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A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY

1.

Megnevezés

1.1. Hivatalos neve: Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium
2.

Feladatellátás helye: 1097 Budapest, Illatos út 2-4.

2.1. Székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 2-4.
3.

Típusa: Művészeti Szakgimnázium

4.

Közfeladata:
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok:
Szakf.sz.
853 000 1
853 121 1

Alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok
Párhuzamos oktatás (9-12/13. évfolyam)
Nappali rendszerű szakgimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)

853 211 1

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon

853 221 1
910 121 1
931 204 1
470 002 1
562 913 1

5.

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Iskolai intézményi étkeztetés

OM azonosító

035384

6. Szervezeti egységkód:

264601

7. KLIK kód

BP4601

8.

Az alapító és a fenntartó neve és székhelye

8.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
8.2. Alapító jogkör gyakorlója: Emberi Erőforrások Minisztériuma
8.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
8.4. Fenntartó neve: Belső-Pesti Tankerületi Központ
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8.5. Fenntartó székhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca 6.
9. Tankerület megnevezése Belső-Pesti Tankerületi Központ

10. A múlt és a jelen
A múlt számunkra egyrészt vállalt önmagunk. Jelenünk megnemesítő példáit keressük
benne, azt az irányadó utat, amelyen a mában is érdemes haladni előre. Ez az iskolatörténet
az épület történetével kezdődik, s az 1912-ben a téglák közé épített szép reményeket
kívánjuk újjáteremteni. Az a Németh László-i, Kós Károly-i gondolat, amely a
kertvárosban a természet- és emberközeli élettér megvalósulását látta, minket is tanári
munkánk során újra és újra megihlet: a mi tanulóinknak is tárgy- és környezetkultúrát
tanítunk, amely által növendékeink is szebbé tehetik életüket, s utat nyitunk, lehetőségeket
tárunk fel a kéz művelése által a bennük lévő tehetség és a tárgyi világ, az orbis pictus
harmóniájának megteremtéséhez.
Másrészt az iskolánk története maga is történelem, a korszellem változásai tükröződnek
benne akarva akaratlan, mikro modellje a múlt fő sodrásának.
Az iskolaépület története
Bárczy István (1866-1943) a század elején, mint megbízott polgár-, majd főpolgármester
nagyszabású iskolaépítési programot indított el, s terve három év alatt meg is valósult. Ez
idő alatt 55 új iskola készült el, amelynek egyike az Illatos úti saroképület. A Soroksári út
és Illatos út kereszteződésében felépített saroképületet 1993-ban a kerületi önkormányzat
rendeletével védett műemléknek nyilvánította.
A folyosók népies életképeket ábrázoló freskóit Jávor Pál (1880-1923) készítette, s e
műalkotások híven tükrözték az építkezés eredeti koncepcióját, amelyben jelentős szerepet
játszott a hagyományőrzés, a vidékről elvándorló, a fővárosban munkát vállaló tömegek
kulturális tradíciói. A vidékről felkerülő, munkássá és tisztviselővé váló emberek ugyanis
kiszakadtak addigi környezetükből, a kertek, növények és fák világából. A kormány és a
főváros vezetése azt várta az építészektől, hogy a „kertváros-koncepcióval” mentsék meg a
városiasodás miatt háttérbe szoruló értékeket.
A Soroksári Úti Elemi falai között 1913-ban kolompolt először a pedellus az első tanórára.
A fiúk és lányok oktatása akkor még külön épületrészben folyt, az alagsorban pedig az
óvoda kezdte el működését. Az alagsor egyik részén népkonyha, a másikban a Szent
Borbála-kápolna kapott helyet.
A tantárgyak között hittan, gazdaságtan, a lányok részére háztartástan és kézimunka
szerepelt. A Kis-Dunán létesült csónakház, illetve a hatalmas iskolai udvar - amely a Kén
utcáig húzódott - a testedzést szolgálta. A népiskola mellett 1932-től néhány éven keresztül
polgári leányiskola is létesült. A világháború nemcsak a napi oktató-nevelő munkát tépázta
meg, 1943. április 13-án szőnyegbombázás során az épületet találat érte, a bomba az épület
közepén egészen a pincéig hatolt.
Az általános iskolai képzést 1955-ben megszüntették, az épületben hosszú ideig a 43.
számú József Attila Fiúkollégium működött.
Iskolatörténet
1979 után az épület a 35. számú Ipari Szakmunkásképző Intézetnek, a szobafestő-mázoló,
majd később a tapétázó szakmatanításnak adott otthont, de nem ezzel az eseménnyel
kezdődik az iskola múltja, történelme. Az Illatos úti saroképületbe költöző iskola egy
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korszakot reprezentálva indult a mai Dunaújvárosban. A Dunapentele határában, a római
kori Intercisa helyén 1952-ben kezdődő nagy építkezések hívták életre. 1955-ben
Budapestre költöző intézmény számára átmeneti „szállásnak” bizonyultak a Damjanich u.
50., a Huba utca 12., illetve a Szondi u. 41. alatti épületek.
A 80-as évek derekán egy belső modernizáló program változtatta meg az iskola életét.
Akkoriban új szakmák képzése indult el, s ez a fejlődés az évek során a korábbi
alapszakmák háttérbe szorulását idézte elő. A háború előtti években még a szobafestőmázoló szakma az ún. díszítő szakmákhoz tartozott, az üvegfestő, címfestő, aranyozó,
képkeretező szakmák társaságában foglalt helyet. E képzési struktúra modelljéhez
igazodva öt további szakma (kerámiaformázó, gipszmintakészítő, üvegcsiszoló,
üvegműves, porcelánfestő) képzése kezdődött meg 1985/86-ban.
1989-ben az iskolavezetés elérkezettnek látta az időt a szakközépiskolai képzés
bevezetésére. A demográfiai hullámvölgy és a gazdasági átalakulás nehézségeit, buktatóit
legyőzve, a tudatos fejlesztőmunka eredményeképp mára erős önálló arculattal rendelkező
intézmény jött létre. Az utóbbi években a Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola a
művészeti szakközépiskolák szintjére emelkedett. Egy korszerű, egymásra épülő, átjárható
oktatási struktúrát alakított ki.
A dekoratőrképzés 1954-ben kezdődött, tanfolyami kezdő és haladó csoporttal, 1955-56ban a „Százados úti Polgári iskolába” költözött és Bp. Főváros Kereskedelmi
Tanulóiskolájaként kérte meg működését. Ebben az évben már szakmunkásvizsgát tettek a
tanulók, ekkor egy éves volt a képzés. Az 1972/73-as tanévtől vált országos beiskolázású
iskolává a Kirakatrendező és Dekoratőr Szakmunkásképző Iskola néven. Az iskola
felküzdötte magát a művészeti iskolák közé. Tárgyi és személyi feltételeiben – korszerű
iskolaépület, jól felszerelt szaktantermek, műhelyek, kirakattermek, számítógéptermek –
egyedülállóak voltak, kiváló művészpedagógusokkal, szaktanárokkal, szakemberekkel,
magas szintű szakmai képzést nyújtottak tanítványaiknak.
2007. július 1-jével a Budapest VIII., Szentkirályi út 7. alatti Dekoratőr Iskolát, mint
önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt a nevelési-oktatási intézmények
feladatracionalizálása keretében – jogutóddal megszünteti. Jogutód iskola a Kézműipari
Szakközépiskola és Szakiskola. A kirakatrendező és dekoratőrképzés nem szűnt meg,
tovább folytatódik a képzés új helyen, új feltételekkel.
2007-ben a Budapest Főváros Önkormányzata 1847/2007 (XI.29.) Főv. Kgy. határozatával
létrehozta az integrált szakképző központokat (TISZK -ek).
Iskolánk a SZÍNES TISZK tagja lett, amelyben hét iskola kötött együttműködési
megállapodást. (2008. febr. 1.)
Megalakult a Színes TISZK Gazdasági Szervezete, amely az iskolák gazdálkodását vette
át.
A Fővárosi Közgyűlés 2008. április 24-i ülésén jóváhagyta, 2008. július 2-ával
hatályba lépteti intézményünk névváltozását. Új név: Jaschik Álmos Művészeti
Szakképző Iskola.
Budapest Főváros Közgyűlés 2289/2012. (X.31.) Főv. Kgy. határozatával hatályba léptette
iskolánk ismételt névváltozását.
Ezzel az eseménnyel az iskola utolsó közel 30 éves fejlődéstörténete lezárult.
2013. január elsejét iskolánk életében teljesen új fejezet kezdődött, az iskolák állami
tulajdonba vételével.
Új fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
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Iskolánk névadója: Jaschik Álmos (1885-1950)
Jaschik Álmos iparművész, pedagógus, szakíró alakja az évtizedek során méltatlanul
háttérbe szorult, holott mind személyes oeuvre-je, mind pedig stílus- és szemléletformáló
tanári munkássága meghatározó jelentőségű. Iskolája a XX. század művészetének számos
kiemelkedő alkotóját indította el a pályán, így például Hajnal Gabriella textilművészt,
Kovács Margit keramikust, Uray Erika grafikust, vagy Pierre Székely szobrászművészt.
Nem lehet említés nélkül hagyni azt sem, hogy a Jaschik-iskola hallgatója volt többek
között Szabolcsi Hedvig, Körner Éva és Henszlmann Lilla művészettörténész, Gyürky
Katalin és Bónis Éva régész is.
Jaschik az alkalmazott művészet szakmai és etikai alapjait tanította meg – az európai
iparművészeten földrajzi és műfaji szempontból is messze túlmutató lexikai anyag átadása
mellett – a legkülönfélébb társadalmi rétegeket képviselő hallgatóinak. A Jaschik-iskola
szakmai szempontból „kenyeret adott a hallgatók kezébe”, a mester pedig mindezen túl
emberi szempontból is felelősen kísérte tanítványai sorsát: a szegényeknek
tandíjmentességet biztosított, a Holocaust idején pedig a zsidókat menekítette – ezt volt
tanítványai felterjesztésére az izraeli állam poszthumusz kitüntetéssel köszönte meg a
mester leszármazottainak.
Jaschik Álmos rajztanárnak tanult az Országos Magyar Királyi Mintarajziskola és
Rajztanárképezdében végezte, mestere Székely Bertalan volt. A Székesfővárosi Községi
Iparrajziskolában kezdte pályafutását (1907-1919), majd 1919-ben nyitotta meg haláláig
működő grafikai magániskoláját, s az onnan kikerült fiatalok közül számosan megbecsült
könyvtervezőként, illusztrátorként, iparművészként, festőként, restaurátorként, régészként,
építészként, művészettörténészként szereztek maguknak nevet idehaza és/vagy külföldön.
Jaschikot - korai munkája alapján - elsősorban "szecessziós" művészként tartja számon a
művészeti irodalom, holott szerteágazó munkássága az egyetemes magyar kultúra szerves
részét alkotja. Autonóm gondolkodású művészegyéniség volt, a fővárosi polgári értelmiség
vezető rétegéhez kötődően neveltetéséből, a század eleji kulturális légkörből adódóan,
nemzeti-népi hagyományainkra támaszkodva alakította ki művészi tevékenységének
folyamatosan táguló körét.
Magániskolája, amelyet méltán lehetett progresszív szellemiségűnek nevezni, kapcsolatban
állt a Hét és a Nyugat körével, Rabinovszky Máriusz révén Szentpál Olga újító szellemű
mozgásművészeti iskolájával, 1925 és 1944 között színpadművészként együttműködött
Németh Antallal, a Nemzeti Színház rendezőjével, majd igazgatójával. Az ő ösztönzésére
vezette be Jaschik Magyarországon elsőként a színpadi makett építés tanítását. A Németh
Antallal folytatott közös munkába időnként bevonta tanítványait is, és hasonlóképpen
bevonta őket nem kevésbé újító szellemű animációs mesefilm-kísérleteibe is.
Színpadművészként, jelmeztervezőként négy ízben is közreműködött a Csongor és Tünde
színrevitelében. Kevéssé számon tartott negyvenes évekbeli színes rajzfilmkísérletei és
másokkal közös bábművészeti kezdeményezései ugyancsak a jövő útját egyengették.
Jaschik Álmos művészi és pedagógiai munkássága a maga korában egyedülálló, komplex
művészeti jelenség: fővárosi kötődésű, egyben nemzeti, népi hagyományainkhoz
kapcsolódó. Az ornamentum eredetéről vallott eredetével, az ornamentális formaképzés
gyakorlatával munkássága a nemzeti művészet fő áramába illeszkedik. A művész és a
művészetet hivatásként vállaló egykori tanítványai joggal érdemesíthetők arra a
megtisztelő gesztusra, hogy egy olyan intézmény vegye fel a nevét, amely továbbviszi az ő
komplex művészetpedagógiai tevékenységét.
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11. A nevelő-oktató munka alapelvei
Legfontosabb alapelv, hogy a közoktatás nem szolgáltatás, hanem közszolgálat,
amelynek ellátása alapvetően a Magyar Állam Feladata, joga és kötelezettsége.
Az állam elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi
fejlődését, amelyben a szülői felelősség hangsúlyozottan jelenik meg.
Fontos alapelv, hogy az állam a megrendelő és nem a szülő.
Az állami és helyi önkormányzati nevelési-oktatási intézmény nem lehet
elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem, vallási és világnézeti
tanítások igazságáról nem foglalt állást, ezekben a kérdésekben semlegesnek kell
maradnia.
Az iskola az ismereteket a vallási, világnézeti információkat sokoldalúan közvetíti,
a teljes nevelési-oktatási folyamatban, tiszteletben tartja a gyermek, a tanuló, a
szülő, a pedagógusvallási, világnézeti meggyőződését.
Minden embert megilletik az alapvető jogok, ugyanakkor mivel közösségben él,
kötelességei vannak. A közösség oldaláról vizsgálva a kötelezettségek az
elsődlegesek, míg az egyén oldaláról szemlélve a jogok.
Alapelvként fogalmazható meg, hogy a köznevelés finanszírozása állami feladat.
Alapelvként rögzíti a törvény, hogy iskolában a pedagógusfelelős a nevelésért, a
szülő felelőssége a gyermek családban történő nevelése. Ezzel megerősítve a
pedagógus szakmai tekintélyét.
Alapelvként fogalmazódik meg az erkölcs, a rend, a tudás, az igazságosság, a
szabadság, a szektorsemlegesség, a hátrányos megkülönböztetés elvetése.
Mindenkinek igényei, képességei és törekvései szerinti alapelv.
Az ellenőrzött minőség teljes értékű érvényesülése. Alapelvként fogalmazódik meg,
hogy az ember áll a középpontban, a gyermek és a pedagógus a szülő, akinek
kötelességeik és jogaik egységet alkotnak.
Pedagógiai alapelvek iskolánkban
-

a méltányosság elve
a tanulók érdeklődéséhez, képességeihez való alkalmazkodás
a diákjogok tiszteletben tartása
a diákközösségek működésének, feltételrendszereinek biztosítása
a jogok és kötelezettségek egyensúlyának elve
a személyes érintettség elve
a különböző művészeti kifejező jegyek egyenértékességének elve
zenei, irodalmi, képzőművészeti, stb. műalkotások befogadásának elve, az
esztétikai érzékenység fejlesztése
minden gyermek képességeinek megfelelő nevelésben részesüljön
elutasítunk mindenféle agressziót
kulturált magatartás és viselkedés kialakítása (interperszonális kapcsolatok
fejlesztése)
elutasítunk az egyénre és a közösségre nézve mindenféle káros, veszélyes,
magatartási és viselkedési formát
a tanulók által ránk bízott titkokat megőrizzük
hátránnyal induló tanulókat felzárkóztatjuk, beillesztjük az iskola közösségébe
küzdünk a kirekesztés ellen
egészséges ember a záloga az egészséges társadalomnak
az iskolai környezeti miliő, az iskolai művészeti aura pozitívan hat a
személyiség kialakulására
8

12. A nevelő-oktató munka célja, feladata
Elvárt cél a közoktatás teljes megújítása, a minőség javítása, a versenyképesség
biztosítása, a nemzeti középosztály megerősítése, a leszakadó rétegek felemelése,
és az igazságosság.
A köznevelés feladata a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának
átadása, megőrzése, az egyetemes kultúra közvetítése az erkölcsi érték és a
szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése.
A tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök
együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való
törekvés megalapozása, a nemzeti közösségi összetartozás és a hazafiság
megerősítése. Cél a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen
az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus
személyiség kibontakozásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi
képességeket.
Fontos a felelősségvállalás másokért, az önkéntesség. Ma már nélkülözhetetlen a
gazdasági és pénzügyi ismeretek átadása, az egyéni életvitelre nevelés.
Az iskola alapfeladata a kognitív és szakmai ismeretek átadása, ezen túl azonban a
„pedagógiai ethosz” szellemében az iskolának is feladata, hogy kritikusan
gondolkodó, szociális érzülettel bíró, érték alapú gondolkodási-viselkedési
kompetenciákkal rendelkező, etikus fiatalokat neveljen.
13. Nevelési értékek
nemzeti, népek értékei (népek történetének, hagyományának, kultúrájának
megismerése, tisztelete)
a. európai értékek
b. gyermeki autonómia
c. minden emberi különbözőség (másság) elfogadása
d. tanulói alkotások (irodalmi, művészeti)
e. tanulói jogok tiszteletben tartása
f. pedagógusok megbecsülése
g. együttműködési készség kialakítása
h. alkotó részvétel a tanulásban, munkában
i. műveltség megszerzésének kívánalma
j. megfelelés a szülői értékrendnek
k. idősek tisztelete
l. társadalmi szolidaritás (szociális érzékenység)
m. plurális értékrend (demokrácia)
n. szellemi és tárgyiasult értékek megbecsülése
o. esélyegyenlőség
p. egészség megóvása, testkultúra ápolása
q. készülés a családi életre
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14. Az életen át tartó tanulás stratégiájának legfontosabb komponensei
-

a partnerség
a képzés szükségességének elfogadása
megfelelő eszköz-ellátottság
képzésbe való bekapcsolódás lehetőségeinek javítása
az oktatási kultúra fejlesztése
a minőség magas szintjének elérésére való törekvés.

15. A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai
Az óraterveket a tanügyigazgató-helyettes készíti el, a munkaközösségek véleményezési
jogot gyakorolnak, a tantestület hagyja jóvá.
A helyi tanterveket a szakmai munkaközösségek előzetes véleményének kikérése alapján a
szaktanárok írják.
A továbbhaladás feltétele iskolai szinten általában a követelmények 40 %-nak a teljesítése.
Az iskola integrált tantárgyat nem vezet be.
A tantestület dönt a szabadon tervezhető órák felhasználásáról, a választható tanítási órák
számáról és felhasználásáról.
A szabadon tervezhető órákat felzárkóztatásra, tehetséggondozásra (csoportbontásra)
fordítjuk. (Idegen nyelv, informatika, magyar nyelv, irodalom, szakmai csoportok, rajz,
szakelmélet.)
A szülőket az iskola tájékoztatja minden tanév végén legkésőbb június 15-ig a
tankönyvekről, a tanulmányi segédletről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről,
amelyek szükségesek a következő tanévben a nevelő és oktató munkához.
További tájékoztatást kapnak a szülők az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről,
taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról, hogy az iskola milyen támogatást
tud nyújtani a szülőknek.
Továbbá tájékoztatjuk a szülőket minden olyan kérdésről, amely az anyagi helyzetüket
érinti az új törvényeknek, rendeleteknek megfelelően.
Az iskola a magyar nyelv és irodalom tantárgyat magyar nyelv továbbá irodalom
tantárgyakra bontja.
Iskolánkban idegen nyelvválasztási lehetőség a német és az angol tantárgyak.
A nevelőmunka eszközei
meggyőzés módszerei (oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, tudatosítás,
stb.)
a tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, értékelés,
játékos módszerek, gyakorlás stb.)
a magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret stb.)
a jutalmazás formái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés,
jutalomkönyv, tárgyi jutalom, táborozás, ösztöndíj, tanulmányút stb.)
a büntetés formái (szóbeli figyelmeztetés, észrevétel, dorgálás, feddés, határozott
rendreutasítás, osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás, igazgatói figyelmeztetés,
intés, rovás, nevelőtestület elé idézés, szigorú megrovás, párhuzamos osztályba
való áthelyezés stb.
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a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet,
ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom stb.)


A szakgimnázium nevelési-oktatási feladata az általános műveltség megalapozása, az érettségi
vizsgára és a felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, továbbá a szakmai vizsgára való
felkészítés. Célunk, hogy tanulóink olyan szakmai kompetenciákat szerezzenek, amelyek birtokában
képesek a további ismeretszerzésre, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására.



Fejlesztő célú képzési tartalmakkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel kialakítani a
tanulókban az élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet.



A társadalomba való beilleszkedés támogatása azzal, hogy felkészítjük tanulóinkat a társadalmi
jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni képes tudás megszerzéséhez
nélkülözhetetlen munka felvállalására



Feladatunk, hogy előmozdítsuk a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak
kialakítását, fejlesztését.



A nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek
feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, továbbépítésére, integrálására.



Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony nevelő-oktató munkával fejlessze a
tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást.



A gyakorlati oktatás kapcsolódjon az elméleti képzéshez, a cél a gyakorlati alkalmazhatóság, a
munkaerő-piaci környezet elvárásainak megfelelő, hasznosítható tudás biztosítása.

Kiemelt feladatainkhoz kapcsolódó feladatok, eszközök és eljárások:
Feladatok

Eszközök, eljárások
 Felzárkóztató programok, korrepetálások szervezése.

 Az alapkészségek és a kulcskompetenciák fejlesztése.

 Differenciálás a tanítási órákon.

 Egyéni tanulási utakat biztosítunk a tanulók számára.

 Változatos tanítási módszerek alkalmazása (a helyi
tantervek ajánlásokat tartalmaznak ehhez).
 Vizsgafelkészítők tartása.
 Próbavizsgákon vizsgatapasztalat megszerzése.

 Felkészítés az érettségi és szakmai vizsgákra.
 A tanulók továbbtanulásának támogatása, segítése.

 Továbbtanulási tájékoztatók a szülőknek és a
diákoknak.
 Továbbtanulási operatív segítség a jelentkezés teljes
időszakában.
 Szabályozott folyamat a továbbtanulás intézményi
támogatására.

 Átjárhatóság biztosítása a szakgimnázium és a
gimnázium- szakközépiskola között.
 Az ágazati szakmai alapozás során segítjük a tanulók
megalapozott szakirány-választását a szakgimnáziumi
alapozó évfolyamokon.
 Partneri kapcsolatok működtetése a gazdaság
szereplőivel, a munkaerőpiac igényeinek mérése.
 A korszerű ismeretek beépítése az oktatásba.
 Gyakorlat-centrikus módszertan alkalmazása a
szakképzésben.

 Támogató rendszer a tanulási utak biztosítására.
 Pályairányítási, munkavállalási ismeretek beépítése az
oktatási folyamatba.

 Partneri igény- és elégedettségmérések végzése a
munkaerő-piaci szereplők körében.
 A munkaerőpiac igényeinek beépítése a helyi
tantervekbe, szakmai programokba.
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Feladatok
 Felnőttképzési tevékenység bővítése.
 Felnőttképzési kínálat megjelenítése a szakképzési
piacon.
 A munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése.

Eszközök, eljárások
 Felnőttképzési programok fejlesztése, felnőttképzési
marketing a munkaerő-piaci partnerek körében.

 Társas, személyes és módszertani kompetenciák
fejlesztése.

