 
vagy 2. idegen nyelv 

        3*   3*   

összes : mellék-szakképesítés he-

lyett 
        7 0 6 0 

összesen 8 0 12 0 11 0 12 0 

Összes kötelező szakmai 8 12 11 12 

összes  elm/gyak 288 0 432 0 396 0 372 0 

         *= tervezett csoportbontás 2csoport/osztály  
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Óraterv a vendéglátás-turisztika szakmacsoportba 2018-ban belépő osz-

tály számára 

Turisztikai szervező, értékesítő OKJ 54 812 03 

(mellék-szakképesítést választó tanulók esetén) 

Tantárgyak 9. 10.  11.  12. I. félév 

12. II. 

félév 

hetek száma: 36 36 36 18 13 

Magyar nyelv és irodalom 4   4   4   4   4   

Ének 1                   

Történelem 2   2   3   3   3   

Etika                 2   

Idegen nyelv* 4   4   4   4   4   

Matematika* 3   3   3   3   3   

Kötelező komplex term tud. 

tárgy 3                   

Ágazathoz kapcsolódó tan-

tárgy: Földrajz 2   2   2           

Informatika* 2   2               

Osztályfőnöki 1   1   1   1   1   

Testnevelés  3   3   3   3   3   

Mindennapos testnevelés 2   2   2   2   2   

Pénzügyi és vállalkozói is-

meretek     1               

Kötelezően választható tan-

tárgy: informatika         2   1   3   

össz közismereti  27   24   24   21   25   

Érettségire épülő fő szakké-

pesítés 8   12   4   4   6   

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető mellék-

szakképesítés 0   0   7   10       

össz szakmai 8   12   11   14   6   

Összesen: 35   36   35   35   31   

           

Szakmai 9. 10.  11.  12. I. félév 

12. II. 

félév 

Fő szakképesítés e gy e  gy e  gy e  gy e  gy 

Turizmus földrajz 1*   1*   1*   1*   1*   

Kultúr-és vallástörténet     1*   1*   1*   1*   

Vendégfogadás 1   1           2   

Üzleti protokoll 1*   2*               

Szakmai idegennyelv 3   3   2   2   2   

Turizmus rendszere 1   1               
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Marketing     2*           2*   

IKT  a turizmusban 1*   1*               

összes főszakképesítés 8 0 12 0 4 0 4 0 8 0 

Szakmai érettségi felkészítés          2       2*   

Szállodai adminisztráció          1*     4*     

Szállodai kommunikáció         1*       

 

  

Szállodai tevékenység         3*     6*     

mellék-szakképesítés: Szál-

lodai recepciós 5281201 
        7 0 0 10 2 0 

összesen 8 0 12 0 11 0 4 10 10 0 

Összes kötelező szakmai 8 12 11 14 10 

összes  elm/gyak 288 0 432 0 396 0 72 180 130 0 

           *= tervezett csoportbontás 

2csoport/osztály  
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55 344 07 számú, Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképe-

sítés óraterve 
 

Szakmai követelmény-

modulok 

31 hét 

Tantárgyak 

Elméleti 

heti 

óraszám 

Elméleti 

éves óra-

szám  

Gyakor-

lati heti 

óraszám 

Gyakor-

lati éves 

óraszám 

Összes 

óraszám 

Összesen 9,25  8,25   

Összesen 17,5     

10773-12 Jogi feladatok a 

gyakorlatban 
Jogi ismere-

tek 
1 

 
 

  

10774-16 Pénzügyi fel-

adatok ellátása 

Pénzügyi 

ismeretek 
1 

 
 

  

Pénzügyi 

gyakorlat 
 

 
1 

  

10775-16 Adózási felada-

tok ellátása 

Adózás 1,5     

Adózás gya-

korlat 
 

 
1,5 

  

11886-16 Számviteli 

szervezési feladatok 

gyakorlata 

Számvitel 

szervezés 
1,25 

 
 

  

Komplex 

feladatok 

gyakorlata 

 

 

0,75 

  

10809-12 Gazdasági és 

vezetési feladatok a gya-

korlatban 

Gazdasági és 

vezetési fel-

adatok 

1,5 

 

 

  

10808-16 Számviteli 

feladatok a gyakorlatban 

Számvitel  1,5     

Számvitel 

gyakorlat 
 

 
3,5 

  

10789-12 Elemzési - 

ellenőrzési feladatok 

ellátása 

Elemzés-

ellenőrzés 
1,5 

 
 

  

Elemzés-

ellenőrzés 

gyakorlata 

 

 

1,5 
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