 Korszerű, gyakorlat-centrikus, tevékenységközpontú
módszertan alkalmazása az elméleti és gyakorlati
képzésben.

 A NAT fejlesztési területének megfelelő önállóságra,
felelősségérzetre, kezdeményezőképességre, felelős
munkavállalásra való nevelés.

 A jogi, pénzügyi, munkaügyi ismeretek beépítése a
szakmai tárgyakba.
 Kommunikatív nyelvoktatási módszerek alkalmazása.

 Kommunikációs készségek kialakítása, folyamatos
fejlesztése.

 A szóbeli feleletek megfelelő arányának biztosítása a
számonkérésben.

 A helyi tartalmak beépítése a helyi tantervbe és a
szakmai programba.

 Partneri kapcsolatok működtetése a régiógazdálkodó
szervezeteivel, az érdekképviseleti intézményekkel.

 A munkába állás támogatása, a szükséges kompetenciák
 A munkába állást segítő-támogató rendszer
fejlesztése, kapcsolatok építése a munkaerő-piaci
működtetése: álláskeresési technikák, jogi, munkajogi
szereplőkkel.
ismeretek.
 A tanulás tanítása minden tantárgy képzési tervébe
beépítve.
 Az önálló ismeretszerzés kifejlesztése, az önállóság, az
önértékelés fejlesztése a szakmai képzésben.
 Önálló feladatok, projektek megoldása.
 Kreatív, gyakorlati, egyéni és csoportos feladatok
megoldása.
 A motiváció alkalmazása, az ismeretek gyakorlati
alkalmazásának bemutatása.
 Önálló tanulás módszereinek alkalmazása.

 Önálló tanulás módszertani alkalmazása az oktatásban.
 Az önálló tanulási feladatok alkalmazása, önálló
projektfeladatok beépítése az oktatásba.
 Iskolai projektnapok szervezése.
 A gyakorlati oktatás feladatainak projektekké
szervezése.
 Részvétel tanórán kívüli projektekben.
 A szemléltetés, a gyakorlati alkalmazások az elméleti és
gyakorlati képzésben.
 Projektfeladatok, egyéni kutatómunka alkalmazása.
 Önálló szakmai portfóliók készítése.

 Egészségnevelési hetek szervezése.
 Az egészséges életmódra nevelés, a káros szenvedélyek
 A sportolás, a testmozgás igényének felkeltése,
negatív hatásainak megismertetése.
sportolási lehetőségek biztosítása a testnevelési órákon
és más szabadidős programok keretében.
 A tanuló személyiségének megismerése.
 Egyéni fejlesztési tervek készítése.

 Tehetséggondozó és felzárkóztató programok
szervezése.
 Önismereti órák tartása, művészeti és kulturális
csoportok működtetése, kiállítások rendezése.
 Ünnepi megemlékezések.

 A tanórai anyagokban a közösség által teremtett értékek  A természet megismerése, osztálykirándulások,
bemutatása, megismerése.
alkotótáborok szervezése.
 Iskolai projektnapok témáinak kiválasztása.
 Következetes, nyilvános szempontok szerinti értékelés.
 A közösen elfogadott szabályok betartása.

 Jutalmazás, büntetés szabályok szerinti alkalmazása.

 A tanuló önértékelésének fejlesztése.

 A tanulók önértékelésének alkalmazása az intézményi
értékelési rendszerben.
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Feladatok
 Az iskolai közösségek pedagógusi támogatása, az
osztályfőnöki, gyakorlatvezetői feladatok pontos
meghatározása.

Eszközök, eljárások
 Osztályfőnöki munka kiemelt támogatása, a
gondoskodó szerep működtetése.
 Iskolai közösségi rendezvények szervezése.
 A csoportban végzett munka alkalmazása az oktatásban
és a gyakorlati képzésben.

 A módszertani megvalósítás során a társas kapcsolatok
fejlesztése.

 A tanulók kapjanak önálló, kreatív feladatot, minden
szakmai tevékenységükben találkozzanak az alkotás
örömével.
 Az oktatás-nevelés módszertani alkalmazásával
sajátítsák el a társakkal való kapcsolattartás szabályait.

 A társas érintkezés szabályainak példamutatás útján
történő fejlesztése a pedagógusok egymással való
viszonyán, a pedagógus és a tanulók, valamint a szülők
kapcsolatán keresztül.
 Az értékteremtés, az alkotás öröme jelenjen meg a
szakmai munkában.
 Ismerkedjenek meg a közvetlen és a tágabb környezetük
kulturális értékeivel.
 Csoportmunka, kooperatív tanulásszervezési eljárások
alkalmazása.
 Vita, mint módszer alkalmazása.
 Rendszeres értékelés.

 A tanulók számára egyértelmű és következetes
értékelési rendszer alkalmazása.

 A fejlesztő értékelés alkalmazása.
 Önismereti foglalkozások a szakmai és az osztályfőnöki
órákon.

 Csoportos feladatok megoldása.
 A csoportos tevékenység szabályrendszerének
megismerése, a team-munka szabályainak elsajátítása, a  A szakmai képzésben a team-munka követelményeinek
csoportszerepek jelentőségének ismerete.
szükségessége, gyakorlati eredményessége.
 A csoportszerepek gyakorlatban történő megismerése.
 Az önértékelés fejlesztése.
 Kritikai szemlélet kialakítása.
 Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.

 Egyéni és csoportos feladatok megoldása egyértelmű
értékelési követelményekkel.
 Konzekvens értékelési kritériumok szerinti értékelési
rendszer alkalmazása.
 A problémamegoldás algoritmusának alkalmazása.

16. A tanórán kívüli foglalkozások tervezése, költségkihatása
Felzárkóztatás
a közismereti munkaközösségek felmérései alapján a tanuló képzettségi szintjéhez
igazítva: matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv ,
tantárgyakból iskolatípusonként minimum heti 2-2 órában
Sportköri foglalkozás
Bevezetésre került a heti 5 óra testnevelés végrehajtása órarend szerint és
sportkörben.
Önképzőkörök, tehetséggondozás
Tudományos diákkör, design szakkör, irodalmi színpad, iskolaújság
Kirándulás
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Szakmai, osztályfőnöki, művészeti 1-2 nap tanítási időn kívül, költségeit a szülők,
tanulók viselik, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók (20-30 fő) támogatása
lehetséges az iskolai éves költségvetés teherbíró képességének figyelembevételével.

Múzeum és kiállítás látogatása
Ha ingyenes a közgyűjtemény kiállítás, akkor az osztályok évente kétszer
látogathatják
Ha időszaki kiállítással egybekötött, akkor a szülők-tanulók viselik a költségeket, a
szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat az iskola támogatja, iskolai
költségvetésből, pályázati és alapítványi pénzekből
A művészeti-szakmai képzésben résztvevő tanulók részére éves szinten 2
alkalommal az iskola fizeti a múzeumi belépőket (30 fő tanulót érint)
Állatkerti foglalkozás
Rajz, népművészet, környezetvédelem, osztályfőnöki óra)
Kedvezményes csoportbelépővel látogatható
Egyéb rendezvények, szakkörök, önképzőkörök
Önköltségesek és az iskolai Művészeti diákalapítvány támogatja (szalagavató,
ballagás, gólyabál, mikulásbál, farsang stb.), külső helyszínen tartott iskolai
ünnepélyek.
17. Az osztályfőnöki munka tartalma és az osztályfőnök feladatai
Az osztályfőnök, mint a nevelés „mindenese” már évtizedek óta „frontembere” aki
közvetlenül érez meg diákjai, s az ő szüleik révén minden az iskola belső életét befolyásoló
változást. Ezért, mint cseppben a tenger az ö szereprendszerének változásaiban az iskolai
nevelés számos döntő problémája megjelenik. Az elmúlt két évtizedben az iskolai
nevelésben lejátszódó változások néhány meghatározó eleme az ő szerepértelmezésének
átalakulásán keresztül is megragadható. Ez a „mindenes szerep” látensen napjainkban is
megmaradt ugyan, hisz bármilyen nevelési feladat adódik osztályközösségben annak
kimondva /kimondatlanul az osztályfőnök a felelőse.
E nevelési tevékenység végzésével együtt járó feladatok és munka tartalmak felsorolása,
melyek szoros kapcsolatot mutatnak.


A pedagógia elvei és gyakorlata alapján az iskola célrendszerének megfelelően
neveli tanítványait.



Összehangolja az osztályában a nevelési tényezőket, mindent megtesz azért, hogy
osztálya jó közösségé váljon, amelyben minden tanuló otthon érzi magát.



Szorosan együttműködik a gyakorlati oktatásban részt vevő oktatókkal, a gyakorlati
képzés szervezőjével.



Tanítványai családi hátterének és személyiségének alapos megismerésére
törekedve, az intézmény nevelési céljainak megfelelően, azokkal mélyen
azonosulva formálja személyiségüket, segíti önismeretük, hivatástudatuk fejlődését.



Igyekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztályával való törődését
(szünetekben, kirándulásokon, iskolai rendezvényeken).
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Az osztályfőnök alaposan ismeri tanítványait, az intézmény pedagógiai elvei szerint
neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi.



Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.



Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját és látogatja
óráikat, aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői
munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó tanárokkal, szakoktatókkal és a
tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pszichológus, logopédus,
gyógytestnevelő, ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus).



Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi
helyzetét, különös gondot fordít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók segítésére.



Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület
elé terjeszti.



Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv/digitális
napló útján rendszeresen informálja a szülőket a tanulók magatartásáról,
tanulmányi előmeneteléről.



Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.



Saját hatáskörében  indokolt esetben  összesen évi nem összefüggő három nap
távollétet engedélyezhet osztálya tanulójának, igazolja a tanulók hiányzását.



Osztálya tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok
megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek
szervezésében.



Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására és
büntetésére.



Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és
észrevételeivel a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség
tevékenységének eredményességét.

Ha együttesen elemezzük az osztályfőnöki feladatoknak tulajdonított fontosságokat,
megállapíthatjuk, hogy a pedagógusok gondolkodásában öt nagyobb feladatkörhöz
kapcsolódik:
a, a neveléssel kapcsolatos feladatok;
b, adminisztratív, kontrolláló feladatok;
c, a tanulást segítő feladatok;
d, az iskola életéhez kötődő közvetítő
feladatok; e, tájékoztatási feladatok.
Iskolánkban a hagyományos osztályfőnöki munka három fő területet ölel fel. Az
osztályfőnök teendőinek, kötelezettségeinek egy része adminisztrációs jellegű munka.
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Ilyenek az osztálynaplóval, anyakönyvekkel, bizonyítványokkal kapcsolatos munkák, a
pályaválasztásnak, tanulmányi versenyeknek a nyilvántartása, ezekkel kapcsolatos
összesítések és statisztikák.
Az osztályfőnöki munka másik része irányító, vezető jellegű feladat. Az osztályfőnök
saját hatáskörében jutalmaz, vagy büntet, illetve ezeket az eljárásokat kezdeményezi.
Felelős az osztálya viselkedéséért, az osztálydekoráció elkészítésétől a kiránduláson
tanúsított magatartásukig. a teljes iskolai vertikumra megtervezi, tanévekre lebontja és
határozott pedagógiai céllal tartja az osztályfőnöki órákat, tehát irányítja az
osztályközösség nevelését. Az osztályfőnöki munka harmadik része szervező,
összehangoló funkció. Kapcsolatot tart az osztályba járók szüleivel, az osztályban tanító
tanárokkal, a kollégista tanulók nevelőtanáraival az iskola egészségügyi szolgálatával, a
gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel, képviseli az osztályba járó diákok érdekeit,
figyelemmel van a tanulók szociális helyzetére, egészségügyi állapotára. Ezeket a
feladatokat összehangoltan kell ellátni.
A hagyományos osztályfőnöki tevékenység említett három területe mellett a NAT illetve
a kerettantervi követelmények teljesítése is részben az osztályfőnöki órákon történik.
A NAT és a kerettantervi követelmények ajánlott ismeretanyagát 23 témakörbe
csoportosítottuk. Ezek a témák nem óráról- órára megtanítandó elméleti anyagot
jelentenek, hanem át- átszövik az osztályfőnök, illetve az osztályban tanító nevelők
pedagógiai munkáját. Egy tanórai szituáció is adhat okot és ürügyet valamelyik téma
felvetésére, megbeszélésére (pl. rendkívüli haláleset, betegség, árvíz, különös időjárás,
sportverseny, énekkari koncert, iskolai ünnepség utáni reakciók stb.). Minden
pedagógusnak, de különösen az osztályfőnöknek jól kell szelektálnia a napi események
világából, és össze kell tudni egyeztetnie az alábbi témakörökből fakadó
követelményekkel. Az éves munkatervek aktualizálása során és a napi gyakorlatban derül
ki, hogy az itt felsorolt tartalmak közül mit milyen mélységben sikerült taglalni
tanítványainkkal. Fontos ezért a záró (tanévet és különösen a tanulmányokat befejező)
időszak összegzése: mire jutott lehetőség, mit tudunk a terveink közül megvalósítani, a
tervezéskor fontosnak tűnő témák miért maradtak el. Ezeket az összesítéseket a tanév végi
osztályfőnöki munkaközösségi foglalkozásokon kell elvégezni, és a következő évfolyam
osztályfőnökeinek is át kell adni a tapasztalatokat.
A fenti osztályfőnöki kompetenciákat egészíti ki, illetve újragondolásra készteti a
jelenleg hatályos Köznevelési Törvény néhány deklaráltan új eleme, melyek közül kettőt
emelünk ki:
a.) A hátrányos megkülönböztetés tilalma (Kt. 46.§(2-7)
Minden tanár, de speciális helyzete révén az osztályfőnök különös felelőssége, hogy
pontosan ismerje és elismerje, hogy a közoktatásban tilos a tanulók hátrányos
megkülönböztetése bármilyen okból. A törvényi előírás szerint nem elég a
megkülönböztetés tilalmát betartani, hanem úgy kell nevelni, oktatni, hogy minden
intézkedésben, cselekedetben, döntésben a tanuló személyisége, emberi méltósága
csorbát ne szenvedjen.
E nagyon átfogó és részletesen szabályozott témakör megismerésére az osztályfőnöki
munkaközösség számára osztályfőnöki körlevelet készítünk, melynek értelmezésére
évente a tanévnyitó osztályfőnöki munkaközösségi értekezleten kerül sor.
Ugyancsak az osztályfőnök felelőssége, hogy ez a téma jelentőségének megfelelően
szerepeljen az osztályfőnöki órák anyagában is. A 9. évfolyamon a közösség alakulása
témakörben természetesen kínálkozik a lehetőség a konkrét megtárgyalásra, a magasabb
évfolyamokon szükség szerint kell vele foglalkozni. Az osztályfőnöki feldolgozás a
maradandóbb hatás érdekében segítségül hívhat más tantárgyakat.
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b.) Sajátos nevelési igényű tanulók
Fel kell készülni a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai problémáinak kezelésére is.
Eredményes felvételi vizsga nyomán tanulói jogviszonya lehet iskolánkban testi,
érzékszervi illetve pszichés fejlődés zavarai miatt a tanulás egyes területeiben tartósan és
súlyosan akadályozott tanulónak (diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, hiperaktivitás stb.)
Pedagógiai Programunkat maradéktalanul megvalósítani akkor tudjuk, ha egyre több
pedagógus vesz részt ezzel kapcsolatos akkreditált továbbképzésben, hogy a sajátos
nevelési igényű gyerekek gondjaiban mentálisan és konkrétan is segíteni tudjon. Itt az
érintett tanulók és az érintett közösségek összehangolódásáról is szó van. A konkrét
feladatokat az osztályfőnök az éves munkatervében jelöli meg.
Az osztályfőnököknek ismerniük kell iskolavezetés által kidolgozott eljárásrendet, hogy a
szakértői illetve rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján sajátos nevelési igényű
gyermekek számára törvényes keretek között milyen módon írják elő e tanulók számára a
tanulmányi kötelezettségek teljesítését illetve a tanulók továbbhaladásának lehetőségét. Az
osztályfőnök különösen figyel azokra a tanulókra, akik a tanulmányaik teljesítésében
nagyon elmaradnak, teljesítményük tartósan lecsökken. Kezdeményezheti a tanuló iskolai
egészségügyi szolgálat tagjaival való kapcsolat- felvételét vagy a rehabilitációs bizottság,
külső szakértő bevonását is kérhet, iskolán belüli fejlesztő foglalkozásra utalhatja a tanulót.
A nevelőtestület döntése alapján az osztályfőnöki órák témáinak teljesítését, a
feldolgozás tényét ellenőrizzük, de nem osztályozzuk. A magatartás minősítése
(félévente): példás (5), jó (4), változó (3) és rossz (2), a szorgalom minősítése
(félévente): példás (5), jó (4), változó (3) és hanyag (2). A minősítéseket az
osztályfőnöki munkatervben rögzített módon végezzük. A minősítéseknek igazodni kell a
tanulók életkori sajátosságaihoz, és tükrözni kell a tanulók személyiségjegyeinek
változásának irányát.
A minősítésekben közösségi véleménynek kell kifejeződni (tanulói és tanári közösségek).
Ezért a magatartás és szorgalom minősítések javasolt értékét, az osztályközösség és az
osztályfőnök egyeztetett véleményét az osztályozó konferencia kitűzött időpontja előtt két
héttel az osztályfőnök a naplóba ceruzával bejegyzi. Az osztályban tanító szaktanárok
ezeket a javaslatokat véleményezik. Ha az osztályozó konferenciáig nem születik
megállapodás, az igazgató az osztályfőnök javaslatát a nevelőtestület döntésére bízza.
Ajánlott témakörök az osztályfőnöki órákra:
9. évfolyam;
- nemzeti öntudat, hazaszeretet erősítése, ünnepeink,
- hagyományaink ápolása,
- az egészség megőrzésének fontossága,
- munkavégzés fontossága és hasznossága,
- egészséges erkölcsi normák kialakítása,
- prevenció az élvezeti szerekkel szemben, káros szokások,
- család, mint legkisebb közösség fontossága,
- embertársaink tisztelete, megbecsülése, kapcsolatok ápolása,
- tanulást segítő módszerek,
- táplálkozási szokások,
10. évfolyam;
- haza védelme, nemzeti ünnepeink,
- a múltunk és jelenünk összefüggései, kapcsolatrendszere,
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- ép testben ép lélek fontosságának hangsúlyozása,
- szakmák, szakmacsoportokkal való ismerkedés,
- erkölcs és a jog kapcsolata,
- káros szenvedélyek és azok negatív hatási,
- a társadalom és az egyén kapcsolata,
- elesett embertársainkról való gondoskodás,
- „amit eszel, azzá leszel” mondás fontossága,
- mozgás, mint az élet éltető ereje,
11. évfolyam;
- a rendfenntartó erők fontossága a béke megőrzése érdekében,
- társadalmunk sokszínűsége és ennek előnyei,
- a személyiségfejlődés fontosabb állomásai,
- továbbtanulás fontossága és lehetőségek,
- Facebook káros hatásai a személyiségre,
- a graffiti, mint környezetcsúfító tevékenység büntetendő cselekmény,
- a jog, mint szabályozó területei: polgárjog és büntetőjog,
- a nemiség és vele a szexualitás,
- a XXI. század betegségei, ellenük való védekezés,
- környezetünk védelme,
12. évfolyam;
- az emberi életben az ünnepek fontossága,
- a középiskola fontos események színtere (szalagavató, ballagás, érettségi),
- emberi jogok, kötelességek, személyi szabadság védelme,
- a családalapítás minimum feltételeinek fontossága,
- ügyintézés menete, határidők betartása,
- továbbtanulással kapcsolatos ismeretek közzététele, szakkörökön való felkészítés
lehetősége,
- emberi kapcsolatok ápolása, az embertársas mivolta miatt.
19. Nevelési program az érettségi utáni szakképzésben
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka
Pedagógiai alapelvek
- A tanuló majdnem teljesen kialakult személyiségén (18-23 évesek) való változtatás,
ön-megismerésen alapuló korrekciók elérése, a munka világába való beilleszkedés
elősegítése.
- A fokozatosság elve a pedagógiai program elsajátítása, a jogok és
kötelességek megismerése, gyakorlása során.
- Rendezett, szakszerű ismeretek adása a mindenkori jelen kérdéseire adható művészeti
és kereskedelmi-vállalkozási megoldások gyakorlásával.
- A minőség elvárása a pedagógiai program minden részletének elsajátítása során.
A nevelő-oktató munka célja:
- Olyan szakmai képzettséget kapjon a tanuló, amelynek birtokában tervezett, szakszerű
feladatmegoldásra, munkavégzésre alkalmassá válik, félévenként értékelhető módon.
- Integrált tudás, ismeret, gyakorlat adása a szakmai képzésben.
- Az általános közízléstől a konformista magatartástól eltérő kreatív szakmai-művészi
megoldások is teret kapjanak - a tanulói egyéniség figyelembevételével –
kísérletezések biztosításával.
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A nevelő-oktató munka feladata
- Korszerű és aktuális feltételek megteremtésével, biztosításával az iskolai szakmai
elméletben tanultakat a tanuló félévenként a különböző karakterű gyakorlati
oktatóhelyen konkrét feladatok gyakorlása során alkalmazni tudja.
- A pedagógiai program tantárgyainak, részeinek szerves egymásra épülését ismerje fel
és értse a tanuló. A képzés teljes idejére biztosítani kell a tanulók számára a tervezett
egész és részei viszonyának harmonikus megteremtését, felismerését.
- A vizuális művészi előtanulmányok tudatos felismerése, felhasználása, rendezése. Járt
utak és megoldások megismertetése és a tanulói személyiség adottságainak
összehangolása fiktív célorientált feladatokon keresztül, új megoldások kísérletezése.
Mentesítés
A második szakmát nálunk tanulóknak azokból a tananyagokból vagy tantárgyakból,
amelyekből szakmai vagy főiskolai végzettsége van, írásbeli kérelemre egyedi mentességet
adhatunk a tantárgy látogatása, a vizsgakötelezettség alól, felmenthetjük - bizottsági
mérlegelés, döntés alapján.
18. A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
az érettségi utáni képzésben
Sikerélmény „garantálása”
Két karakteresen különböző, de összetartozó területet érint nevelő-oktató munkánk:
a szakmait és a vizuális-művészit.
-

-

Az érettségi utáni szakmai képzés során az alapoktól elindulva rendszerezett,
fokozatosan bonyolultabb, részben előzőekre épülő szakképzést kap a tanuló.
Ezen a területen (tantárgyakban) "új lappal" indul minden tanuló. Az előző
középiskolai és/vagy vizuális ismeretektől függetlenül, jól lemérhető látható sikereket
érhet el, önbizalmat szerezhet; a kreativitás, a szorgalom, a készség új személyiséget
formál, a szakmai tudás sokszor felszabadítja az előző 12 év során lefojtott
személyiséget.
Indokolt szakszerű szakmai tudáson alapuló magabiztos személyiségformálás a cél.

A tanulói személyiség formálása
-

-

-

A magabiztos, de felületes, nem logikus tanulói tudás megkérdőjelezése érzékeny,
elzárkózó magatartást vált ki sok esetben; szem előtt kell tartani a fokozatosság
elvének alkalmazását.
A mértékkel önkritikus tanulói személyiség ki, illetve továbbfejlesztése a két év alatt
komoly empatikus készségű pedagógiai munkát igényel.
A később érő, meglévő tudásukra még nem beképzelt tanulók általában jobban
taníthatók; egyenletesebb, látványosabb fejlődési szakaszt futnak be a két év során;
érzelmileg az itteni sikerekhez kötődnek.
A szakszerű, jól megalapozott tudással, mértéktartó önbizalommal, kísérletező kedvvel
rendelkező tanulók személyiségjegyeinek gazdagítása az egyik elérendő feladat.
A tanulói személyiség kifejlesztett képességei a különböző munkaadókkal való
kapcsolatteremtés harmóniáját kell, hogy biztosítsák; megértés, rugalmasság.
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19. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
Az osztályok tagjai az országos beiskolázás és a különböző életkor miatt (18-23), és a
különböző egyéni személyiségfejlődési szakasz miatt is rendkívül differenciált, gazdag
összetételű csoportot alkotnak, ezért az osztályfőnöki feladat nagy tapasztalatot, és
empatikus készséget igényel:
- a tanulói vezéregyéniségek, hangadók, közösségteremtő vagy egocentrikus
hajlamainak tudatos felmérése az első fontos feladat már az első az iskolát ismertető,
tájékoztató órákon, hogy legkésőbb a következő osztályfőnöki órán megfelelő - esetleg
ellensúlyozó személy legyen az osztálymegbízott, akit a többség támogat; titkos
szavazás módszerével;
- a közös vizuális-szakmai érdeklődés kiszélesítése, a hozott sokféle szemléleti,
magatartási, viselkedési hagyományok megértése, egymás, a különbözőségek
tiszteletére, megbecsülésére nevelés.
- A közösségi, az osztály, illetve mások érdekeit sértő klikkesedés megakadályozása,
nyitás az évfolyam felé.
- Az új elhatározott közösségi feladatokban való részvétellel, feladatok elvállalásával,
megoldásával a közösségformálás a sajátos egység irányába erősödjön.
- Az önkéntes "áldozatvállalásra" nevelés a tanuló és az osztály jobb tanulási
feltételeinek érdekében (környezet, adottságok megbecsülése);
- esetenként egy osztálylétszám nagyarányú csökkenése és a szaktantermi oktatás tárgyi
állandó optimális adottságai igénylik az évközi tanulóáthelyezéseket – önkéntességi
alapon, 1 fő és/vagy a kialakult kiscsoport kötődéseit figyelembe véve 2-3 fő
mozgatásával.
20. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység
-

-

-

-

A kétlépcsős felvételi vizsga alatt az abszolút szélsőségek kiszűrődnek, akik a
szakképzés szakmai és viselkedési-magatartási normáknak, követelményeknek, a
nevelőtestület elvárásainak nem felelnek meg. Ez a szűrés utáni állapot nem, vagy
ritkán igényel más speciális szakemberekkel való együttműködést, egyéniségekkel
foglalkozni tudni kell.
A pedagógiai program, a személyiségnevelés, a kreativitás kibontakoztatása, az önálló,
tudatos életszakasz kezdése sok tanulót felszabadít a "hagyományos", addigi
kötöttségei alól;
Az új, pozitív értékek: a tudás és az egyéniség megtartása mellett a negatív a későbbi
társadalmi beilleszkedésüket akadályozó megnyilvánulások visszaszorítása a
legnagyobb nevelőtestületi feladat, amely minden esetben egyedi és/vagy sorozatos
döntést igényel. (Egocentrikus viselkedés visszaszorítása.)
A beilleszkedési, magatartási nehézségek egyik eredője a 12 év során visszaszorított
másság. Az egyéni készség, tudás, a másfajta egyéniség elismerése, a minőség előtérbe
kerülése "lehetőséget ad az újrakezdésre" egy szakmai területen; mindez a
beilleszkedési, magatartási nehézségek "automatikus" megoldásának irányában hat.
A drog és alkohol prevenciót szolgálja a pedagógiai program szellemisége: az egyén
kibontakoztatása, nevelése a sikerélmény a tanulmányok módszeres újrakezdésének,
újragondolásának lehetősége, a tudás megszerzése, a másik és a másság elismerése.

21. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenyég
-

A tehetségkutatás a beiskolázással, kapcsolatos feladatokkal kezdődik. Azzal, hogy a
lappangó vizuális érdeklődésűek felnőtt segítséggel (tanár, szülő, ismerős) és/vagy
önálló kereséssel megtaláljanak minket.
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-

-

-

Iskolánk, szakképzési programunk, képzési speciális feltételeink hirdetése,
reklámozása, bemutatása, terjesztése.
A jelentkezők közül két napos, két lépcsős felvételi rostálás alapján a képzésre
érettebbek kiválasztása, a többieknek felkészülési tanácsadás, elvárási szint
bemutatása, konzultáció, előkészítő indítása.
A tehetség, képesség, szorgalom, taníthatóság egyedi személyes adottságoktól is függ,
egyénre szabott kibontakozási program lehetőségére is mód van együttműködési
tanulói szándék esetén, minden tanórán és minden egyéni foglalkozás keretében.
A már tanult tantárgyaknál a meglévő tudás irányába és/vagy új utak, megoldások,
eljárások, lehetőségek irányába való kibontakozás lehetősége, néha kanyargós;
türelmet és kitartást igényel. Sokszor a másképp gondolkodásra, a meglévő jártasságok
és képességek ("mankók") elhagyására kell késztetni tanulóinkat továbbfejlődésük
érdekében, az egyén az egyéniség nevelése a cél, alkalmazható tudással párosítva.

Tanórán kívüli lehetőségek
A kötelező szakmai elmélet mennyisége miatt nem jelentősek. A szakterületre jellemző két
irányban, a vizuális tradicionális vagy elektronikus művészet irányában valósulnak meg.
22. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
Prevenció (megelőzés)
A beiskolázási kiválasztás és az általuk választott vizuális terület sikeres meghódítása
ellenére jelentkeznek megoldandó problémák:
- egy-egy tantárgynál (ábrázoló geometria, betűírás tipográfia, marketing-reklám) a
gondolkodásmód, a készség kifejlesztése az átlagnál hosszabb időt vesz igénybe,
amihez a tanulói adottságok, képességek, kedvezőtlen személyiségjegyek is társulnak.
- A nevelőtestületnek és konkrétan a tanulóhoz közelálló pedagógusoknak is
együttműködve és egyénileg változatos módszerek alkalmazásával kell próbálkoznia.
- A felnőtt kor küszöbén az önállóság, a túlzott magabiztosság és a jelenlegi társadalmi
környezetben a szétszórtság, a szabados viselkedés, autonóm módon a szabad választás
lehetősége nincs harmonikus viszonyban a régebbi, lassabban változó, „változatlan”
korokban kialakult biztos fogódzókkal; mi a jó, a helyes, az igaz.
- A referenciapontok elvesztése vagy bizonytalanná válásának légkörében, tudományos
ismeretterjesztés vagy külső szakértők bevonásával tájékoztató, felvilágosító,
"bemutató-szemléltető" előadások tartása mellett a nevelőtestület tagjainak feladata az
egyén döntéseinek morális princípiumokhoz való viszonyítására felhívni a figyelmet.
- A tisztelet, megbecsülés elfogadása, gyakorlása az emberséges civil társadalom alapja,
amelyben nem kell szeretni a másikat, de ha működik a tisztelet a másik iránt, és más
jogai iránt, azzal az egész társadalom mássá válik. Érvelés és példamutatás a nevelési
feladat legalább az iskolai és gyakorlati környezetben működjön.
23. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
A tanulási kudarc okainak sokfélesége között a felismerést és a rá adható
pedagógusi válasz mindenképpen egyéni felzárkóztató foglalkozás keretében
valósítható meg.
A kudarc színtereinek lehetséges okainak elkülönítése az első feladat
-

alkati; képesség, készség
előtanulmányok hiánya
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-

a tanórai foglalkozás
az otthoni feladatok nem teljesítése
a rendszeres vagy tartós hiányzás
a koncentrált felkészülés; beszámolóra, vizsgára (időzavar, vizsgadrukk)
divatból - környezeti elvárásnak megfelelés
hanyagság, lustaság, nemtörődömség
privát programjai miatt nem ér rá feladataira, kötelességeire.

Az egyéni felzárkóztató foglalkozások, a tanórai differenciálás a tömbösített tanórák
keretében rendszeresen megvalósíthatók:
- konzultációval, rávezetéssel
- külön feladattal, gyakoroltatással, ismétléssel
- kezdethez viszonyított értékeléssel, biztatással.
Egyéni felzárkóztató foglalkozások a Ktv. 52. § (11) c) pontjában meghatározott
lehetőségekkel az integrált szakképzési szakaszban a félévenkénti szakvizsgákra, a
komplex beszámolókra való felkészítéskor élünk, az egyén és az egyéniség nevelése a
megtanult (tantárgyankénti) tudás alkalmazása idején.
A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái,
továbbfejlesztésének lehetőségei
Tanulóinkat önálló, felnőtt jogaikat érvényesíteni tudó állampolgárnak tekintjük és
neveljük, akik tudatosan választották ezt az iskolát és szakképzést, ezért az együttműködés
természetes, harmonikus légkörben, az ismert, felszerelt viszonyok között történik.
A művészeti jelleg és a szaktantermi kiépített viszonyok, az osztálylétszám a személyre
szóló egyedi együttműködés feltételeit biztosítják a meglévő épület keretein belül.
- A házi és szorgalmi feladatok teljesítésének elvárása az önként vállalt életcél, életpálya
részének tekinthető, elhivatottsággal, örömmel végzett tevékenységnek; az alkalmazott
művészet funkcionális szempontjainak megfelelés hangsúlyozásával.
- Az együttműködés hivatalos formája az érdekképviseleti rendszer, amely alulról
építkezik - 10-12 főt 1-2 tanuló képvisel -, és saját program alapján működik;
összevont osztályok, évfolyam és iskola szintjén működik.
- Az együttműködés természetes formája egyéni vagy különböző érdekek, érdeklődési
csoportok közvetlen kapcsolatfelvétele útján lehetséges; tanárral, iskolavezetéssel,
igazgatóval.
- A szülő vagy eltartó (esetleg házastárs) is közvetlen kapcsolatfelvétel formájában
találkozhat a tanárral, osztályfőnökkel, igazgatóval- előzetes bejelentés nélkül is hosszantartó betegség, családi ok stb. miatt, a lehetséges megoldásokban konszenzus
keresése.

24. Az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok
Az életkori sajátosságoknak megfelelően egy-egy évfolyamba, osztályba nem azonos
korosztályok járnak; különböző, megélt élettapasztalatokkal. Az osztályok önszerveződő
közössége, az osztályfőnök tanácsadó irányítása, az iskolai program széles – tág
lehetősége, és az aktualitás határozza meg a konkrét megvitatásra kerülő témákat,
feladatokat, nem csak az osztályfőnöki órákon.
Fontossági és időbeli sorrendiség nélkül a szemléletalakítás tervezett témakörei
- prevenció (k)
- táplálkozás

-

egészségmegőrzés
nézetkülönbség
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-

testmozgás
baleset-megelőzés
személyi higiénia
egészséges életmód
káros szenvedélyek, szokások
párkapcsolatok
családtervezés
a két nem gondolkodásbeli
különbségei

-

vita, probléma
konfliktuskezelés
életpálya-tervezés
karrier és anyaság
globalizáció
ösztönök, fajfenntartás
önmegismerés
empátia

25. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
Anyagi támogatás nyújtása a hátrányos helyzetű tanulók számára (kirándulások,
tankönyvek - támogatás központi keretből- utazási kedvezmény, kollégiumi
elhelyezés, kedvezményes vagy ingyenes étkezés, könyvtári tankönyvkölcsönzés)
ajándékozási- támogatási akciók szponzorok révén
Az iskola foglalkozás-egészségügyi orvossal kötött megállapodás alapján önerőből
végzett szakmai, speciális szűrővizsgálatok, valamint az egyes képzési ágak
iskolai- környezeti feltételeinek folyamatos kontrollja
Az osztályfőnökök és az iskolaorvos szoros együttműködése a magatartászavarok,
beilleszkedési problémák, a tanulói teljesítményhiányok, illetve romlások,
egészségügyi szociális környezeti okainak felderítése, intézkedések megtétele
Az iskolaorvos tevékenységének kiterjesztése (egészségügyi felvilágosítás, saját
erőből végzett szűrővizsgálatok, előadássorozatok)
Saját orvosi rendelő működtetése
Együttműködés külső intézményekkel (gyermekjóléti szolgálat, iskolai koordinátor,
Nevelési tanácsadó, családsegítő szolgálat, gyámhivatal, egészségügyi
intézmények, (ideggondozó, pszichiáter, drogambulancia) Rendőrség, Ügyészség,
civilszervezetek, stb.)
Az iskola pszichológus közreműködése

26. A Diákönkormányzat
A diák önkormányzati munka pedagógiai céljai: az alapvető állampolgári jogok és
kötelességek megismertetése, az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és
problémák iránt, igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi
közéletben való részvételre.
A Diákönkormányzat az a diáktestület, amely jogosult az iskolában a tanulók egészének a
képviseletében eljárni (létrehozása törvény által garantált jog).
Alulról építkező közösségi szervezet, amelynek tevékenysége a tanulókat érintő
valamennyi kérdésre kiterjed.
a) A Diákönkormányzat nem politikai, illetve nem etnikai közösségi szervezet, nem
kíván semmilyen iskolán kívüli egyesülés, egyesület, szervezet részeként
tevékenykedni.
b) Legfontosabb feladatának a diákok érdekeinek képviseletét, valamint – a
nevelőtestület véleményének meghallgatásával - az iskolai közösségi élet
szervezését, annak mind színvonalasabb segítését tartja.
c) A tanulókat jogaik gyakorlásában és képviseletében a diákönkormányzat segíti.
A Diákönkormányzat szervezeti felépítés
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elnök, elnökhelyettes, vezetőség, osztályonként 1-2 fő képviselő
dök-segítő felnőtt (a tanulók által felkért, a dök munkáját segítő nagykorú
személy)

Diákönkormányzat kapcsolattartás
az osztályképviselők osztályfőnöki órákon tájékoztatják, továbbá meghallgatják
a diákokat
a havonta megtartásra kerülő dök-gyűléseken az osztályképviselők tájékoztatják
egymást és a dök-vezetőséget
a vezetőség havonta-negyedévente tart megbeszéléseket
aktuális hírek, információk a dök-faliújságon, ill. az iskolarádión keresztül döksegítő felnőtt diákokkal és tanárokkal, iskolavezetőséggel, heti-kétheti
rendszerességgel tartja a kapcsolatot
évente egyszer Diákközgyűlésen iskolai szintű nyilvánosság, kommunikáció
Diák önkormányzati dokumentumok
DÖK SzMSz
Panaszkezelési Eljárás – egyaránt alkalmazzák a diákok a dök-gyűlésekre, ill. az
évente megrendezésre kerülő Diákközgyűlésre szánt problémák jelzésére
Jegyzőkönyv, Jelenléti ív – minden gyűlésről készül, megtekinthető a
Diákszobában, a Dök-szekrényben
Éves munkaterv – minden tanév elején készül az első dök-gyűlésen, vagy
a tanév eleji/végi dök-táborban
Diák önkormányzati képviselők képzése
Biztosítani kell a diákvezetők folyamatos továbbképzéseken (szociális és
állampolgári
kompetenciák;
kezdeményezőképesség
és
vállalkozói
kompetencia; diákönkormányzat szervezése, működtetése; vitakultúra,
tárgyalástechnika; diákújságírás, médiaismeret; önismeret, konfliktuskezelés;
drog prevenció, kortárssegítés; stb.) való részvételét.
A Diákönkormányzat jogköreinek gyakorlása
Döntési
minden tanév elején – vezetőségválasztás, munkatervkészítés, tanév egy
napja programjának (diáknap) meghatározása
aktuálisan – Dök SZMSZ felülvizsgálata
Véleményezési
havonta – dök-gyűléseken felvetett problémák, javaslatok
meghatározott alkalmakkor – fegyelmi tárgyalások
negyedévente - tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésekor,
megszervezésekor
Egyetértési
minden tanévben – dök részére biztosított helyiség, tárgyi feltételek
bővítése, újítása, biztosítása
minden tanév elején – iskolai sportkör, ünnepélyek rendje
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minden tanév elején – fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának
elvei aktuálisan – iskolai dokumentumok (Pedagógiai Program, Házirend,
stb.) felülvizsgálata, módosítása
A Diákönkormányzat működési feltételei
A diákönkormányzat rendelkezik saját Diákszobával, számítógéppel, nyomtatóval, a
diákszobában megbeszélésekre alkalmas tárgyalóasztal, székek, fotelek találhatók. A
Diákszobában található a Dök-szekrény, amelyben tárolják a diákok a Dökdokumentumokat.
A Diákönkormányzat munkáinak fő területei
Diák szociális jóléti szolgálat
Iskolaújság rendszeres megjelentetése
Iskolarádió szervezése
Osztályok közötti tanulmányi
verseny Faliújság készítése,
Iskolai sportkör
Sportnapon való aktív részvétel
Iskolai ünnepeken aktív részvétel
Kulturális rendezvények, programok
szervezése Diákközgyűlés, iskolaközgyűlés
Információs fórum Önképzőkörök
működtetése Szakmai napok
szervezése Házirend folyamatos
karbantartása Iskola szépítése

Fegyelmi üléseken részvétel
A Diákönkormányzat munkamódszerei
-

ODB gyűlések (osztály programjainak, problémáinak megbeszélése)
Diákjogok szószólója (iskolaújságban, iskolarádióban)
Problémakövető csoport (iskola jogszerű működésének fenntartása érdekében –
diákszemmel, éleslátással) problémák felvetése
Évfolyami referensek megbízása (évfolyam problémák kezelése)
Témareferensek megbízása (pl. kulturális, sport, gazdasági, tanulmányi)
Szervezők felkérése ünnepélyek, rendezvények (szalagavató, gólyabál)
Fórumok, diákelőadások tartása

24. Nevelési elveink, feladataink, a diákok jogérvényesítésének segítésében
-

értékrendünk lényege az emberi méltóság tisztelete, e tisztelet megilleti tanítványainkat
is
a pedagógus felelőssége és kötelezettsége óvni a gyermeket, jogait érvényre juttatni
megteremteni azt a légkört, ahol a felmerülő konfliktusokat kulturáltan lehet kezelni
(tanár és diák, tanár és szülő, diák és szülő között)
különös figyelmet fordítunk a személyi szabadságjogok érvényesülésére
iskolán belül mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tanulók biztonságban
érezzék magukat (jogbiztonságban is)
az iskolai demokratikus közélet megteremtése révén gyakorló teret adni tanulóinknak a
saját ügyeik elintézésére
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-

-

a tanulók véleményalkotó magatartásának alakítása (a megszólalás felelőssége) az
eltérő álláspontok ütköztetése, érveléstechnika kialakítása, a konszenzus keresésére
nevelés
megértetni a tanulókkal, hogy a jog nemcsak hatalomgyakorlást jelent, hanem
hatalomkorlátozó eszköz is
tanulói érdeksérelem esetén méltányosan dönteni, intézkedni (érdekérvényesítő
magatartás kialakítása)
a diákközösségek aktivizálása, támogatása, saját közösségi programjainak
megvalósítása érdekében.

Iskolánk vallási és világnézeti szempontból nem elkötelezett. A tanulóknak a vallási,
illetve világnézeti információkat és ismereteket a pedagógusok tárgyilagosan, kritikusan és
pluralista módon közvetítik. A tanulók és szülők igényei szerint nem kötelező jelleggel
(fakultatív tárgyként) vallásoktatást tarthat az egyházi jogi személy által biztosított
hitoktató.
Az egyházi szervezésben az iskola sem pozitív, sem negatív magatartást nem tanúsít, a
tanulói igények felméréséhez és továbbításához, de azt semmilyen módon nem
akadályozza. Az iskola a vallásoktatáshoz biztosítja a tárgyi feltételeket.
Iskolánk művészeti iskola, minden iskolánkba jelentkező tanulót befogad, felvesz, az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvényt maximálisan betartva.
Nem tesz különbséget és nem részesít kedvezőtlenebb bánásmódban tanulót neme, faji
hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása,
anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási és világnézeti meggyőződése,
politikai és más véleménye, társadalmi származása, vagyoni helyzete miatt.
25. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát
segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
Pedagógiai infrastruktúra művészeti stúdió diákrádió-diákújság helyisége diákiroda
diákcentrum (iskolán belüli sport-kulturális helyiségek) szakköri-önképzőköri
helyiségek
pszichológiai önképzőkör helyisége
diákparlament és diákközgyűlés helyisége /étterem/ AV eszközözök
számítógép
vetítők
filmfelvevő, fényképezőgép, sokszorosító, stb.
Információhordozók
szakkönyvek
folyóiratok video filmek faliújság
Felmérések, értékelések, véleménykérés-konfliktuskezelés szociometria
szociális helyzet felmérése értékorientációs felmérés lelki egészségvédelem
Statisztikák
tanulmányi
nevelési
egyéb
Partnerkapcsolatok, szülők, tanulók elégedettségi vizsgálata
monitor vizsgálatok
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a pedagógiai programban megfogalmazott nevelési célok, elvek
megvalósításának mérése
26. A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének
formái, továbbfejlesztésének lehetőségei
SZÜLŐK KÖZÖSSÉGE

A Szülők Közösségét az iskolába járó tanulók szülei hozták létre a szülők és a gyermekek
érdekeinek képviseletére, valamint a szülők és az iskola vezetőinek és pedagógusainak
együttműködésének elősegítésére. A Szülők Közössége az iskolába járó valamennyi tanuló
szüleinek az érdekképviseletét ellátja.
Szervezeti felépítés:
elnök, elnökhelyettes, tagok: az osztályok szülői szervezeteinek elnökei (1-2 fő
osztályonként)
Szülők Közösségét patronáló tanár
Kapcsolattartás
negyedévente Szülők Közössége gyűlés
aktuális hírekről, információkról levélben, telefonon
SzK elnökével, elnökhelyetteseivel rendszeres, telefonos kapcsolatot tart
fenn az iskola igazgatója, ill. az SzK patronáló tanára
Szülők Közössége dokumentumok
Jegyzőkönyv az alakuló gyűlésről
Jegyzőkönyv, Jelenléti ív minden gyűlésről készül, megtekinthető a
Diákszobában
Éves munkaterv – minden tanév elején készül az első SzK-gyűlésen
SzMSz
Szülők Közössége jogköreinek gyakorlása:
Döntési:
Minden tanév elején – vezetőségválasztás, munkatervkészítés
Véleményezési
Negyedévente – SzK-gyűléseken felvetett problémák, javaslatok
Egyetértési
Aktuálisan – iskolai dokumentumok (Pedagógiai Program, Házirend, SzMSz, stb.)
felülvizsgálata, módosítása
A Szülők Közössége működési feltételei
A Szülők Közösségének biztosítva van egy helyiség, amelyben megtarthatják a
negyedévente esedékes gyűléseket, továbbá rendelkezésükre áll mindaz, ami a feladataik
ellátásához szükséges (számítógép, nyomtató, papír, a megbeszélésekre alkalmas
tárgyalóasztal, székek, fotelek).
A szülők közösségét patronáló tanár szekrényében tárolják a Szülők Közössége
dokumentumokat, amelybe a betekintés nyilvános.
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A Szülők Közössége gyűlések alapvető napirendi pontjai
igazgatói beszámoló adott félévről (oktatási-nevelési eredményekről,
feladatokról, rendezvényekről…)
iskolapszichológus tanácsadása, tájékoztatója
gyermek- és ifjúságvédelmi referens tájékoztatója
szaktanárok tájékoztatója (pl. a kétszintű érettségiről)
SzK patronáló tanár tájékoztatója - aktuális, közérdekű hírek, információk
egyéb kérdések: fórum az SzK tagoknak véleményeik, javaslatuk kifejtésére
Hagyományos formák
fogadóóra
családlátogatás
szülői értekezlet
nyílt nap
véletlen találkozás levelezés,
ellenőrző, telefon szülői
közösség tevékenysége
rétegcsoport megbeszélés

Előremutató formák
szülők által tartott ismeretterjesztő
előadások szakkörök szülők által vezetése
közös szereplések
közös sportprogramok
közös szórakozások
klubok vezetése szülők által
kiállítások szervezése tanulók és szülők munkáiból
Módszerek a szülőkkel való hatékony együttműködéshez
tanácsadás szülőknek nevelési problémáik megoldásához
mindenkor a partnert kell keresni a szülőben, még ott is, ahol
reménytelennek látszik
alkalmazkodjunk a szülők szabadidejéhez, legyen lehetőségük megválasztani
a segítés időpontját
minden segítséget meg kell köszönnünk
adjunk lehetőséget, fórumot a vélemények kifejtésére
legyen jó kapcsolatunk tanítványainkkal, mert ez kedvezően hat a szülőkkel
való kapcsolatunkra is
fontos, hogy a szülőket érzelmileg is megnyerjük az iskola és a nevelés ügyének
Iskolai "Bűnmegelőzés"(devianciák)
Gyermekbántalmazások
Fizikai és lelki erőszak
Szexuális bántalmazások
Dohányzás, Alkohol, Kábítószerfogyasztás Áldozattá válás
Szekta
Pedofília
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A bűnmegelőzésen voltaképpen az érzelmi nevelés kultúrájának magasabb szintjét értjük,
s azt szeretnénk, ha a pedagógus és a diák, szülő és gyermek egyaránt jobban érezhetné
magát az élet adta szerepekben, hogy megtalálja mindenki a saját útját és lehetőségét a
fejlődéshez és önmegvalósításhoz.
Családi életre nevelés (család szerepe, helye a társadalomban, funkciói, életmódja,
szocializációs zavarok)
A megelőzés fontos eszköze a szülők példamutatása
Az iskolai prevenciós programok:
Egészségvédő programok (információ, önismeret,
döntéshozatal, Stressz kezelés, egészséges életmód).
Felvilágosítás, előadás, filmvetítés, egyéni és csoportos
foglalkozások Kortárssegítő műhelyek kialakítása
Tanulók, szülők és tanárok iskolai munkával kapcsolatos jogok ismertetése (a program
rögzíti a tanár által alkalmazható fegyelmezési eszközöket, elvárja a szülők rendszeres
résvételét a megbeszéléseken).
Konfliktuskezelés az osztályban
Problémás tanulók azonosítása, menedzselése
Problémamegoldás (diák-tanár, diák- tanárszülő) Társintézmény tapasztalatcsere
Esetmegbeszélések szükség szerint külső szakember bevonása
(nevelési tanácsadás, ideggondozó .stb.)
Konstruktív fegyelmezés (csökkenti az agresszió valószínűségét, elősegíti az iskolai
aktivitást (kevesebb késés, csavargás), növeli a pozitív énkép fennmaradását, pozitív
viselkedési minták, arra tanítják a tanulót, hogy felismerjék azt, ami jó.
27. Egészségnevelési és környezeti nevelési program
Bevezetés
Az egészségi állapot nem kizárólagosan az egyén felelőssége, nem pusztán az egyéni
közösségektől és jártasságoktól függ, hanem jelentős szerepet játszanak a társas,
társadalmi, ökológiai tényezők is.
Az Egészségügyi Világszervezet és a WHO útmutatása alapján az egészségfejlesztő iskola
elősegíti, hogy az iskola az élet a tanulás és a munka egészsége színtere legyen, valamint
arra törekszik, hogy folyamatosan fejlessze környezetét. Ezáltal az iskolának – mint az
intézményes szocializáció kiemelkedő fontosságú színterének – fontos szerepet kell
játszania a felnövekvő generációk egészségmagatartásának formálásában.
Iskolánk egészség és környezetnevelési programjának célja, hogy a tanulók képesek
legyenek objektív módon felmérni saját egészségi állapotukat, ismerjék az
egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját. Továbbá célunk, hogy
diákjaink alkalmazzák a tanultakat egészségük és környezetük érdekében.
Az egészség nem egyszerűen a betegség hiányát jelenti, hanem holisztikus jellegű, az
egész emberre vonatkozik, és életének egészét jelenti. Az egészség megfizethetetlen érték.
Az egészség nem egy statikus állapot, hanem állandó változásban lévő kiegyenlítődés
folyamat, amely a szervezeten belüli összhangban, illetve a szervezet és a természetitársadalmi környezete közötti dinamikus egyensúlyban nyilvánul meg. Tehát az emberi
szervezet és a környezet közötti folyamatos egyensúly megteremtésével, megtartásával,
biztosítható az egészség.
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27.1 Helyzetkép
Iskolánk a IX. kerület ipari övezetében fekszik (Vegyiművek közelében),
útkereszteződéssel és zsúfolt forgalommal körbevéve. Ebből fakadó magas a
zajszennyezés és a közlekedésből eredő szennyeződés jelenti a legnagyobb problémát.
Az iskola 550 fő tanuló befogadására alkalmas, tágas tantermekkel, folyosókkal. Az utcára
néző tantermek zajosak. Az iskola technikai felszerelési ellátása elfogadható,
korszerűsítésre szorul.
Az iskola megalkotta mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatás szabályait rögzítő
dokumentumait, amely tartalmazza az étkezés szabályozását a műhelyek környezetvédelmi
szabályozását, valamint a működés rendjét. Folyamatos az ÁNTSZ, munka- és tűzvédelmi
ellenőrzés.
Szakmai műhelyeinkben is munkaegészségügyi szempontból számos, az egészséget
befolyásoló anyaggal dolgoznak tanulóink (üvegműves, díszítőfestő, díszítőszobrász,
dekoratőr, grafika).
Iskolánk tanulóinak 25 %-a szociokulturálisan hátrányos helyzetben lévőnek tekinthető, de
megállapítható, hogy iskolánkban nincs éhező gyermek. Sajnos a szenvedélybetegségek
területén nagymértékű egészségrombolást idéz elő a dohányzás (tanulóink közel 30 %-a
dohányzik). A drogot kipróbálók száma elenyésző, italozás alig-alig fordul elő.
Probléma a mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás, az elhízás, az igénytelen,
sokszor ápolatlan külső.
Iskolánkban közel 60-80 tanuló szorul egyénre szabott testmozgásra, testnevelésre,
somotomentális megbetegedésük miatt.
Mindezek indokolttá teszik egy egészség - és környezetnevelési terv kidolgozását
27.2 Az egészség és környezetnevelési program szereplői
Iskolaigazgató, tantestület Szükség van arra, hogy az iskolaigazgató, az egész tantestület,
minden pedagógus egyetértsen az iskola egészségnevelési és környezetnevelési céljaival.
Az egészség és környezetnevelési programok eredményessége nagymértékben függ az
iskola vezetőségének és tantestületének támogatásától. Fontos, hogy a tanárok tudjak, mi a
feladatuk, és mit kell tenniük, ha kompetenciájukat meghaladó problémával találkoznak.
Család A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A
szülők megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják
támogatni az iskola egészségfejlesztési programjait, közülük jó néhányan szakértelmükkel
is jelentősen növelhetik az iskolai munka hatékonyságát.
Szülők Közössége, szülői szervezet hidat jelent az oktatási intézmények és a tanulók
szülei között. Az iskolai egészségfejlesztő program kialakításába bevonjuk a Szülők
Közösségét. Ez a „szövetség” garancia lehet arra, hogy a szülők lehetőségükhöz képest
minden területen segítség az iskolai program megvalósulását.
Iskolaorvos, védőnő Szerepük az egészségnevelési programban a legkihangsúlyozottabb.
Feladatuk tanulok életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi,az érzelmi
és intellektuális fejlődés követesét, es a koros elváltozások korai felismerését.
Iskolapszichológus Lelki eredetű problémák feldolgozásában segít a tantestületnek és
tanulóinknak. Szakmai ismeretei révén, olyan területeken adhat folyamatos segítséget a
diákoknak, tanároknak, de akár a hozzá forduló szülőknek, amelyek felismerése,
problémakezelése speciális szakmai felkészültséget követel, és amivel az iskola
pedagógusai többnyire nem rendelkeznek. A pszichológiai tanácsadáson túl osztályfőnöki
órák és társadalomismereti foglalkozások didaktikai tervezésével tudja szakmailag
igényesebbé és színesebbé tenni az egészségfejlesztési munkát.
Diákönkormányzatot segítő pedagógus azáltal segíti az iskola egészségnevelési és
környezetnevelési programját, hogy ösztönzi a diákönkormányzat tagjait az iskola
programjával összhangban levő megmozdulások szervezésére.
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Gyermek- es ifjúságvédelmi felelős a gyermekvédelmi munkában valamint a konkrét
államigazgatási ügyekben tudnak segítséget nyújtani.
Diákok Szerepük nem csak a programokban való részvételben merül, ki hanem az igények
megfogalmazásában is. Az őket érintő, egészségükkel kapcsolatos problémáikról
közvetlenül tudomást szerezhetünk, ha megvan a bizalom az iskolai program szereplői
között.
Az egészségnevelési program megvalósításában igyekeztünk más szervezeteket is bevonni:
Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők
Helyi kórház addiktológiai osztálya, drogkonzultációs központok, megelőzési
intézmények Rendészeti szervek
Egyházak, alapítványok, karitatív szervezetek
Non profit szervezetek
Iskolánk egészségnevelési és környezetnevelési elvei
ép testben ép lélek
az egészség a mindennapi élet erőforrása
a környezet és az egészség egymástól el nem választható
a környezet megóvása nélkül nem beszélhetünk egészséges emberről
az elsődleges megelőzésre, a prevencióra helyezzük a hangsúlyt

Ebben az életkorban érdemi hatást tudunk gyakorolni a személyiségfejlődésükre,
amely meghatározó lehet a tanulók életmódjára, kialakuló szokásaikra, az
életideálok, preferenciák kialakítására
27.3. Egészségnevelési program
Az egészségnevelési program hosszú távú céljai
a diákok és dolgozók testi-lelki egészségének
megőrzése fenntarthatóságra nevelés
tolerancia kialakítása
környezettudatos magatartás, életvitel segítése
életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak
keresése egészség és környezet összefüggéseinek feltétele
ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek
megelőzni az egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát
helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések meglátása
problémamegoldó gondolkodás, döntőképesség
létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása
az orvostudomány eredményeiből levonható helyes magatartásra, tevékenységre
történő aktivizálás
családi életre nevelés
egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése
27.4 Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
Iskolai étkeztetés, táplálkozás
Hazánkban kiemelkedően magas a cardiovascularis és a daganatos betegségek száma.
Ennek nagyfokú javulása volna elérhető a helyes táplálkozással. Az átlagos magyar
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étkezési szokások miatt sok a túlsúlyos és – sajnos – egyre több az alultáplált fiatal. Az
iskolai étkezés milyensége és mennyisége ezért kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon. A
kulturált étkezés lehetőségének biztosítása pedig nevelőmunkánkat segíti.
Az iskola megfelelően felszerelt ebédlővel és melegítő konyhával rendelkezik, a
tanulóknak jelentős része veszi igénybe az iskolában ebédelés lehetőségét. Az étkeztetés
szervezésével igyekszünk biztosítani a kellő időt az ebéd elfogyasztására.
Intézményünk hiányosságai közé tartozik, hogy nem tudunk diétás ételt biztosítani a
rászoruló diákjainknak.
Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a különböző tanórákon kiemelkedő téma legyen, az
egészséges táplálkozás ez által befolyásolhatjuk diákjaink táplálkozási szokásait.
Mindennapos testmozgás
A 2012-es tanévtől már törvényileg előírt feladatunk a mindennapos testmozgás
megszervezése iskolánkban. Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás
hatékonyan megvalósuljon, az alábbi sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontoknak
kell teljesülniük.
Minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás-programban
Minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a keringésiés légző rendszer megfelelő terhelése
Minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légző torna
A testnevelési tananyag egészében a gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása, külön
figyelemmel a fittség-mérés és az izomerősítés különböző testhelyzeteire
Minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelent még
az eltérő adottságú tanulóknak is
A testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes
testmozgásprogramban
A testmozgás-program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít (olyan
sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében
A testmozgásprogram játékokat és táncot is tartalmaz.
A rendszeres testedzés, sportolás eredményeként
testi érés mellett segíti a fiatal pszichológiai és szociális
fejlődését napi életvitelének elhagyhatatlan eleme lesz
karbantartja az emberi testet
formálja, fejleszti a személyiséget
fokozza a teljesítőképességet a szellemi és fizikai
munkavégzésben könnyít a feszültségek feloldásában
felfedezi a saját testét tulajdonosa számára
közösségi típusú emberi tevékenység, amely köré társas kapcsolatok szerveződnek
gyorsítja a külső változásokra való emberi reagálást, alkalmazkodást
élménnyé teheti a szabadidőt
rendszerezi a napokat, heteket, formálja az életmódot
a sportszerű életmód erőtartalék, jó alap az élet valamennyi területén a kiugró
teljesítményekhez
mozgásterápiaként része egyes betegségek után a rehabilitációnak a
megelőző orvosi tevékenység egyik eszköze stb.
Formái
- tanórai foglalkozások
- óraközi szünetekben (játék, asztalitenisz stb.)
- tömegsport foglalkozások
- sportversenyek
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- sportköri foglalkozások
- kirándulás (természetjárás)
- táborok
- uszodafoglalkozások
- sportnap (ok)
- sport rendezvények
- ajánlásokat teszünk otthoni testedzésre
- reggeli tornagyakorlatokat tanítunk be
- a gyakorlaton lévő tanulóink számára 10 perces lazító tornát szervezünk
Gyógytestnevelés és könnyített testnevelés
Külön órakeretben (lakhelyükön végzik a gyógytestnevelést (a betanított gyógytornát
otthonaikban – video, hangkazetta, illetve anyag segítségével – gyakorolják naponta)
Testnevelési órán (speciális feladatokkal)
Szakmai és iskolaorvosi vizsgálat alapján kerültek a tanulók gyógytestnevelési
foglalkozásokra.
Célunk, hogy a tanuló megismerje saját diagnózisát, a speciális gyakorlatok hatását,
értelmét, és a megtanult mozgássorokat otthon (családi környezetben) is gyakorolni
tudja. Váljon a rendszeres fizikai aktivitás magatartásunk részévé. Olyan hatásrendszer
kialakítása, amely az egészség helyreállítására szolgál.
Szexuális felvilágosítás, nevelés
A tanulóink életkora és ehhez kapcsolódó életkori sajátosságok szükségessé teszik,
hogy egészségnevelési programunk feladatai közé sorolja a szexuális felvilágosítást és
szexuális nevelést. A feladat azért is fontos, számunkra mert tanulóink különböző
társadalmi és kulturális rétegekből származnak.
Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a nemi élet elkezdésének ideje egyre
fiatalabb kor felé tolódik, míg a felelősségteljes kapcsolatokhoz szükséges ismeretekkel
nem, vagy alig rendelkeznek a fiatalok. Ezt az űrt próbáljuk kitölteni az iskolai nevelés
és oktatás során. Jellegénél fogva a szexuális nevelés és felvilágosítás főleg a biológia
órákra illetve osztályfőnöki órákra korlátozódik. Ezt kiegészítve szexuális felvilágosító
programokat előadásokat szervezünk.
28. Az antihumánus szenvedélyekkel kapcsolatos prevenciós feladatok
Napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak a különböző élvezeti szerek: drog, alkohol,
nikotin. Feladatunk, hogy felhívjuk tanulóik figyelmét e szerek egészségkárosító
hatásaira. Ugyanakkor szükséges a már meglévő szenvedélybetegek megfelelő
szakemberhez való irányítása.
A hatékony prevenció érdekében szükséges felmérni a káros szenvedélyekkel
kapcsolatos ismereteket és érintettséget a diákok között szorosan együttműködve a
diákönkormányzattal.
Legfőbb célunk tanulóinkat olyan ismeretekkel, pszichésen megalapozott benső értékké
vált normakultúrával felruházni, amelynek segítségével egyértelműen elhárítják a
személyiségük integritását veszélyeztető szerek használatát.
Iskolánkban a tanulók közel 15 %-a (60-65 fő) dohányzik. Szembeötlő visszaesést
mutat az a tény, hogy a 9. évfolyamon van a legtöbb dohányos. Nagyobb részük az
általános iskola utolsó évfolyamaiban szokott rá a dohányzásra. Felméréseinkből
kiderül, hogy a szülők is tudnak a dohányzásról, de nem tudnak ellene tenni, az
iskolától várják a megoldást. Az iskola számos programot szervezett már a dohányzás
csökkentésére, de újra és újra meg kell küzdeni ezzel a problémával.
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Az antihumánus szenvedélyekkel kapcsolatos prevenciós feladatok lehetséges
színterei
Iskolai programok
o Tanórai foglalkozások
Szaktárgyi órák témafeldolgozása (Minden tantárgynak van konkrét
csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez és így a drog és
alkohol prevencióhoz.)
Osztályfőnöki órák (Konkrét témakörök feldolgozása,
ismeretátadás és interaktív gyakorlatok, esetelemzések. Az
ismeretátadó órákhoz szükség esetén külső előadókat,
szakembereket lehet hívni.)
o Tanórán kívüli foglalkozások
Szülői értekezletek (Osztály-, évfolyam- vagy iskolaszintű, esetleg
külső előadó, pld. orvos, pszichológus, rendőr, volt drogos.)

Értekezletek, esetmegbeszélések, tréningek (Elsősorban a
pedagógusok számára, de a DÖK, illetve a szülők képviselőit
is meghívjuk, amikor a program, illetve a téma engedi.)
művészeti pályázaton dohányzásellenes plakátok készítése

A diáknapon népszerűsítjük az „egészséges életvitelt”
játékokkal, vetélkedővel, filmvetítéssel, klubfoglalkozásokkal,
egyéb műsorokkal
Iskolán kívüli rendezvények
o Drog prevenciós rendezvények
o Továbbképzések
o Kirándulások, túrák, sportprogramok
29. Környezeti nevelés
A környezetneveléssel összefüggő célok
A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék
képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő
természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. (NAT 2003)
Nevelőtestületünk elkötelezett a környezetnevelés ügyében. Fontosnak tartjuk, hogy a
diákok megértsék, és saját életükben alkalmazzák környezettudatos magatartást, amely
elengedhetetlen a fenntartható fejlődés szempontjából.
Ebből kifolyólag környezetnevelési legfőbb céljaink:
A környezeti nevelés az oktatás (elméleti és gyakorlati) és nevelés valamennyi
területén jelenjen meg.
Tanulók egységben lássák az egy környezeti témához tartozó ismereteket.
A pedagógusok, a felnőtt dolgozók és a szülők személyes példájukkal legyenek a
környezettudatos életvitel hiteles terjesztői
Az iskola tisztaságának javítása, a tantermi és egyéb szemetelés csökkentése
Takarékoskodás a vízzel és az energiával
Tanulók ismerjék meg szűkebb környezetüket, lássák az értékeket, problémákat,
ápolják a hagyományokat.
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A környezeti hagyományok iskolai megteremtése (iskolanap, művészeti napok,
különféle környezetvédelmi világnapokról való megemlékezések)
Legyenek a tanulók környezetük, szülőföldjük
védelmezői. A tanulók sajátítsák el:
o a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és
életvitelt;
o a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást,
annak megőrzésének igényét és akaratát;
o a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését.
A környezeti neveléssel összefüggő feladatok
Általános nevelési feladatok
a tanulók életkorának megfelelően bővítsék látókörüket a lokális ismereteken
keresztül a globális felé;
közvetlen és tágabb környezetük élő és élettelen elemeinek, azok kölcsönös
kapcsolatának, szépségeinek és értékeinek megismertetése;
a szokások kialakításával, az értékek tudatos formálásával, széles körű
ismeretekkel alátámasztva a környezetéért felelősséget érző, cselekvőképes
szakemberek nevelése;
az esztétikus környezet és egészséges életmód iránti igény kialakítása;
megismertetni a helyi környezetvédelmi programokat, terveket, melyeknek
koruknak megfelelően aktív részesei legyenek;
ismerjék meg, tiszteljék, illetve kapcsolódjanak be az iskola és a város
hagyományőrző programjaiba;
tudatosítsák a természeti és társadalmi környezet változásait, az urbanizáció, az
ipari és mezőgazdasági termelés emberi egészséget veszélyeztető hatásait;
a szakmai képzésben ismerjék meg a környezetbarát anyagok, technológiák
fontosságát;
alakítsák ki a környezetvédelmet, az ergonómiát, a munkavédelmet, a
biztonságtechnikát és a munkaszervezést összekapcsoló szemléletmódot;
szakmacsoportoknak megfelelően a korábban tanult általános ismeretekre építve
megismertetni a szakma speciális környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésköreit;
legyen számukra természetes a takarékos anyag-, víz- és energiafelhasználás.
Az iskola épületének helyzetképe, javulást szolgáló célok és változást segítő feladatok
közlekedési biztonság
növelése zaj csökkentése
légszennyezés csökkentése szelektív
hulladékgyűjtés bevezetése
iskolaudvar zöldesítése, rendben
tartása, az előkert kialakítása,
gondozása takarékos
energiagazdálkodás takarékos
anyagfelhasználás iskolabútorzat
fejlesztése
iskolai eszközállomány javítás
rákkeltő anyagok használatának korlátozása
tanműhelyi, tantermi rend megszilárdítása
szociális helyiségek tisztán tartása
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Az egészségnevelés és környezeti nevelés során alkalmazott módszerek és ezek
szinterei
Iskolai színterek
o Tanórai foglalkozások:
Megfigyelések

Interjúk, felmérések készítése az emberek és a környezet
viszonyáról

Új ismeretekhez kapcsolódó kérdések megfogalmazása csoportosan
Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel

Esszé kidolgozása csoportosan (ötletgyűjtő, kidolgozó, véleményező
feladatok munkamegosztással).
Probléma felvetés, beszélgetés

Fogalmak, jelenségek, összefüggések, törvényszerűségek kollektív
definiálása, pontosítása, tisztázása
Adott témának analitikus, analógiás és holisztikus körüljárása

Írásbeli értekezések, vitairatok készítése, vélemények, beadványok,
javaslatok megfogalmazása és értelmezése csoportos munkában.
Viták, szituációs játékok.
Projektnap megszervezése

Plakátok készítése az egészséges élet és környezetvédelem
témakörében

o Tanórán kívüli foglalkozások
Diáknapon egészséges életmódra és a környezet tudatos életmódra
felhívó programok (előadások, vitasarok)
Laboratóriumi veszélyes anyagok, szárazelemek gyűjtése
Szelektív hulladékgyűjtés

Cserepes, élő növények gondozása az osztálytermekben, folyosókon.
Művészeti szakkörök tartása:

mintázás szakkör (téma: az egészséges test, stb.)
rajz szakkör (krokik, tanulmányok, akt, izomzatok,
különböző sportágak sportolóinak mozgáskultúrája pl.
atlétafutás közben, diszkoszvető, birkózó, ökölvívó, karate,
stb.)
Iskolán kívűli színterek:
o Természetvédelmi tevékenységek (őrjáratok, madárvédelem faültetés)
o Részvétel a helyi környezetvédelmi tevékenységben helyi környezetvédelmi
program megismerése, véleményezése a megvalósítás segítése)
o Egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászat, szemészet, hallás vizsgálat, stb.) o
Egészségügyi felvilágosító előadások;
o Drog prevencióhoz kapcsolódó előadások látogatása
30. Iskolai fogyasztásvédelemmel összefüggő feladatok
„Fenntarthatóság – fenntartható fogyasztás”
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-

tartalmi elemei: jelenlegi szükségletek és a jövőbeni igények
végső fogyasztásra szánt javak és környezeti javak
rendelkezésre álló javak és azok elosztásának igazságossága

-

dimenziói: a) szociális dimenzió (jobban élni, jobban érezni magam ott, ahol
élek)
b) ökológiai
–
környezeti
dimenzió
(környezeti
lehetőségekre tekintettel lévő gazdálkodási formációk)
c) ökonómiai-gazdasági dimenzió (termelési, szolgáltatási
szféra) eszköz oldalról támogatja a fenntartható fejlődés
folyamatát

- végső cél: minden fejlődés az életkörülmények javulására irányul
- végső soron a fenntartható fogyasztás központi eleme az életminőség
- Kiemelt fejlesztési feladat: felkészülés a felnőtt életre, amelyben a
fogyasztói kultúra kialakítása is szerepel
A fogyasztóvédelmi nevelés területei
- egészég, táplálkozás, élelmiszerek okozta betegségek megelőzése
- termékek veszélyei, termékek címkézése
- vonatkozó jogszabályok, jóvátétel és fogyasztásvédelmi szervek feladatai
- információ a hangsúlyos kérdésekről és intézkedésekről
- környezetvédelem és takarékos anyag-energia és vízhasználat
Nevelési cél
Fogyasztói kultúra fejlesztése és a tudatos kritikus fogyasztói magatartás kialakítása
és fejlesztése a tanulókban.
A fogyasztásvédelmi oktatás tartalmi elemei
- a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos pedagógiailag
megtervezett fejlesztése
- szükséges az állampolgári kompetenciák kialakítása, a jogaikat
érvényesíteni tudó tanulók képzése
- szükséges a
cselekvési kompetenciák
fejlesztése (vállalkozási,
munkavállalói, gazdálkodási képességek)
- fontos a tájékozódási képesség, döntési helyzet felismerése és a döntésre
való felkészülés
- hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztásban
- meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám
szerepét, alkalmassá téve őket az eligazodásra
Kritikus fogyasztói magatartás: A fogyasztói jogok érvényesítése
A fogyasztónak joga van:
a) az alapvető szükségleteinek kielégítéséhez
b) a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozáshoz
c) a választáshoz különböző termékek és szolgáltatások között
d) a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretéhez
e) a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez
f) az egészséges és elviselhető környezetben való élethez
g) a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való beleszóláshoz
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Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén
érvényesíteni tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre.
A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban:
- Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásai
- Tanórán kívüli elemek (vetélkedők, versenyek, rendezvények)
- Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel,
cégekkel)
- Az iskola fogyasztóvédelmi működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások
- Osztályfőnöki órák
- Művészeti szakmai elméleti és gyakorlati foglalkozások
Módszertani elemek
A módszereknek tartalmaznia kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló
információgyűjtés, információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés
és a döntés alapján eltervezett cselekvés végrehajtásának módszereit.
Fontos, hogy a diákok e módszereket minél többször valós helyi és globális problémákon
és értékeken keresztül maguk alkalmazzák.
-

Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól
Helyi-, országos és EU-s szabályozások tanulmányozása
Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel
Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel
Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, fogyasztói
kosár készítése)
Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés)
Környezetmenedzsment az iskolában („Zöld Hét) szervezése
Kereskedelmi szervezetek termékbemutatói
Fogyasztásvédelmi hatóság előadásai
Projekt indítása – ”fogyasztói kosár” (a fogyasztási /vásárlási/ szokásunk
szembesíthető a fenntarthatóság kritériumaival)
Élelmezéstáplálkozás, textíliák öltözködés, lakásbiztonság, közlekedés,
turizmus, utazás
(népművészeti oktatáson belül)
ÖKO-MARKETING (gazdasági és vállalkozási) órák, foglalkozások keretében)
Környezettudatos fogyasztói kör elemzése
A fogyasztó a gazdálkodás alfája és omegája
Minőség, mennyiség, ár stb.
Tanulóink környezeti attitűd vizsgálata
Az öko-design valójában egy megelőző jellegű környezetszempontú termelési
folyamat (termék innováció)
Környezettudatos vállalkozás ismérvei
Öko-jelek (márkázás)
Környezetbarát termékek címkézése

Összegezve:
Iskolánkban az elkövetkezendő években nagyobb hangsúlyt fektetünk az egészséges,
környezet és fogyasztástudatos magatartás kialakítására.
Olyan pedagógiai szituációt kívánunk teremteni, amely alkalmas lesz arra, hogy
növendékeinek lehetőséget adjon a gyakorlásra, a problémák kezelésére.
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31. FELVÉTELI SZABÁLYZAT
OM: 035384
A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi tájékoztató kötelező tartalmi
elemeire vonatkozó információkat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 32-§ (4) bekezdésben találhatóak meg.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint meghatározott feladatok végrehajtásához kapcsolódó aktuális határidőket, a
mindenkori tanév rendjéről szóló OKM rendelet tartalmazza. Továbbá az Oktatási Hivatal
minden év szeptemberében, az iskolák felvételi rendjével kapcsolatosan kiadott útmutatója,
és a középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgái lebonyolításáról kiadott
forgatókönyve szabályozza az eljárásrendet. Az iskolára vonatkozó határidőket az iskola az
éves munkatervében tervezi meg.
Az iskola felvételi tájékoztatója:
A felvételi tájékoztatót a művészeti és a tanügyi igazgatóhelyettes készíti el és a tanév
rendjében meghatározott időpontig az iskola honlapján hozza nyilvánosságra.
Továbbá elhelyezik a (KIR) rendszeren is, a KIFIR rendszeren belül, a tanulmányi
területek meghatározására szolgáló programfelületen.
A felvételi tájékoztatónak tartalmaznia kell: az iskola OM azonosító számát, a KIFIR
rendszerben megadott tanulmányi területeinek megnevezését és belső kódját, továbbá a
középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét, a vizsgára jelentkezés módját, a vizsga
követelményeit, időpontját és helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését, a jelentkezők
rangsorolásának módját.

A.

A felvételi vizsgákkal kapcsolatos általános kérdések:

1. Az iskola a kilencedik és az 1/13. évfolyamra hirdet felvételit. A kilencedik
évfolyamra a központi írásbeli vizsga eredményei, valamint a szabadkézi rajz
vizsga alapján, a 13. évfolyamon rajz felvételi vizsga alapján dönt a felvételről.
2. Az iskola az OKM által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározza
tanulmányi területeik kódjait és elektronikus formában megküldi a Felvételi
Központnak.
3. Az iskola jelzi az Oktatási Hivatal fel a központi írásbeli vizsgára jelentkezettek
alapján a feladatlap igényét.
4. A középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgák eljárás rendjét az Oktatási
Hivatal által kiadott forgatókönyv tartalmazza.
5. Az iskola megszervezi azon tanulók részére a pótló írásbeli felvételi vizsgákat,
akik alapos ok miatt nem tudtak részt venni az egységes írásbeli felvételi vizsgán. A
hiányzás okának elfogadásáról az igazgató dönt. Vizsgaismétlésre nincs mód,
minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú és fajtájú központi írásbeli vizsgát.
6. Az iskola rendeletben szabályozottaknak megfelelően nyilvánosságra hozza az
ideiglenes felvételi jegyzéket.

B.

A központi írásbeli vizsgák szervezésével kapcsolatos feladatok:
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1. Az iskola két tárgyból (magyar-nyelv és irodalom, matematika) szervez központi
írásbeli vizsgát, köteles elfogadni a hozzá forduló tanulók jelentkezését.
2. Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdő tanuló esetében – amennyiben a vizsgaszervezést érintő speciális
igénye van – szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési
tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök
igénylésére vonatkozó szülői kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet
a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését
határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz. Ez a
döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (pl.
időhosszabbítás, segédeszköz használata, az értékelési rendszer egy részlete alóli
felmentés stb.) vonatkozhat.
3. A központi írásbeli vizsga lebonyolítását a tanügyi igazgatóhelyettes vezetésével
forgatókönyvben rögzítettek alapján végzik az iskola felkért alkalmazottai.
4. Az iskola igazgatója írásban bízza meg a felvételi eljárásban részt vevő pedagógusokat,
szaktanárokat.
5. A felvételi eljárásban keletkezett dokumentumokat, adminisztrációt, az informatikai
rendszer működtetését az iskolatitkár és a titkársági ügyintéző végzi.
6. A központi írásbeli vizsga lebonyolításának technikai biztosításáért a gondnok felel.
7. A teljes felvételi eljárás törvényességéért, az iskola igazgatója felel, ellenőrzi a felvételi
eljárás során az abban tevékenykedők munkáját, és minden olyan ügyben eljár, amelyet
a törvény és rendelet a hatáskörébe utal.
C. A középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgák eljárásrendje:
1. A jelentkezési lapokat az iskola igazgatójától az iskolatitkár veszi át és a tanügy
igazgatási helyettes szakmai irányítása mellett rögzítik a Közfelvir rendszerben. A
központi írásbeli vizsgára a késve érkező tanuló jelentkezési lapját az igazgató
befogadja, az igazgatóhelyettes az utólag befogadott jelentkezést a Bejelentő lap
segítségével rögzíti. A Bejelentő lapot kizárólag elektronikus formában, a közfelvir
programon keresztül lehet elküldeni!
2. Az iskolához érkező feladatlap csomag a páncélszekrényben történő elhelyezéséért az
iskolatitkár felel. Az írásbeli napján az írásbeli vizsga előtt fél órával háromtagú
bizottság bontja fel a csomagot. A bizottság tagjai igazgató vagy a tanügyigazgató
helyettes, és két fő nevelőtestületi tag. A felbontás helye az igazgatói iroda.
3. Az írásbeli vizsga teljes tartalma alatt titkársági ügyelet működik (iskolatitkár,
tanügyi igazgatóhelyettes) az ADAFOR rendszerben érkezett üzenetek figyelemmel
kísérése végett.
4. Ha az írásbeli vizsgán probléma merül fel, a tanügyi igazgatóhelyettes jelzi az
Oktatási Hivatal Koordinációs Osztályán ügyeletet tartók felé, s az általuk adott
instrukciók alapján végzi további munkáját.
5. A tanügyi igazgatóhelyettes, valamint az iskolatitkár figyelemmel kíséri az ADAFOR
rendszert, a Bejövő üzenetek menüponton megjelenő javítási útmutatókat letöltik és
átadják a javítást végző pedagógus részére.
6. A javítás napjaiban az Oktatási Hivatal szakmai ügyeletet szervez, velük a
kapcsolatot a tanügyi igazgatóhelyettes tartja. A felmerülő problémákra az Oktatási
Hivatal rövid időn belül írásban válaszol.
7. A felvételi eredmények regisztrálása. A rögzítést az iskolatitkár végzi a tanügyi
igazgatóhelyettes irányításával a Közfelvir program Eredményrögzítő menüpontja
alatt. A rögzítési időpontok megtalálhatóak az Oktatási Hivatal forgatókönyvében.
8. Az írásbeli vizsga eredményéről az iskola titkársági munkatársai személyesen vagy
telefonon keresztül tájékoztatják a vizsgázókat.
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9. Az értékelő lapot (mely részletesen tartalmazza a pontszámokat, valamint az
összpontszámot) a Közfelvir program segítségével a tanügyi igazgatóhelyettes
kinyomtatja, az igazgató aláírja, bélyegzővel ellátja az eredeti példányt és a titkárság a
vizsgázó részére átadja, a forgatókönyvben meghatározott időpontig.
10. Tanulói észrevételek és azok kezelése: Az OKM rendelet lehetőséget biztosít a
felvételiző számára az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjainak megtekintésére. Az
iskola egy napot (nyolc órát) biztosít az írásbeli vizsgák megtekintésére, amelynek
időpontját a központi felvételi megkezdése előtti tájékoztatón ismerteti. A megtekintés
helye a titkárság.
11. A megtekintés után az azt követő munkanapon 16 óráig a vizsgázó és szülője
észrevételt tehet a vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére. Ha észrevétel
történik, az igazgató két szaktanár jelenlétét biztosítja, az észrevételben foglaltak
elbírálására a javító és a szaktanár közösen érdemben bírálják el az észrevételt. A
bírálat eredményét megfelelő indoklással, határozatban kell rögzíteni és közölni kell az
észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő fenntartja észrevételét, az igazgató azonnal
felveszi az Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztály Közoktatási
koordinációs Osztályával a kapcsolatot, és megküldi a dokumentumokat. Az
észrevételhez mellékelni kell a jelentkezési lap másolatát, az írásbeli dolgozat
másolatát, az értékelő pedagógus és az elbírálásban részt vevő szaktanár szakmai
véleményét, az iskolai döntésről szóló írásba foglalt határozat másolatát, valamint az
értékelő lap másolatát. Az Oktatási Hivatal három napon belül dönt, és rövid úton
(futár, telefax, távbeszélő) értesíti az igazgatót. Az igazgató a döntésről értesíti a
tanulót és szülőjét. Az észrevétel benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az
iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.
D. Középfokú felvételi eljárás:
1. A jelentkezési lapok feldolgozása az iskolában: A jelentkezési lapokat az iskola
igazgatójától az iskolatitkár átveszi, nyilvántartásba veszi és jelentkezési sorrendben
vizsgacsoportokat alakít ki.
2. A szabadkézi rajz vizsga szervezését a tanügyi igazgatóhelyettes végzi /Minden év
novemberében a fenntartó a tanévi beiskolázás előkészítése kapcsán bekéri az
iskoláktól a központilag szervezett írásbeli vizsga igényét, szervez-e szóbeli, vagy
egyéb vizsgát, továbbá az iskola által szervezett –szabadkézi rajz – felvételi vizsga
időpontját. Az iskola márciusban 2-3 napot határoz meg.
3. Az iskola igazgatója felvételi bizottságot jelöl ki, általában 3 tagot bíz meg a
tantestület művésztanár tagjai közül, felelős vezetője, a művészeti igazgató helyettes.
4. A titkárság levélben kiértesíti a tanulókat a felvételi időpontjáról és helyéről, továbbá
tájékoztatást ad arról, hogy milyen felszerelést kell hozni a vizsgára.

5. Ha a jelentkező számára a felvételi időpont nem felel meg, a szülő kérésére a
titkárság más időpontot jelöl meg az adott vizsganapokon belül.
6. A szabadkézi rajz vizsga eredményét (pontszámokat) a bizottsági elnök leadja a
tanügyi igazgatóhelyettesnek, aki elkészíti az ideiglenes rangsort. (jegyzéket)

Felvételi eredmény kiszámítása:
Maximálisan elérhető: 200 pont
25 % hozott pontok (tanulmányi eredmény)
Maximum 50 pont
- 50% központi felvételi
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Magyar-maximum: 50 pont
Matematika- maximum: 50 pont
25% szabadkézi rajz és otthon készült munkák
Maximum: 50 pont.

Rajz felvételi
A rajzi felvételi időtartama: 180.perc. Csendélet perspektivikus ábrázolása teljes tónus
értékekkel.(120.perc). A választott szaknak megfelelő készség felmérő (kreatív) feladat, az
otthon készült munkák bemutatása (60.perc).
Festő, dekoratőr, grafikus, kiadványszerkesztő, üvegműves szakokon, színkompozíciós
feladat, (aqvarell, pasztell, színes ceruza választható) - szobrász, kerámiaműves szakokra
való jelentkezésnél, plasztikai feladat megoldása
Rajz feladatok értékelése:
0-10 pont: A téri helyzet, kompozíció bizonytalansága, tömeg, arány, tónusérték hiánya,
széteső ábrázolás.
10-20 pont: bizonytalan formakövetés, eszközhasználat, pontatlan téri ábrázolás
20-30 pont: Az ábrázolás karakterének pontatlan megfigyelése, széteső ábrázolás
30-40 pont: Megfelelő kompozíció, arány, tömeg ábrázolása, tónuskülönbségek
megjelenítése, helyes formakövetés
40-50 pont: Helyes kompozíció, tömeg arányábrázolás gazdag tónusérték, pontos
formakövetés, eszközhasználat, formagazdagság.
A pontozásnál figyelembe vehető plusz értékek:
Az otthon készült munka, látható elkötelezett érdeklődés a vizuális rajzi megjelenítés
irányába. A színkompozíciós feladat megoldásánál, érzékelhető színharmóniára való
törekvés, absztraháló képesség, lendületes felületkezelés. Általános műveltségi kérdésekre
adott helyes válasz, valamint érdeklődés kimutatása a művészetek irányában.
Ha a tanuló 8. félévkor elégtelen osztályzatot kap valamelyik tantárgyból, tantárgyi
bukásonként 10%-kal csökken a tanulmányi eredményre kapott pontszáma.
diszlexia vagy diszkalkulia (SNI) esetén adott tantárgynak megfelelő központi vizsgarész
pontszámát nem vesszük figyelembe, a maximálisan elérhető 200 pontot 150 pontra
csökkentjük, a felvételiző által kapott pontszámot százalékosan átszámítjuk.
A tanügyi igazgatóhelyettes összesíti a felvételiző pontszámait.
A felvételhez szükséges minimális pontszám szakmánként változó, meghatározza a
felvehető keretszám és a túljelentkezés mértéke.
Annak a felvételizőnek minden kódon elutasítja az iskola a jelentkezését, aki a központi
felvételi vizsga valamelyik tantárgyából 0 pontot ért el, valamint a szabadkézi rajz
felvételi vizsgán nem jelent meg vagy 15 pont alatti teljesítményt ért el.
A tanulókat a felvételi összpontszám alapján minden – a felvételiző által a jelentkezési
lapon jelölt – kódon rangsorolja a tanügyi igazgatóhelyettes.
A felvételi összpontszám egyezősége esetén az alábbi sorrend alapján rangsoroljuk a
felvételizőket:
rajz felvételi pontszám, ha egyezik, akkor
központi felvételi pontszám, ha egyezik, akkor
matematika felvételi pontszám, ha egyezik,
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akkor hátrányos helyzet, ha egyezik, akkor
halmozottan hátrányos helyzet, ha egyezik, akkor
lakóhely (IX. kerület, illetve Budapest)
Kódonként a felvehető létszám kb. háromszorosát rangsorolja, feltéve, hogy van kellő
számú jelentkező.
A felvételi űrlapon alapos meggondolás után kell megjelölni azt a legalább három szakot,
ahová a felvételiző első, második és harmadsorban kéri magát. Ebből következik az is, aki
minél több szak megjelölésével jelzi, hogy a felvételi zsűri szakmai belátása szerint
bármely szakra való beosztását készséggel elfogadja.
Fontos tudni, hogy a közismereti tárgyakból elfogadhatatlanul gyenge előképzettségű
tanulókat esetleges jó rajzi képességek esetén sem veszünk fel. Iskolánk művészeti
jellege nem mentesíti diákjainkat attól, hogy a magyar középiskolák számára
meghatározott közismereti tudásszintet elérjék, hiszen nincsen számukra könnyített
érettségi. A szakórák nagy száma miatt itt a tanulás nehezebb feladat, mint egy átlag
gimnáziumban.
Rendkívüli felvételi eljárás:
Az iskola igazgatója dönt a rendkívüli felvételi eljárásra beérkezett kérelmekről.
Egészségügyi alkalmasság:
Mivel a tanulók a 9. évfolyamon megkezdik a szakmai képzést is, beiratkozás időpontja
előtt szakmai orvosi vizsgálaton kötelezően részt kell venniük.
A szakmai alkalmasságról az iskolaorvos dönt, amelyről értesíti az érintetteket (szülőt,
tanuló és az iskolát) Alkalmatlanság esetén az adott Egészségügyi szakmában alkalmatlan
felvételiző tanulóval nem jöhet létre tanulói jogviszony.
Beiratkozás:
A beiratkozást az iskolába minden évben a tanév rendjéről kiadott OKM rendelet
tartalmazza a tanulók kiértesítését az iskolai titkárság végzi.

44

32. HELYI TANTERV
Célok és feladatok
A szakgimnáziumban folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános
iskolai tantárgyi követelményeket. A szakgimnáziumban az általános és a szakmai
műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő, megerősítő és a további műveltség megszerzését
elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik. A szakgimnáziumi kerettantervekben
meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak biztosítják az általános
műveltség továbbépítését, valamint a szakmai képzés megalapozását, az érettségi vizsgára és
a felsőfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való felkészülést.
A szakgimnázium általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az
egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testileg és lelkileg egészséges, az emberi
kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen,
akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez
alkalmazkodó cselekvésre.
A szakgimnáziumban folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a
szakmai képzés szerves egységet alkot. Az adott korosztályok egyre növekvő hányadát
befogadó szakgimnázium nevelési és oktatási rendszere akkor képes a kulturálisan és
szociálisan heterogén diákság hatékony képzésére, ha követelményeiben igazodik a tanulók
adottságaihoz, fejlettségéhez. A szakgimnáziumi nevelés és oktatás rendszerébe beépülnek
azok a fejlesztő célú problémakezelési módok és képzési tartalmak, amelyek a magyar
társadalom demokratikus létformájából, Magyarország jövendő európai integrációs
folyamatból, a közép- és felsőfokú iskolázás kiterjedéséből, az egész életen át tartó tanulás
igényéből adódnak. Nevelő munkájában számolnia kell a kultúraváltás jelenségeiből, a
globalizációból, az egyenlőtlenségek világméretű növekedéséből, az értékrend zavaraiból
fakadó feszültségekkel.
A helyi pedagógiai programokban a kerettanterven belüli tananyagtartalmak ütemezését, a
tanítási-tanulási folyamat tagolását, eszközeit, módszereit úgy határozzák meg, hogy az
eltérő adottságú és motivációjú tanulók számára adott legyen az ismeretek bővülésének, a
képességek és készségek fejlődésének a lehetősége. Az iskolarendszer átjárhatóságát is
figyelembe véve meghatározzák a szakgimnázium egyes szakaszaihoz, tantárgyaihoz tartozó,
a tanulók többsége számára ösztönző, egyénhez igazodó, differenciált módszerek
alkalmazása és a megfelelő tanulói aktivitás mellett teljesíthető követelményeket. Ez
csökkenti a tanulási kudarcok mértékét és elvezet az iskola eredményes befejezéséhez.
A tanulókban az iskolai tevékenységeik során kialakul az egészség, az emberi környezet és a
természet megóvására irányuló felelősségérzet, fejlődik az igény a társakkal való
együttműködő, egyenrangú és szolidáris viszony kialakítására, a közösség és az egyéni
érdekek egyensúlyának megteremtésére. Sajátjuknak tekintik a nemzeti és az egyetemes
emberi értékeket és követendő magatartásmintákat, nyitottá válnak a különböző kultúrák
iránt.
A szakgimnáziumban folyó nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók alkalmassá váljanak az
önálló, felelős döntéseken alapuló, elsősorban a szakmai területeken folyamatosan fejlődő,
megújuló alkotómunkára, a termelési, szolgáltatási és más társadalmi értékteremtési
folyamatok alakítására, a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére, valamint felsőfokú
tanulmányok megkezdésére.
A szakgimnáziumi tanítási-tanulási folyamat során kialakul a tanulókban az igény és a
képesség az ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére,
értelmezésére, hasznosítására. Fejlődik fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldóképességük, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs, valamint informatikai tudásuk. A
tanulókban kifejlődik a tanulásuk, munkájuk eredményessége, minősége iránti igényesség,
kialakul a tevékenységeikkel kapcsolatos felelősségérzet.
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Az általános műveltséggel összefüggésben a szakgimnáziumi nevelés és oktatás a tanulókat
logikus összefüggésekben, rendszerben való gondolkodásra neveli, képessé teszi őket arra,
hogy a különböző információk között eligazodjanak, a gyakorlati életben felmerülő
kérdésekre is találjanak válaszokat, és a különböző élethelyzetekben törekedjenek a tudásra
épülő önálló vélemény kialakítására, majd az ezen alapuló felelős döntésekre.
A személyiségfejlesztésben kiemelt szerepet kap az önismeret fejlesztése, a kezdeményező és
vállalkozó készségek, illetve a felelős társadalmi magatartás kialakítása, egy koherens
értékrendszerre épülő világkép formálása, valamint az állampolgári szerepre történő
felkészítés. Ez utóbbi nevelési feladat magában foglalja a demokrácia gyakorlásához
szükséges képességek fejlesztését, a jogok és a kötelességek tudatosítását. A
személyiségfejlesztés minden vonatkozásában meghatározó az iskola arculata, hagyományai,
belső környezete és légköre.
A kerettantervek alapján megvalósuló pedagógiai folyamat köti össze a tanulók
teljesítményében tükröződő általános iskolai nevelést és oktatást, illetve az érettségi és
felvételi követelményekben, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
igényeket. A kerettanterv rendszerbe foglalja mindazon készségek, képességek fejlesztését
biztosító további tantárgyi lehetőségeket, amelyek megalapozzák a szakképzésben, illetve a
felsőoktatásban való eredményes részvétel mellett a későbbi munkába állást és a munkában
való tartós megfelelés komplex követelményeinek teljesítését.

33. Forgó rendszerű szakmai alapozó képzés a 9. évfolyamon
A Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium, a 2016-2017-es tanévben, a szakgimnáziumi
alaptantervek, szakmai tantárgyak és szakmai óraszámok figyelembe vételével bevezette az
úgynevezett forgó rendszerű szakmai alapozó képzést a szakgimnázium 9. évfolyama
számára. Ennek lényege, hogy mind a négy elsős osztályból kialakított nyolc szakmai csoport
négy hetes váltásban a tanév során bekapcsolódik az iskolában tanított összes szakma
munkájába. Minden 9-es diák a tanévet azon a szakon kezdi és fejezi be, amelyre felvételt
nyert, de közben az iskolai éves munkarendben meghatározott időpontok szerint más-más
szakokon végzi szakmai munkáját és tanulmányait.
Ezt a munkát az egyes szakokon projektvezető szaktanárok irányítják, akik a csoportok
eredeti szaktanáraival közösen kialakított programok és tanmenetek alapján, a forgó rendszer
szerint változó csoportokat alapjaiban megismertetik az adott szakma főbb
jellegzetességeivel, anyagaival, technikáival, ábrázolási és kivitelezési gyakorlataival.
Mivel az egyes szakokra felvehető tanulói létszám erősen változó, ezért a közel azonos
osztálylétszámok kialakítása érdekében egy nagyobb létszámú szakma egy kisebbel kerül
párosításra egy osztályon belül. Ez a felosztás nem teszi lehetővé, hogy a forgó rendszerű
képzésben egységes szakmai csoportok vegyenek részt, ezért ezek kialakítása az
osztálylétszámot felező rajzi csoportok alapján történik.
A forgó rendszerű szakképzés kialakításának alapfeltétele, hogy minden szakmának
összességében megegyező óraszámú szakmai tantárgyai kerüljenek bevonásra. A 2016-2017es tanévben bevezetett szakgimnáziumi kerettantervek alapján minden szakmánál egységesen
heti hét órában határoztuk meg a forgó rendszerű szakmai alapképzés alá tartozó
tantárgyakat. Ezt neveztük el szakmai blokknak, amelyet heti két napban, négy és három órás
bontásban azonos időpontban rögzítettünk minden első évfolyamos osztály órarendjében. A
szakmai blokk alá tartozó tantárgyak a művészettörténet és a rajz, festés, mintázás tantárgyak
kivételével minden szakon lefedik a teljes szakmai óraszámot.
A szakmai blokkot összevont tantárgyként kezeljük nem csak az órarendben, hanem a
tanulók évközi értékelésében, félévi tanulmányi értesítőjében, év végi bizonyítványában és az
e-napló adminisztrációjában is. A forgó rendszer négy hetes szakaszainak végén az ott
végzett munkájának értékeléseként minden diák egy elméleti és egy gyakorlati szakmai
jegyet kap a projektvezető szaktanár és az eredeti szaktanár konzultációja alapján. Ezeket az
osztályzatokat az a szaktanár rögzíti az e-naplóba, akihez a tanuló eredetileg jár. A fél évi
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értesítő és az év végi bizonyítvány osztályzatait is ő adja az évközi eredmények
összesítésével. A fél évi értesítőbe és az év végi bizonyítványba megjegyzésként kell
feltüntetni a szakmai blokkba bevont tantárgyak elnevezését is.
Mivel a szakmai blokk órái a tanév során nincsenek tantárgyakra fölosztva, ezért a
projektvezető szaktanárok a tanulók eredeti kerettantervi követelményeit és saját
szakmájának jellegzetességeit alapul véve, az elméleti és gyakorlati ismeretek arányára
figyelve, szabadon ütemezhetik a négy hetes projektek menetét.
A forgó rendszer szakmai feladatainak összeállításánál és kivitelezésénél fontos szempont,
hogy a négy hetes kurzus végére minden csoportnál értékelhető, bemutatható, vagy akár
kiállítható munkák szülessenek, de emellett a tanulók az eredeti szakmájuk kerettanterveinek
követelményeit is teljesítsék. Ebben a rendszerben a megszokottnál jóval nagyobb szerepet
kap a szakmai területek sajátosságainak figyelembe vétele mellett a művészeti szakmák
közötti nyitottság és együttműködés, ami reményeink szerint mind a szaktanárok, mind a
diákok körében a 9. évfolyam művészeti alapozó képzése után is megmarad. (beosztás pl.)

szakasz/hét
1/1
1/2
1/3
1/4

dátum

napok

órák beosztás

09.13.

kedd

4

9.A-rfm1

Festő

09.15.

csütörtök

3

9.A-rfm2

Mozgókép

09.20.

kedd

4

9.B-rfm1

Grafikus

09.22.

csütörtök

3

9.B-rfm2

Üvegműves

09.27.

kedd

4

9.C-rfm1

Dekoratőr

09.29.

csütörtök

3

9.C-rfm2

Szobrász

10.04.

kedd

4

9.D-kiad

Kiadványsz.

10.06.

csütörtök

3

9.D-ker+kiad

Kerámia

34. Művészeti szakmai képzések
Párhuzamos művészeti képzések 9-12+13. évfolyam
Dekoratőr
Grafikus
Festő
Szobrász
Kerámiaműves
Mozgókép és animáció készítő
Művészeti és médiafotográfus (2017.09.01-től)
Üvegműves
Alkalmazott fotográfus (kifutó)
Alkalmazott grafikus (kifutó)
Grafikus-képgrafikus (kifutó)
Grafikus-tevékenység megjelölésével (kifutó)
Díszítőfestő (kifutó)
Díszítőszobrász (kifutó)
Keramikus (kifutó)
Kiadványszerkesztő (kifutó)
Érettségi utáni képzések 1/13-2/14. évfolyam
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Grafikus
Dekoratőr
Festő
Keramikus
Üvegműves
Szobrász
Kiadványszerkesztő
Mozgókép és animáció készítő
Művészeti és médiafotográfus
Ráépülés 2013.09. 01-től (1. év)
Díszítőfestő
Lakberendező(kifutó)
Tanfolyam 2017.09.01-től
Lakberendező
Művészeti képzés kiemelt kompetenciái
- kreatív gondolkodásmód
- animációs képesség (variációs)
- térlátás (színérzékenység)
- plasztikus intelligencia
- problémaérzékenység
- alkalmasság team munkára
- konstruktivitás
- nyitottság, kíváncsiság
- pontosság (monotónia tűrése) türelem
- koncentrációs képesség
- alkotás
- megfigyelés
ritmusérzék
- érzelmi-kognitív, kommunikációs
- esztétikai, formaérzék
- expresszivitás (önkifejező)
- szublimációs (ráérző, megérző, empátia)
- deskriptív (megörökítő – a pillanat megragadása)
- kudarctűrő képesség
- alázat
- fogékonyság
- elhivatottság
- fizikai állóképesség
- testi, lelki, szellemi harmónia
- önbizalom
- stressz tűrőképesség
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Szakmai képzés
Célunk hogy a végzett diákjaink olyan kompetenciák birtokába jussanak, amellyel képesek
és készek a fejlődő technikával, technológiával lépést tartani.
Ki kell alakítani azokat a kulcs-kompetenciákat, amelyek a folyamatosan változó
munkaerőpiacon a munkavállalói szerepkör hatékony betöltéséhez szükségesek.
Önmenedzselési, karrierépítő és tanulási kompetenciák.
Miként kell csapatban dolgozni, milyen viselkedési kultúrát, pozitív személyiségjegyeket,
kreativitást igényel tőlük az új munkahely.
Szociális és kommunikációs kompetenciák.
Miként kell viselkedni ügyféllel, a megrendelővel és a munkatársakkal. Cselekvőképesség,
innovációs képesség, követelményorientáltság, célorientált viselkedés. Szervezési-vezetési
készség, helyzetfelismerő képesség, kooperációra való képesség. Vitaszempontok objektív
értékelése, saját álláspont vitaképes bizonyítása.
A szakmai ismeretek, készségek mellett alapvető fontosságú az általános műveltség, az
intelligens kommunikációs készség, az informatika és az idegen nyelvismeret.
Művészeti szakmai nevelés
Iskola feladata a műveltség átadása. Az előző generációk, az elődeink által megszerzett és
magas szintűnek nyilvánított tudás, ismeret megőrzése és átadása, közvetítése. A mi
esetünkben vonatkozik ez a civilizáció és kultúra értékeinek átadására, a művészeti ágak
közül a kézműves és képzőművészeti ismereteknek a növendékek felé való közvetítésére.
Hiába „fejlődik” óriási ütemben a világ a számítógépek elterjedése óta, különösen a gépi
gyártás szintjén reprodukálható irányába, az emberit, a kézi kivitelezésűt hosszú távon nem
szoríthatja ki. Ha ez megtörténne, bekövetkezne, az elembertelenedett, nem embernek való,
ember által nem is élhető és birtokolható világ.
A művészetek, a művészi látásmód, a harmóniára való törekvés lehet az egyik segítség, az
ember által is élhető világba visszahozó erő. Természetellenessé és emberellenessé válik egy
társadalom, ha nincs visszajelzés, visszacsatolás, ha csak a részlettudás szintjén tesz nagy
lépéseket. A művészet egyetemes, átfogó ismeretek felé viszi el művelőjét. A képzőművész a
civilizációk nyomdokain haladva megismerkedik a nagy előDÖK látásmódjával,
művészettörténeti tanulmányait elvégezve rálátása nyílik a hatalmas múltbeli építkezésekre,
kultúrákon át a fokról fokra fejlődés folyamatára, maga is gyakorolja a dolgok
megvalósítását képen belül és képről képre, alkotásról alkotásra. Megéli a kibontakozás
folyamatait: a kis csíranövényből hatalmas, terebélyes fát fejleszthet, a rendeződésrendezettség irányvonalán eljut a harmónia irányába.
A pedagógus szerepe óriási ebben a világrend ületben, a gyerekek visszacsendesítésében,
módszerek megismertetésével, hogy saját eszükkel gondolkodókká váljanak, nem a
szappanoperák utánzóivá, manipulálható bábokká. Vállaljuk saját szellemiségük
kibontakoztatása (ez nem azonos az önmegvalósítással) eredményesen elérhető az itthoni
kézműves és képzőművészeti hagyományaink elsajátítása alapján, ez a nekünk való, ezt
jobban értjük, kitaposott út. A magyar képzőművészeti kultúrkincs és annak oktatása méltán
volt világhírű hosszú időszakon át, Barcsai mester anatómia és tárgyábrázolás könyve a
világon mindenfelé ismert és használt. Formakincsünk, történeti múltunk, hagyományaink
láttató - kifejezőkészségük páratlan. Ezt teljes bizonyossággal állapíthatjuk meg, ha számba
vesszük megmaradt és újonnan felszínre kerülő tárgyi és képzőművészeti emlékeinket.
Jelenleg, napjainkban is, kerülnek elő meszelt falfelületek alól is képi ábrázolások, ahol mind
a kifejező készség és erő, mind a képi program bámulatosan gazdag és minőségi
Hol a határ kézmű- és képzőművészet között? Ki tudná azt megmutatni, hogy egy gazdagon
díszített templom falfelületein (pl.: Csetnek) mi számít díszítőfestésnek és mi a műalkotás?
Nyilvánvalóan egy kéz alkotta mindkettőt, ha nem is egy időszakban. Faragásokra,
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szobrászati alkotásokra ugyanez érvényes. Vagy említhetnék külföldi példát, számosat, de
most csak Giotto padovai Scrovegni kápolna-beli alkotására gondolok, ahol mára a
díszítőfestés kategóriájába tartozó tojássor is egyenként kézi festéssel készült. Mindkettőt
lehet minőségi szintre fejleszteni és egyik meríthet, töltekezhet a másikból.
Mára jobban szétvált ez a két ágazat, de nem lehet egyik a másik nélkül. Egy iskolán belül
természetesen osztályokra, csoportokra bontva, de évfolyamonként együtt történik a rokon
művészeti ágak oktatása. Az átlátás, áthallás így helyben lehetséges. Annál is inkább, mert ez
régen, hosszú évszázadokon keresztül is egységben volt és jól működött. Ebből a teljesebb
megközelítésből válhattak ki nagyságok, zsenik, a szakma alacsonyabb és magasabb fokú
művelői.
Az iskola tanulóinak negyede kerül ki szociokulturális szempontból hátrányos helyzetből,
vagyis a társadalom alsó foglalkozási és iskolázottsági rétegeiből, akik az átlagosnál
kedvezőtlenebb anyagi- és lakásviszonyok között élnek. Az a lehetőség, hogy a tanulók
tehetségük felismerése, a képességük kibontakoztatásának folyamatát átélik, önbecsülésük
nő, s ez a személyiségstruktúra lesz alkalmas arra, hogy az élet kihívásainak is megfeleljenek,
illetve a szakmai képzés megszerzése mellett az elhelyezkedés nehézségeit megtapasztalva
képességeiket az élet számos területén kamatoztassák.
Az itt folyó művészeti-szépműves szakképzés megakadályozhatja a társadalmi
egyenlőtlenség újratermelését, a hátrányok átörökítését, a hátrányos helyzetű tanulókat
kulturális előnyökhöz juttatja (magasabb iskolai végzettség, diploma, valamint olyan
kulturális jellegű készségek kialakítása, amelyek sikeres érdekérvényesítéshez, az életben
való boldoguláshoz, eredményességhez vezetnek).
A magyar gazdaság várható növekedése, a folyamatosan csökkenő infláció, a forint
reálértékének megőrzése, valamint a belső fogyasztás megindulása jó alapokkal szolgál a
magyarországi kézműves- és szolgáltató iparnak.
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35. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és
választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai
A helyi tantervben és a szakmai programokban szereplő tantárgyak
tantervei az iskolában megtalálhatóak
Általános műveltséget megalapozó képzési szakasz – közismeret
Művészeti szakmai vizsgára felkészítő szakgimnázium
Képzési idő
OKJ szám

Szakképesítés megnevezése

Évf.

Elm
.
%

Gyak.
%

Komplex képzés és szakgimnáziumi képzés
54 211 01
54 211 01
54 211 03
54 211 03
55 211 03
54 211 04
54 211 04
54 211 05
54 211 05
54 211 07
54 211 07
54 211 09
54 211 09
54 211 10
54 211 10
54 213 03
54 213 03

Dekoratőr
Dekoratőr
Festő
Festő
Díszítőfestő (ráépülés)
Grafikus
Grafikus
Kerámiaműves
Kerámiaműves
Szobrász
Szobrász
Üvegműves
Üvegműves
Művészeti és médiafotográfus
Művészeti és médiafotográfus
Mozgókép és animáció készítő
Mozgókép és animáció készítő

5
2
5
2
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2

30
30
30
30
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

70
70
70
70
60
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
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36. Művészeti szakmai képzés óratervei

Kifutó szakmák
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36. 2013.09.01-től Művészeti szakközépiskola óraterve, 2018-2019-es tanévvel
kifutó (komplex képzés)

Óraterv művészeti szakközépiskola

Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Közismereti óraszámok
Rajz festés mintázás
Stílustan és szaktörténet
Művészettörténet
Munkavédelem
Tervezés és gyakorlat
Térábrázolási rendszerek
Művészeti vállalkozás
Technológia
Szakmai óraszámok
Kötelező nyári gyakorlat

9. évf.

10. évf. 11. évf. 12. évf.

4
3
3

4
3
3

4
3
3

4
3
3

2

2

3

3

0
0
2
2
2
1
5
1
25
4
1
2
0
7
1
0
0
15
40

0
1
2
1
1
0
5
1
23
5
1
2
0
7
0
0
2
17
50

1
2
1
0
0
0
5
1
23
6
1
2
0
7
0
1
0
17
70

0
1
0
0
0
0
5
1
20
6
2
3
0.5
7
0
0
1
20
0
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Óraszámok alakulása 40 órás héttel,
évfolyam
hetek száma
heti szakmai óraszám
a heti 40 órás szki
kerettanterv szerint
NAT művészet óra
szabad sáv
helyi szinten szakmai
képzésre fordítható
összes óraszám
éves óraszám
képzési óraszám 9-12:
képzési óraszám 13:
gyakorlat (felosztva)
összes képzési óra:

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12.évfolyam 13.évfolyam
m
m
36
36
36
32
32
11
12
13
16
31

4

1
4

4

4

4

15

17

17

20

35

540

612
2404
1120
160
3684

612

640

1120

54

Dekoratőr komplex művészeti képzés (5 éves) *
OKJ száma: 54 211 01
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Földrajz
Kémia
Fizika
Biológia
Etika
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Közismereti óra összesen
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészeti vállalkozás
Stílustan és szaktörténet
Művészettörténet
Munkahelyi egészség és biztonság
Térábrázolási rendszerek
Technológia
Rendezés szakelmélet
Térábrázolási rendszerek 2.
Technológia szakelmélet
Kortárs szakmai környezet
Szakmai ábrázolási gyakorlat
Szakmai ábrázolási gyakorlat
Grafika gyakorlat
Rajz, festés,mintázás gyakorlat
Tervezés és gyakorlat
Tervezés gyakorlat
Térrendezés gyakorlat
Kirakatrendezés gyakorlat
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

9.
4
3
3
2
2
2
2

1
5
1
25

1
2

heti óraszám
évfolyam
10.
11.
12.
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
3
3
1
1
2
1
1
2
1
1

csoportbontás
13.

9.

10.

11.

12.

13.

2

2

2

2

2

2
5
1
23

5
1
23

1
2

1
1
3

5
1
20

1
1
0,5
2

2

2
3
0,5

1
2

1
3,5
2
1
3
5
2
4

4
7

15
40

5
7

17
40

6
6

17
40

6
7

19,5
39,5

3
3
6
35
36
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Grafikus komplex művészeti képzés (5 éves) *
OKJ száma: 54 211 04
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Földrajz
Kémia
Fizika
Biológia
Etika
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Közismereti óra összesen
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészeti vállalkozás
Stílustan és szaktörténet
Művészettörténet
Munkahelyi egészség és biztonság
Térábrázolási rendszerek
Technológia
Kortárs grafika szaktörténet
Kortárs szakmai környezet
Grafika szakelmélet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Szakmai ábrázolási gyakorlat
Illusztrációs technológia gyakorlat
Szakillusztrációs gyakorlat
Tervező grafikai technológiai
gyakorlat
Tervezés és gyakorlat
Tervező grafikai tervezési gyakorlat
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

9.
4
3
3
2
2
2
2

1
5
1
25

1
2

heti óraszám
évfolyam
10.
11.
12.
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
3
3
1
1
2
1
1
2
1
1

csoportbontás
13.

9.

10.

11.

12.

13.

2

2

2

2

2

2
5
1
23

5
1
23

1
2

1
1
3

5
1
20

1
1
0,5
2

2

2
3
0,5

1
2

1
2
4
4

4

5

6

6
6
1
2
4

7

7

6

7

15
40

17
40

17
40

19,5
39,5

9
34,5
35,5
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Festő komplex művészeti képzés (5 éves) *
OKJ száma: 54 211 03
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Földrajz
Kémia
Fizika
Biológia
Etika
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Közismereti óra összesen
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészeti vállalkozás
Stílustan és szaktörténet
Művészettörténet
Munkahelyi egészség és biztonság
Térábrázolási rendszerek
Technológia
Festészettörténet
Kortárs szakmai környezet
Táblakép és falfestészeti gyakorlat
Festészet nyersanyagai technikái
Szakmai ábrázolási gyakorlat
Kortárs szakmai ismeretek
Tervezés és gyakorlat
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

9.
4
3
3
2
2
2
2

1
5
1
25

1
2

heti óraszám
évfolyam
10.
11.
12.
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
3
3
1
1
2
1
1
2
1
1

csoportbontás
13.

9.

10.

11.

12.

13.

2

2

2

2

2

2
5
1
23

5
1
23

1
2

1
1
3

5
1
20

1
1
0,5
2

2

2
3
0,5

1
2

1
3
4
10
6
6
3

7
4
15
40

7
5
17
40

6
6
17
40

7
6
19,5
39,5

34,5
35,5
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Szobrász komplex művészeti képzés (5 éves) *
OKJ száma: 54 211 07
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Földrajz
Kémia
Fizika
Biológia
Etika
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Közismereti óra összesen
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészeti vállalkozás
Stílustan és szaktörténet
Művészettörténet
Munkahelyi egészség és biztonság
Térábrázolási rendszerek
Technológia
Kortárs szakmai környezet
Szoborkészítés elmélete
Rajz, festés,mintázás gyakorlat
Tervezés és gyakorlat
Szoborkészítés gyakorlata
Szakmai ábrázolási gyakorlat
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

9.
4
3
3
2
2
2
2

1
5
1
25

1
2

heti óraszám
évfolyam
10.
11.
12.
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
3
3
1
1
2
1
1
2
1
1

csoportbontás
13.

9.

10.

11.

12.

13.

2

2

2

2

2

2
5
1
23

5
1
23

1
2

1
1
3

5
1
20

1
1
0,5
2

2

2
3
0,5

1
2

1
3
5

4
7

15
40

5
7

17
40

6
6

17
40

6
7

19,5
39,5

16
7
33,5
34,5
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Kiadványszerkesztő komplex művészeti képzés (5 éves) *
OKJ száma: 54 213 02
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Földrajz
Kémia
Fizika
Biológia
Etika
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Közismereti óra összesen
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészeti vállalkozás
Stílustan és szaktörténet
Művészettörténet
Munkahelyi egészség és biztonság
Térábrázolási rendszerek
Technológia
Kiadvány szerkesztési alapismeretek
Szövegfeldolgozás
Képfeldolgozás
Kép,szöveg integráció
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Tervezés és gyakorlat
Kiadványszerkesztés programjai
Szövegfeldolgozás gyakorlat
Képfeldolgozási gyakorlat
Kép, szöveg, integráció gyakorlat
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

9.
4
3
3
2
2
2
2

1
5
1
25

1
2

heti óraszám
évfolyam
10.
11.
12.
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
3
3
1
1
2
1
1
2
1
1

csoportbontás
13.

9.

10.

11.

12.

13.

2

2

2

2

2

2
5
1
23

5
1
23

1
2

1
1
3

5
1
20

1
1
0,5
2

2

2
3
0,5

1
2

1
2
3
3
3

4
7

15
40

5
7

17
40

6
6

17
40

6
7

19,5
39,5

2
5
7
7
34,5
35,5
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Kerámiaműves komplex művészeti képzés (5 éves) *
OKJ száma: 54 211 05
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Földrajz
Kémia
Fizika
Biológia
Etika
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Közismereti óra összesen
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészeti vállalkozás
Stílustan és szaktörténet
Művészettörténet
Munkahelyi egészség és biztonság
Térábrázolási rendszerek
Technológia
Kortárs szakmai környezet
Kerámia porcelán szakismeret
Digitális prezentáció
Rajz, festés,mintázás gyakorlat
Tervezés és gyakorlat
Kerámia porc készítési gyakorlat
Szakmai ábrázolási gyakorlat
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

9.
4
3
3
2
2
2
2

1
5
1
25

1
2

heti óraszám
évfolyam
10.
11.
12.
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
3
3
1
1
2
1
1
2
1
1

csoportbontás
13.

9.

10.

11.

12.

13.

2

2

2

2

2

2
5
1
23

5
1
23

1
2

1
1
3

5
1
20

1
1
0,5
2

2

2
3
0,5

1
2

1
3
3
3

4
7

15
40

5
7

17
40

6
6

17
40

6
7

19,5
39,5

16
7
34,5
35,5
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Üvegműves komplex művészeti képzés (5 éves) *
OKJ száma: 54 211 09
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Földrajz
Kémia
Fizika
Biológia
Etika
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Közismereti óra összesen
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészeti vállalkozás
Stílustan és szaktörténet
Művészettörténet
Munkahelyi egészség és biztonság
Térábrázolási rendszerek
Technológia
Kortárs szakmai környezet
Tervezés és szakismeret
Digitális tervezés
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Tervezés és gyakorlat
Üvegalakítási gyakorlat
Szakmai ábrázolási gyakorlat
Üvegfestés, ólmozottüveg készítés
gyakorlata
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

9.
4
3
3
2
2
2
2

1
5
1
25

1
2

heti óraszám
évfolyam
10.
11.
12.
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
3
3
1
1
2
1
1
2
1
1

csoportbontás
13.

9.

10.

11.

12.

13.

2

2

2

2

2

2
5
1
23

5
1
23

1
2

1
1
3

5
1
20

1
1
0,5
2

2

2
3
0,5

1
2

1
3
7
3

4
7

5
7

6
6

6
7
8
4
8

15
40

17
40

17
40

19,5
39,5

35,5
36,5
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38. 2016.09.01-től Szakgimnázium óraterve, V. Képző és iparművészet ágazat
4+1 éves képzés:
évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam

heti óraszám
11 óra/hét
12 óra/hét

Ögy.
11. évfolyam

éves óraszám
396 óra/év
432 óra/év
60 óra

10 óra/hét

Ögy.

360 óra/év
60 óra

12. évfolyam

10 óra/hét

310 óra/év

5/13. évfolyam

31 óra/hét

961 óra/év

Összesen:

2579 óra

2 éves képzés (nappali OKJ):
évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
1116 óra/év
80 óra
961 óra/év
2157 óra
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Dekoratőr

9.

10.

heti
óraszám
e gy

heti
óraszám
e
gy

A szakmai Összesen 3
képzés
órakerete: Összesen 11

8

3

heti
ögy óraszám
e
gy

9

3

7
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7

1/13.

12

19
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10

11.

2,5 9,5
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12.

4
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3
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5/13.

7

12.

3

7

60

9.
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1/13.

2/14.

heti
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ögy
óraszám
óraszám
e gy
e gy

9,5 21,5 10 21
80

10

11.

12
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60
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2,5 9,5

23
80

31,0

31,0

5/13.

9,
5
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31,0

1/13.
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heti
heti
óraszám óraszám ögy óraszám ögy óraszám óraszám
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e
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e gy
e
gy e
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A
Összesen 3 8
szakmai
képzés
órakerete Összesen 11

heti
ögy óraszám
e
gy

60
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10.

2/14.
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heti
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e
gy e gy
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heti
heti
heti
heti
óraszám óraszám ögy óraszám ögy óraszám óraszám
e gy
e
gy
e gy
e
gy e
gy

9.

Kerámiaműves

heti
ögy óraszám
e gy

12

Összesen 3 8
A fő
szakképesítésre
vonatkozóan:
Összesen 11

Grafikus

12.

60

9.
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11.

2/14.

heti
heti
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e
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19

9.
Szobrász

9.

2,5 9,5

2017-2018-as tanévtől

3

12.

7

60

5/13.

1/13.

2/14.

2,5 7,5

19 8
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31,0

12.
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12
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60
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heti
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9.

23
120

10

10.

12

60

12

Összesen 3,5 7,5 4
8
A fő
szakképesítésre
vonatkozóan:
Összesen 11
12

Művészeti és
médiafotográfus

11.

heti
heti
heti
heti
heti
heti
heti
óraszám óraszám ögy óraszám ögy óraszám óraszám óraszám ögy óraszám
e gy
e gy
e gy
e gy e gy e gy
e gy

A fő
Összesen 3
8
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Üvegműves

10.

2/14.
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e
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e
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vonatkozóan: Összesen
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120
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XIX. Nyomdaipar ágazat, 54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus
4+1 éves képzés:
évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
Ögy.
11. évfolyam
Ögy.
12. évfolyam
5/13. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
éves óraszám
11 óra/hét
396 óra/év
12 óra/hét
432 óra/év
140 óra
10 óra/hét
360 óra/év
140 óra
10 óra/hét
310 óra/év
31 óra/hét
961 óra/év
2739 óra

2 éves képzés (nappali OKJ):
évfolyam
1/13. évfolyam

heti óraszám
éves óraszám
31 óra/hét
1116 óra/év

Ögy

160 óra

2/14. évfolyam

31 óra/hét

961 óra/év

Összesen:

2237 óra

9.
Kiadványszerkesztő
technikus

A fő
szakképesítésre
vonatkozóan:

10.

11.

heti
heti
heti
heti
óraszám óraszám ögy óraszám ögy óraszám
e gy e gy
e gy
e gy

Összesen 4

7

4

8

3,5 6,5
0

Összesen

12.

11

12

4

6

5/13.

1/13.

heti
óraszám

heti
óraszám

e

e

gy

2/14.
ögy

gy

10,5 20,5 8,5 22,5

heti
óraszám
e

0

gy

9,5 21,5

0
10

10

31

31

31
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VI. Hang film és színháztechnika ágazat, 54 213 03 Mozgókép-és animációkészítő
4+1 éves képzés:

évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
Ögy.
11. évfolyam
Ögy.
12. évfolyam
5/13. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
éves óraszám
szabadsáv
szabadsáv nélkül
nélkül
11 óra/hét
396 óra/év
12 óra/hét
432 óra/év
60 óra
10 óra/hét
360 óra/év
60 óra
10 óra/hét
310 óra/év
31 óra/hét
961 óra/év
2579 óra

heti óraszám
szabadsávval

éves óraszám
szabadsávval

13 óra/hét
13 óra/hét

468 óra/év
468 óra/év
60 óra
396 óra/év
60 óra
341 óra/év
1085 óra/év
2878 óra

11 óra/hét
11 óra/hét
35 óra/hét

2 éves képzés (nappali OKJ):
évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
szabadsáv
nélkül
31 óra/hét
31 óra/hét

9.
Mozgókép-és
animációkészítő

éves óraszám
heti óraszám
szabadsáv nélkül szabadsávval

éves óraszám
szabadsávval

1116 óra/év
80 óra
961 óra/év
2157 óra

1260 óra/év
80 óra
1085 óra/év
2425 óra

10.

35 óra/hét
35 óra/hét

11.

12.

5/13.

1/13.

2/14.

heti
heti
heti
heti
heti
heti
heti
ögy
óraszám óraszám ögy óraszám ögy óraszám óraszám óraszám
óraszám
e gy
e gy
e gy
e gy e gy e gy
e gy

Összesen 3
8
A fő
szakképesítésre
vonatkozóan:
Összesen
11

5

7

3

7

60
12

4

6

14

17

9

22

80

14

17

60
10

10

31

31

31
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Dekoratőr szakgimnáziumi művészeti képzés (5 éves) *
OKJ száma: 54 211 01
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Etika
Informatika
Művészetek
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Kötelező komplex
természettudományos tantárgy
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika
Kötelezően választható tantárgy
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Közismereti óra összesen
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
(ágazati érettségi tárgy)
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Technológia gyakorlat 1.
Technológia gyakorlat 2.
Technológia szakelmélet
Grafika gyakorlat
Tervezés gyakorlat
Térábrázolási rendszerek
Kirakatrendezés gyakorlat 1.
Kirakatrendezés gyakorlat 2.
Térrendezés gyakorlat
Rendezés szakelmélet
Projekttervezés és
projektmenedzsment
Projekttervezés és
projektmenedzsment gyakorlata
Rendezvényszervezés
Rendezvényszervezés gyakorlata
Szakmai projekt gyakorlat
szakmai szabad sáv
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

9.
4
4
3
2
2
5
1

heti óraszám
évfolyam
10.
11.
12.
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
3
3
1
2
1
5
5
5
1
1
1

csoportbontás
13.

9.

10.

11.

12.

13.

4

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
2

2
2

2
2

24

1
24

25

25

2

2

2

2

4
0,5
2
2

5

5

4

4

8

1
5

1

1

1
2
3

1

1

1
2
0,5
2
1
1

1

4

2

2
3
3
3

1

13
37

14
38

1

1
1

12
37

12
37

31
35

*A 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben (2016/2017. tanévben 9. évfolyam).
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FESTŐ szakgimnáziumi művészeti képzés (5 éves) *
OKJ száma: 54 211 03
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Etika
Informatika
Művészetek
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Kötelező komplex
természettudományos tantárgy
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika
Kötelezően választható tantárgy
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Közismereti óra összesen
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Festészet gyakorlat
Festészet elmélet
Projekttervezés és
projektmenedzsment
Projekttervezés és
projektmenedzsment gyakorlata
Rendezvényszervezés
Rendezvényszervezés gyakorlata
Szakmai projekt gyakorlat

9.
4
4
3
2
2
5
1

heti óraszám
évfolyam
10.
11.
12.
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
3
3
1
2
1
5
5
5
1
1
1

csoportbontás
13.

9.

10.

11.

12.

13.

4

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
2

24

2
5
1
5

2
2

2
2

1
24

25

25

2
5
1

2
4
1

2
4
1

4
0,5
2
2
8

2
6

3

3

3
13,5
4

1
1

1
1

szakmai szabad sáv
0
0
0
Szakképzési óra összesen
13
14
12
12
33
Heti összes óraszám
37
38
37
37
37
*A 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben (2016/2017. tanévben 9. évfolyam).
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GRAFIKUS szakgimnáziumi művészeti képzés (5 éves) *
OKJ száma: 54 211 04
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Etika
Informatika
Művészetek
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Kötelező komplex
természettudományos tantárgy
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika
Kötelezően választható tantárgy
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Közismereti óra összesen
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Grafikai technológia gyakorlat
Illusztrációs gyakorlat
Tervezőgrafikai elmélet
Tervezőgrafikai technológiai
gyakorlat
Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat
Projekttervezés és
projektmenedzsment
Projekttervezés és
projektmenedzsment gyakorlata
Rendezvényszervezés
Rendezvényszervezés gyakorlata
Szakmai projekt gyakorlat
Szakmai szabad sáv
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

9.
4
4
3
2
2
5
1

heti óraszám
évfolyam
10.
11.
12.
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
3
3
1
2
1
5
5
5
1
1
1

csoportbontás
13.

9.

10.

11.

12.

13.

4

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
2

24

2
5
1
4

2
2

2
2

1
24

25

25

2
5
1

2
4
1

2
4
1

4
0,5
2
2
8

2
3

1

6

3

3
2
4
2,5
7

1

0
13
37

0
14
38

1

1
1

12
37

12
37

31
35

*A 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben (2016/2017. tanévben 9. évfolyam).
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KERÁMIAMŰVES szakgimnáziumi művészeti képzés (5 éves) *
OKJ száma: 54 211 05
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Etika
Informatika
Művészetek
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Kötelező komplex
természettudományos tantárgy
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika
Kötelezően választható tantárgy
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Közismereti óra összesen
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
(ágazati érettségi tárgy)
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Szakmaelméleti ismeretek
Szakmai ábrázolási gyakorlat
Kerámia-porcelán szakmai ismeret
Digitális prezentáció
A kerámia-porcelánkészítés
gyakorlata
Projekttervezés és
projektmenedzsment
Projekttervezés és
projektmenedzsment gyakorlata
Rendezvényszervezés
Rendezvényszervezés gyakorlata
Szakmai projekt gyakorlat
Szakmai szabad sáv
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

9.
4
4
3
2
2
5
1

heti óraszám
évfolyam
10.
11.
12.
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
3
3
1
2
1
5
5
5
1
1
1

csoportbontás
13.

9.

10.

11.

12.

13.

4

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
2

2
2

2
2

24

1
24

25

25

2

2

2

2

4
0,5
2
2

5

5

4

4

8

1
4

1

1

1
2
3
2,5
3
3
1

1
2
4

3

3

6

1

13
37

14
38

1

1
1

12
37

12
37

31
35

*A 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben (2016/2017. tanévben 9. évfolyam).
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SZOBRÁSZ szakgimnáziumi művészeti képzés (5 éves) *
OKJ száma: 54 211 07
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Etika
Informatika
Művészetek
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Kötelező komplex
természettudományos tantárgy
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika
Kötelezően választható tantárgy
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Közismereti óra összesen
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
(ágazati érettségi tantárgy)
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Kortárs művészettörténet
A szoborkészítés gyakorlata
Szoborkészítés elmélete
Projekttervezés és
projektmenedzsment
Projekttervezés és
projektmenedzsment gyakorlata
Rendezvényszervezés
Rendezvényszervezés gyakorlata
Szakmai projekt gyakorlat
szakmai szabadsáv
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

9.
4
4
3
2
2
5
1

heti óraszám
évfolyam
10.
11.
12.
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
3
3
1
2
1
5
5
5
1
1
1

csoportbontás
13.

9.

10.

11.

12.

13.

4

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
2

2
2

2
2

24

1
24

25

25

2

2

2

2

4
0,5
2
2

5

5

4

4

8

1
5

1

1

1

4,5

3

3
9
2

2
5
1

3

1

0
13
37

0
14
38

1

1
1

12
37

12
37

31
35

*A 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben (2016/2017. tanévben 9. évfolyam).
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ÜVEGMŰVES szakgimnáziumi művészeti képzés (5 éves) *
OKJ száma: 54 211 09
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Etika
Informatika
Művészetek
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Kötelező komplex
természettudományos tantárgy
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika
Kötelezően választható tantárgy
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Közismereti óra összesen
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Anyagismeret
Kortárs művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
(ágazati érettségi tantárgy)
Tervezés és gyakorlat
Üvegalakítás gyakorlat
Tervezés és szakismeret

9.
4
4
3
2
2
5
1

heti óraszám
évfolyam
10.
11.
12.
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
3
3
1
2
1
5
5
5
1
1
1

13.

9.

10.

11.

12.

13.

4

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
2

2
2

2
2

24

1
24

25

25

2
1

2
1

2
0,5

2
0,5

4
0,5
2
2
3

5

5

4

4

8

6

2
0,5

2,5
1

8,5
1

5

2

Szakmai ábrázolási gyakorlat

Üvegfestés, ólmozottüveg készítés
gyakorlat
Projekttervezés és
projektmenedzsment
Projekttervezés és
projektmenedzsment gyakorlata
Rendezvényszervezés
Rendezvényszervezés gyakorlata
Szakmai projekt gyakorlat
szakmai szabad sáv
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

csoportbontás

2
1

4

1

13
37

14
38

1

1
1

12
37

12
37

31
35

*A 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben (2016/2017. tanévben 9. évfolyam).
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KIADVÁNYSZERKESZTŐ TECHNIKUS szakgimnáziumi nyomdaipari képzés (5 éves) *
OKJ száma: 54 213 06
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Etika
Informatika
Művészetek
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Kötelező komplex
természettudományos tantárgy
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Kémia*
Kötelezően választható tantárgy
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Közismereti óra összesen
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
A gyártáselőkészítő feladata
Kiadványszerkesztés alapismeretek
Szövegfeldolgozás
Képfeldolgozás
Kép-szöveg integráció
Gyártáselőkészítő gyakorlat
Kiadványszerkesztés gyakorlat
Szövegfeldolgozás gyakorlat
Képfeldolgozás gyakorlat
Kép-szöveg integráció gyakorlat
Nyomathordozók
Nyomdafestékek
Nyomdaipari segédanyagok
Nyomtatási eljárások
Nyomóformák
In-line feldolgozás
Nyomathordozók gyakorlat
Nyomóformakészítés gyakorlat
In-line feldolgozás gyakorlat
Színtan és autotípia
Prezentációkészítés gyakorlat
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

9.
4
4
3
2
2
5
1

heti óraszám
évfolyam
10.
11.
12.
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
3
3
1
2
1
5
5
5
1
1
1

csoportbontás
13.

9.

10.

11.

12.

13.

4

2
2

2

2

2

2

2

2

3
2

24

2,5

1
24

2
2

2
2

25

25

2

1
3
3

5
0,5

4
0,5
2
1

4
2
2
1

1
3
3

1
2,5
3,5
1

2,5
17

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

11
35

1
1
12
36

2
0,5

3

10
35

10
35

31
35

*A 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben (2016/2017. tanévben 9. évfolyam).
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MOZGÓKÉP- ÉS ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ szakgimnáziumi művészeti képzés (5 éves) *
OKJ száma: 54 213 03
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Etika
Informatika
Művészetek
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Kötelező komplex
természettudományos tantárgy
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika
Kötelezően választható tantárgy
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Közismereti óra összesen
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Médiaművészeti alapismeretek
elmélet
Médiaművészeti alapismeretek
gyakorlat
Mozgókép elmélet
Mozgókép gyakorlat
Projekttervezés és
projektmenedzsment
Projekttervezés és
projektmenedzsment gyakorlata
Rendezvényszervezés
Rendezvényszervezés gyakorlata
Szakmai projekt gyakorlat
szakmai szabad sáv
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

9.
4
4
3
2
2
5
1

heti óraszám
évfolyam
10.
11.
12.
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
3
3
1
2
1
5
5
5
1
1
1

csoportbontás
13.

9.

10.

11.

12.

13.

4

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
2

2
2

2
2

24

1
24

25

25

2
5

2
5

2
4

2
4

1

1

1

1

5

1

1

1

2
3

1
1

1
1

4
0,5
2
2
8
3

2
12,5

1

13
37*

14
38

1

1
1

12
37

12
37

30
34

*A 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben (2016/2017. tanévben 9. évfolyam).
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MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS
szakgimnáziumi művészeti képzés (5 éves) *
OKJ száma: 54 211 10
tantárgyak
9.
4
4
3
2
2
5
1

szakmai szabad sáv
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

csoportbontás
13.

9.

10.

11.

12.

13.

4

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
2

2
2

2
2

24

1
24

25

25

2

2

2

2

4
0,5
2
2

5

5

4

4

8

1
5

1

1

1

3

1
2

Szakmai tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Etika
Informatika
Művészetek
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Kötelező komplex
természettudományos tantárgy
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika
Kötelezően választható tantárgy
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Közismereti óra összesen
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
(ágazati érettségi tárgy)
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Technikai médiumok elmélete
Fotó és multimédia gyakorlat
Tipográfia és prezentációkészítés
gyakorlata
Projekttervezés és
projektmenedzsment
Projekttervezés és
projektmenedzsment gyakorlata
Rendezvényszervezés
Rendezvényszervezés gyakorlata
Szakmai projekt gyakorlat

heti óraszám
évfolyam
10.
11.
12.
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
3
3
1
2
1
5
5
5
1
1
1

6

3
4,5
9
2

1

0
13
37

0
14
38

1

1
1

12
37

12
37

31
35

*(2016/2017. tanévben 9. évfolyam).
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Dekoratőr szakgimnáziumi művészeti képzés (2 éves) *
OKJ száma: 54 211 01
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Szakmai idegen nyelv
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Technológia gyakorlat 1.
Technológia gyakorlat 2.
Technológia szakelmélet
Grafika gyakorlat
Tervezés gyakorlat
Térábrázolási rendszerek
Kirakatrendezés gyakorlat 1.
Kirakatrendezés gyakorlat 2.
Térrendezés gyakorlat
Rendezés szakelmélet
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

heti óraszám
évfolyam
13.
14.
4
4
0,5
2
4
2
8
8
4
3
3
3
2
0,5
3
2
1
1
6
3
3
3
31
31
35
35

csoportbontás
13.
14.
2
2
2

2

2

2

(2016/2017. tanévben 1/13. évfolyam).

Festő szakgimnáziumi művészeti képzés (2 éves) *
OKJ száma: 54 211 03
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Szakmai idegen nyelv
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Festészet gyakorlat
Festészet elmélet
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

heti óraszám
évfolyam
13.
14.
4
4
0,5
2
4
2
8
8
4
3
3
10
13,5
2
1,5
31
31
35
35

csoportbontás
13.
14.
2
2
2

2

2

2

(2016/2017. tanévben 1/13. évfolyam).
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Grafikus szakgimnáziumi művészeti képzés (2 éves) *
OKJ száma: 54 211 04
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Szakmai idegen nyelv
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Grafikai technológia gyakorlat
Illusztrációs gyakorlat
Tervezőgrafikai elmélet
Tervezőgrafikai technológiai
gyakorlat
Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

heti óraszám
évfolyam
13.
14.
4
4
0,5
2
4
2
8
8
4
3
3
12
2
4

csoportbontás
13.
14.
2
2
2

2

2

2

2,5
31
35

7
31
35

(2016/2017. tanévben 1/13. évfolyam).

Kerámiaműves szakgimnáziumi művészeti képzés (2 éves) *
OKJ száma: 54 211 05
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Szakmai idegen nyelv
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Szakmaelméleti ismeretek
Szakmai ábrázolási gyakorlat
Kerámia-porcelán szakmai ismeret
Digitális prezentáció
A kerámia-porcelánkészítés
gyakorlata
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

heti óraszám
évfolyam
13.
14.
4
4
0,5
2
4
2
8
8
4
3
3
1
2,5
3
2
3
1
9

6

31
35

31
35

csoportbontás
13.
14.
2
2
2

2

2

2

(2016/2017. tanévben 1/13. évfolyam).
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Szobrász szakgimnáziumi művészeti képzés (2 éves) *
OKJ száma: 54 211 07
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Szakmai idegen nyelv
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Kortárs művészettörténet
A szoborkészítés gyakorlata
Szoborkészítés elmélete
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

heti óraszám
évfolyam
13.
14.
4
4
0,5
2
4
2
8
8
4
4,5
3
3
9,5
9
2,5
2
31
31
35
35

csoportbontás
13.
14.
2
2
2

2

2

2

(2016/2017. tanévben 1/13. évfolyam).

Üvegműves szakgimnáziumi művészeti képzés (2 éves) *
OKJ száma: 54 211 09
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Szakmai idegen nyelv
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Üvegalakítási gyakorlat
Tervezés és szakismeret
Szakmai ábrázolási gyakorlat
Üvegfestés, ólmozottüveg készítés
gyakorlat
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

heti óraszám
évfolyam
13.
14.
4
4
0,5
2
4
2
8
8
4
3
3
9
8,5
2
1
2
1

4

31
35

31
35

csoportbontás
13.
14.
2
2
2

2

2

2

(2017/2018. tanévben 1/13. évfolyam).
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Kiadványszerkesztő szakgimnáziumi nyomdaipari
képzés (2 éves) *
OKJ száma: 54 213 06
heti óraszám
évfolyam
13.
14.
4
4
0,5
2
1
1
2
7
2
2
5
2
2
5
2
3
2
5
18,5
31
31
35
35

tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Szakmai idegen nyelv
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
A gyártáselőkészítő feladata
Gyártáselőkészítő gyakorlat
Kiadványszerkesztés alapismeretek
Kiadványszerkesztés gyakorlat
Szövegfeldolgozás
Szövegfeldolgozás gyakorlat
Képfeldolgozás
Képfeldolgozás gyakorlat
Kép-szöveg integráció
Kép-szöveg integráció gyakorlat
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

csoportbontás
13.
14.
2
2
2

2

(2016/2017. tanévben 1/13. évfolyam).

Mozgókép és animáció készítő szakgimnáziumi
művészeti képzés (2 éves) *
OKJ száma: 54 213 03
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Szakmai idegen nyelv
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Médiaművészeti alapismeretek
elmélet
Médiaművészeti alapismeretek
gyakorlat
Mozgókép elmélet
Mozgókép gyakorlat
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

heti óraszám
évfolyam
13.
14.
4
4
0,5
2
4
2
8
8
3

csoportbontás
13.
14.
2
2
2

2

2

2

2
2
3
12
31
35

6
9,5
31
35

(2016/2017. tanévben 1/13. évfolyam).
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Művészeti és médiafotográdus szakgimnáziumi
művészeti képzés (2 éves) * OKJ száma: 54 211 10
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Szakmai idegen nyelv
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Technikai médiumok elmélete
Fotó és multimédia gyakorlat
Tipográfia és prezentációkészítés
gyakorlata
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

heti óraszám
évfolyam
13.
14.
4
4
0,5
2
4
2
8
8
4
3
3
2
4,5
10
9

csoportbontás
13.
14.
2
2
2

2

2

2

2
31
35

31
35

(2017/2018. tanévben 1/13. évfolyam).
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Grafikus szakgimnáziumi művészeti képzés
ESTI (2 éves) *
OKJ száma: 54 211 04
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Szakmai idegen nyelv
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Grafikai technológia gyakorlat
Illusztrációs gyakorlat
Tervezőgrafikai elmélet
Tervezőgrafikai technológiai
gyakorlat
Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

heti óraszám
évfolyam
13.
14.
2
2
0,25
1
2
1
4
4
2
1,5
1,5
6
1
2
1,25
17,5
17,5

3,5
17,5
17,5

(2016/2017. tanévben 1/13. évfolyam).

Festő szakgimnáziumi művészeti képzés
ESTI (2 éves) *
OKJ száma: 54 211 03
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Szakmai idegen nyelv
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Festészet gyakorlat
Festészet elmélet
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

heti óraszám
évfolyam
13.
14.
2
2
0,25
1
2
1
4
4
2
1,5
1,5
5
6,75
1
1
17,5
17,5
17,5
17,5

(2016/2017. tanévben 1/13. évfolyam).
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Dekoratőr szakgimnáziumi művészeti képzés
(2 éves) * ESTI
OKJ száma: 54 211 01
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Szakmai idegen nyelv
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Technológia gyakorlat 1.
Technológia gyakorlat 2.
Technológia szakelmélet
Grafika gyakorlat
Tervezés gyakorlat
Térábrázolási rendszerek
Kirakatrendezés gyakorlat 1.
Kirakatrendezés gyakorlat 2.
Térrendezés gyakorlat
Rendezés szakelmélet
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

heti óraszám
évfolyam
13.
14.
2
2
0,25
2
2
1
4
4
2
1,5
1,5
1,5
1
0,25
1,5
1
0,5
0,5
3
1,5
1,5
1,5
17,5
17,5
17,5
17,5

(2016/2017. tanévben nem indult).

Kerámiaműves szakgimnáziumi művészeti
képzés ESTI (2 éves) *
OKJ száma: 54 211 05
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Szakmai idegen nyelv
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Szakmaelméleti ismeretek
Szakmai ábrázolási gyakorlat
Kerámia-porcelán szakmai ismeret
Digitális prezentáció
A kerámia-porcelánkészítés
gyakorlata
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

heti óraszám
évfolyam
13.
14.
2
2
0,25
1
2
1
4
4
2
1,5
1,5
0,5
1,25
1,5
1
1,5
0,5
4,5

3

15,5
17,5

15,5
17,5

(2016/2017. tanévben nem indult).
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Szobrász szakgimnáziumi művészeti képzés
ESTI (2 éves) *
OKJ száma: 54 211 07
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Szakmai idegen nyelv
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Kortárs művészettörténet
A szoborkészítés gyakorlata
Szoborkészítés elmélete
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

heti óraszám
évfolyam
13.
14.
2
2
0,25
1
2
1
4
4
2
2,25
1,5
1,5
4,75
4,5
1,25
1
15,5
15,5
17,5
17,5

(2016/2017. tanévben nem indult).

Üvegműves szakgimnáziumi művészeti képzés
ESTI (2 éves) *
OKJ száma: 54 211 09
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Szakmai idegen nyelv
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Üvegalakítási gyakorlat
Tervezés és szakismeret
Szakmai ábrázolási gyakorlat
Üvegfestés, ólmozottüveg készítés
gyakorlat
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

heti óraszám
évfolyam
13.
14.
2
2
0,25
1
2
1
4
4
2
1,5
1,5
4,5
4,25
1
0,5
1
0,5

2

15,5
17,5

15,5
17,5

(2016/2017. tanévben nem indult).
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MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS szakgimnáziumi

művészeti képzés ESTI (2 éves) *
OKJ száma: 54 211 10
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Szakmai idegen nyelv
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Technikai médiumok elmélete
Fotó és multimédia gyakorlat
Tipográfia és prezentációkészítés
gyakorlata
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám
*(2016/2017.

heti óraszám
évfolyam
13.
14.
2
2
0,25
1
2
1
4
4
2
1,5
1,5
1
2,25
5
4,5
1
15,5
17,5

15,5
17,5

tanévben nem indult).

Mozgókép és animációkészítő szakgimnáziumi
művészeti képzés ESTI (2 éves) *
OKJ száma: 54 213 03
tantárgyak

Szakmai tantárgyak

Szakmai idegen nyelv
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Kortárs művészettörténet
Médiaművészeti alapismeretek
elmélet
Médiaművészeti alapismeretek
gyakorlat
3D elmélet
3D modellezés
Az animációkészítés elmélete
Animációkészítő gyakorlatok
Mozgókép elmélet
Mozgókép gyakorlat
Szakképzési óra összesen
Heti összes óraszám

heti óraszám
évfolyam
13.
14.
2
2
0,25
1
2
1
4
4
1,5
1
1
0,5
2
0,5
2
0,5
2
15,5
17,5

1
1,5
1
1,5
1,25
1,5
15,5
17,5

(2016/2017. tanévben nem indult).
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38. A szakképzés jogi háttere, a szakképzési kerettanterv
A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első
négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos szakképzésben az
első évfolyamra előírt tartalom) az V. Képző- és iparművészeti ágazat szakképesítéseire
egységesen vonatkozik:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény, valamint az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet.
Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012.
(VIII. 9.) Kormányrendelet, alapján készült.
A Természettudomány nevű tantárgyat, a kerettantervi rendelet alapján, mely
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. mellékletének 7.29. – Természettudomány
kerettanterv a művészeti szakközépiskolák számára 2015/2016.tanévtől vezetjük be felmenő
rendszerben.
Közösségi Szolgálat teljesítése
Az NKT.6.§(4) bekezdése rendelkezik az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50.óra
közösségi szolgálat teljesítése. Ennek igazolását 2016.január 01.után megkezdett érettségi
vizsga esetében kell megkövetelni. 97.§(2)
39. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának
elvei
A tankönyvek kiválasztásának szempontjai:
Az egyes tevékenységek, képzési ágak, tantárgyak pedagógusainak körében folytatott
konzultáció a hivatalos tankönyvjegyzék, a kiadók iskolába eljuttatott ajánlása
alapján.
Helyi tankönyvjegyzék elkészítése (konzultációs időszak: november 1-től január
20-ig)
Az azonos tárgyat tanítók egységesen azonos könyvet használnak; esetleges személyi
változások a megrendelést annak elküldése után csak előre nem látható ok esetén
módosíthatják
A kiválasztott tankönyvek helyi listáját a Szülők Közössége és a Diákönkormányzat
Iskolai Bizottsága véleményezi, egyetértésük kifejezése után a felelős vezető a
következő tanévre tervezett létszámok alapján összeállítja a tankönyvrendelést.
A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat
veszik figyelembe:
A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervnek.
Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben
részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak.
A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát
csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen javító esetben vezetünk be.
40 Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei
Pedagógiai alapelvek:
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A tanulói teljesítménymérés célja a tanuló személyiségének, tehetségének a lehető
legteljesebb mértékben történő kibontakoztatása.
Az értékelésnek figyelembe kell vennie a tanuló hozott képességeihez mért
teljesítményét, fejlődésének korlátait és lehetőségeit.
Az iskola megismeri a tanulók adottságait, egyéni fejlesztési elképzeléseket vázol
fel minden tanuló számára, figyelembe véve pozitív hozzáállásukat, szorgalmukat.
A nevelőtestület magára nézve érvényesnek fogadja el azt a törvényekben is
meghatározott alapelvet, hogy a pedagógus feladata annak feltárása, mit tud a rá
bízott tanuló és nem annak megállapítása a legfontosabb cél, hogy mit nem ismer. A
nevelőtestület tagjai a tanulói teljesítménymérés során az ismeretalapú értékelés
mellett hangsúlyosan érvényesítik a kompetencia alapú pedagógiai szemlélet
követelményeit.
A tanulói teljesítményt az iskola tág körben határozza meg, amelybe beletartozik a tanórán
kívüli értékőrző és értékteremtő tevékenység, más kulturális intézményekben szerzett
ismeretek, valamint az iskolában (előadásokon, tehetséggondozó programokon) nyújtott
teljesítmény is.
41. A tanulói értékelés és osztályozás eljárásrendje
A tanulói teljesítmény elbírálására az adott tantárgyat tanító pedagógus a jogosult,
aki a tanuló teljesítményét, előmenetelét rendszeresen köteles a tanítási év során
érdemjeggyel értékelni.
A pedagógus köteles a tanulót havonta legalább egy érdemjeggyel értékelni (de
legalább félévente négy, heti egy órás tantárgynál félévenként három érdemjeggyel
minősíteni a növendék előrehaladását).
A tanuló által nyújtott teljesítményt félévkor és a tanítási év végén osztályzattal kell
minősíteni.
Az érdemjegyről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. Az
érdemjegy, illetve az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének,
szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.
A közoktatási törvény részletesen szabályozza az osztályozás, értékelés eljárásrendjét.
A pedagógus által megállapított érdemjeggyel illetőleg a nevelőtestület által
megállapított osztályzattal szemben nincs helye jogorvoslatnak, kivéve, ha a
minősítés során nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben megállapítottak
szerint hozták a döntést, illetve a minősítéssel összefüggő eljárásra vonatkozó
rendelkezéseket megszegték.
Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, három tantárgyból
javítóvizsgát tehet, az iskola külön szabályzatban rendelkezik a tanulmányok alatti
vizsgák rendjéről.
Amennyiben a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy tanítási évben
meghaladta a kettőszázötven órát, szakképzési évfolyamon az elméleti tanítási órák
húsz százalékát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, abban
az esetben a tanítási év végén nem állapítható meg részére osztályzat. Ez a
következmény akkor áll be, ha a hiányzások miatt a tanuló teljesítménye tanítási év
közben nem volt érdemjeggyel értékelhető.
Ha meghiúsult a tanuló teljesítményének rendszeres évközi érdemjeggyel történő
értékelése, akkor ebben az esetben a tanuló a nevelőtestület engedélyével osztályozó
vizsgát tehet.
Továbbá a tanuló osztályozó vizsgát tehet, ha az iskola igazgatója felmentette a
tanórai foglalkozások látogatása alól, engedélyezte, hogy egy vagy több tárgyból a
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tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, a tanítási évben
a jogszabályban megállapítottnál többet mulasztott, magántanuló volt.
A nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan
mulasztások szám meghaladja a 20 órát.
A nevelőtestület csak akkor élhet az osztályozó vizsgára bocsátás elutasításának
jogával, ha a hiányzásról értesítették a szülőt és a mulasztás jogkövetkezményeire
felhívták a figyelmét.
Abban az esetben, ha a tanuló sikertelenül kísérelte meg az osztályozó vizsga
letételét, és elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgára jelentkezhet.
A nevelőtestület félévkor és év végén osztályozó értekezletet tart, amelyen áttekinti
az egyes tanulók osztályzatát
Az egyes tanulók félévi és év végi osztályzatát az adott tantárgyak, szakmát tanító
pedagógusok, illetve a magatartás és szorgalom tekintetében az osztályban tanító
pedagógusok véleményének kikérése után az osztályfőnök állapítja meg.
Ezek a jegyek akkor válnak véglegessé, ha a nevelőtestület elfogadja, jóváhagyja azokat.
Nevelőtestület döntési jogköre.
A nevelőtestületi értekezlet megvizsgálja a javasolt osztályzatokat abból a szempontból,
hogy azok összhangban állnak-e a tanítási év során adott érdemjegyek átlagával.
A nevelőtestület nem változtathatja meg a pedagógus által javasolt félévi, év végi
osztályzatot, amennyiben az megfelel az év közben adott érdemjegyek átlagának.
A nevelőtestületnek lehetősége van arra, hogy amennyiben az érintett pedagógus a tanuló
hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, indoklást,
tájékoztatást kérjen ennek okáról, és felhívja az érintettet, hogy változtassa meg döntését.
Amennyiben a pedagógus nem változtatja meg a döntést, és ennek indoklását a nevelőtestület
nem fogadja el, a félévi, év végi osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a nevelőtestület
módosíthatja a tanuló javára.
A nevelőtestület dönthet a töredék számok kerekítésének szabályairól, megfelelő indok
esetén felfelé kerekítsen, mérlegelve valamennyi általuk ismert, a közösség által „összeadott”
szempontokat.
A nevelőtestület minden esetben a tanuló javára változtathatja meg a pedagógus döntését, ily
módon a javasolt félévi, év végi osztályzat „rontására” a nevelőtestületnek nincs
jogosítványa.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a félévi illetve az év végi osztályzatok
megállapítását megelőzően bejelentheti az iskolában, hogy független vizsgabizottság előtt
kíván számot adni tudásáról. (A független vizsgabizottság előtti vizsgát az Oktatási Hivatal
szervezi.)
A nevelőtestület a független vizsgabizottság által megállapított javasolt osztályzat alapján
dönt az iskola magasabb évfolyamába lépésről.
A tanuló a javítóvizsgáját is független vizsgabizottság előtt teheti le, ha év végén egy vagy
több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.
Abban az esetben, ha az iskolában meghatározott követelményeket a tanuló nem tudta
teljesíteni, és a nevelőtestület döntése alapján nem léphet az iskola magasabb évfolyamára, a
tanulmányok folytatása az adott évfolyam megismétlésével történhet.
A tanulmányi követelmények teljesítése meghiúsulhat a tanulónak felróható okból és a
tanulónak nem felróható okból. Ha a tanulónak felróható okból hiúsul meg a tanulmányi
követelmények teljesítése, ha év végén elégtelen osztályzatot kapott, vagy jogerős fegyelmi
büntetéssel eltiltották a tanév folytatásától, illetőleg kizárták az iskolából vagy a
megengedettnél igazolatlanul többet mulasztott és ezért megszűnt a tanulói jogviszonya.
Nem róható fel a tanulónak, ha azért mulasztott, mivel rajta kívülálló okból nem tudott részt
venni a tanítási órákon, pl. baleset, betegség. A tanuló az iskola magasabb évfolyamába,
illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket
elégséges szinten teljesítette.
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Az iskola a továbbhaladás általános feltételét a tantervi követelmények 40 %-ának
teljesítésében határozza meg - amely egyben az elégséges érdemjegy eléréséhez szükséges.
Az írásbeli feleletek, témazáró dolgozatok esetében ettől a szaktanár, illetve a
munkaközösség különös feltételekben rögzített módon el is térhet.
A tanév végén elégtelen érdemjegyet szerzett tanuló számára az iskola nem tiltja sem
a javítóvizsgán való részvételt, illetve sikertelen javítóvizsga esetén az évfolyam
megismétlését sem.
A nevelőtestületnek jogában áll – méltánylandó körülmények fennállása esetén biztosítani a magasabb évfolyamra lépés lehetőségét a tanulónak akkor is, ha egy
adott műveltségi terület minimumkövetelményeinek teljesítésében csekély mértékben
alul maradt. Nem szükségszerű ugyanis, hogy minden tanuló azonos időpontban
azonos teljesítményt érjen el.
A sajátos nevelési igényű, a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, vagy a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók beszámoltatásánál
az iskola figyelembe veszi a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési
tanácsadó szakértői véleményében foglaltakat. Az iskolai beszámoltatás rendszere
lehetővé teszi, hogy e tanulók a számukra legkedvezőbb formában és módon
bizonyíthassák felkészültségét.
42. Általános szabályok az ellenőrzés terén
Az ellenőrzés során biztosítani kell a nyugodt, zavartalan körülményeket.
A tanulóktól megköveteljük az önálló munkát, csak a megengedett segédeszközök
használhatók.
Az írásbeli számonkérésnél a feladatlap egyértelmű, áttekinthető és jól olvasható
legyen.
A szaktárgyon belül figyelünk az ellenőrzés arányos időbeli eloszlására, hogy ne a
zárás előtti időre összpontosuljanak az ellenőrzések-értékelések.
Az egyes számonkérési formák évközi arányára is figyelemmel kell lenni, biztosítva
mindenki számára a szóbeli felelet lehetőségét minden tantárgyból (kivéve gyakorlati
jellegű tárgyak).
A témazáró dolgozatokat minimum egy héttel korábban be kell jelenteni.
Az értékelés szempontjait előre meg kell határozni.
A dolgozatot két héten belül ki kell javítani, indokolt esetben maximum 3 héten belül,
az osztállyal történt megállapodás alapján.
A témazáró dolgozat közös értékelésére, javítására elegendő időt kell biztosítani.
Minden kijavított dolgozatba betekintést kell biztosítani a tanuló számára.
Az előző órák anyagából bejelentés nélkül bármikor röpdolgozat íratható, a tanuló
feleltethető.
Amennyiben a tanuló csak a számonkéréskor hiányzott, a távollét utáni első
megjelenésekor a számonkérés pótoltatható vele.
Amennyiben a tanuló hosszabb ideig hiányzott, a szaktanár közös megállapodásuk
alapján pótoltatja az elmaradt számonkérést.
A szaktanárnak írásbeli tájékoztatót kell adnia a tanulónak a javítóvizsga anyagáról
legkésőbb a tanévzáró ünnepély napjáig.
Az ellenőrzés értékelés alkalmazásával kapcsolatos alapelvek:
Folyamatos és kiszámítható legyen, a tanulókkal ismertetett, egyértelműen megadott
követelményrendszeren alapuljon.
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Nyilvános legyen, a tanuló az értékelést minden esetben személyesen is
megismerhesse.
A rendszeres munkavégzést és a felelősségtudat kialakítását segítse.
Pozitívumokra kell támaszkodnia, de a hibák okait is fel kell tárnia.
Mindig személyre szóljon, vegye figyelembe a tanulói adottságot, a fejlődésben
megtett utat, segítse a helyes önértékelést.
Objektivitásra törekedjen: legyen független a tanár személyétől, és a tanuló korábbi
eredményeitől.
A tantárgy sajátosságaira legyen tekintettel.
Különböző osztályokban a tanulók azonos osztályzatai mögött nagyjából azonos
tudásfedezet álljon.
Változatos, sokoldalú formában alkalmazzuk, hogy a személyiség egészére kapjunk
és adjunk információt.
Az iskolai beszámoltatás és az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
Az iskolai értékelés alapelvei és célja
Az értékelés, osztályozás és minősítés célja, hogy a tanuló hiteles képet kapjon saját
fejlődéséről, eredményéről és tudásáról. Erről a szülőt is tájékoztatni kell.
A kompetencia alapú oktatási rendszer igénye az, hogy ne pusztán bizonyos kimeneti
pontokon minősítsék a tanulókat, hanem tanulónként legyenek visszajelzések az adott
kompetencia fejlesztéséről, a fejlődés mértékéről, az esetleges korrekciók szükségességéről.
Az egész életen át tartó tanulás stratégiája előtérbe helyezte a tanulási képességek
fejlesztését, értékelését egyaránt. A tanulási folyamatban nagyobb hangsúlyt kapott az
önfejlesztés, az önértékelés, az egyéni stratégiák fejlesztése.
Az önszabályozó, személyre szabott tanulás került a pedagógiai értékelés fókuszába.
43. Az alkalmazott értékelés alapformái
Diagnosztikus (helyzetfeltáró)
A diagnosztikus méréssel feltárható a pedagógiai folyamat eredményessége a tanulócsoport
(tanuló) előismeretei, hiányosságai.
Alkalmazása általában a kilencedik osztályba lépő tanulóknál történik.
Formatív (formáló-fejlesztő, segítő)
Célja, hogy a tanuló eredményesebb tanulását segítse, mutasson rá azokra a lehetőségekre,
amelyekkel a tanulási folyamat eredményesebbé válhat.
Elsődleges célja a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása, a tanulási folyamattanuló segítése, fejlesztése a javítási lehetőségek számbavétele.
Ez az értékelési mód nem a tudás egészét, hanem a részfolyamatokat, a tudás bizonyos
elemeit értékeli, a tanuló számára nyújt visszajelzést erősségeiről és hiányosságairól,
fejlődésének lehetőségeiről.
Szummatív (összegző – lezáró)
Célja: az összegzés, a záró minősítés. A minősítés együtt jár az osztályozással, amely a
továbbhaladás feltétele.
Az értékeléssel feltárjuk, hogy a tanuló milyen ismeretekkel, készségekkel, képességekkel
rendelkezik, milyen tudásra lehet támaszkodni.
Az ellenőrzés formái
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írásbeli:
o felmérők, mérések (bemeneti mérés, kompetenciamérés, szintfelmérés – ezeket
nem osztályozzuk)
o tantárgyi tesztlapok
o összefüggő írásbeli felelet (esszé) o
munkanaplók, olvasónaplók
o dolgozatok, nagy dolgozatok o
házi dolgozat
o kutató és gyűjtőmunka
szóbeli:
o összefüggő felelet, önálló előadás, megadott témában o
kikérdezés, villámkérdések
o kiselőadás – szorgalmi feladat
o kísérletek, megfigyelések, cikkek, szituációk, magyarázatokkal egybekötött
felelet
o referálás: gyakorlóhelyen
komplex értékelés:
o a művészeti szakmákban a helyi tantervben szabályozottak szerint
A tanulók tantárgyi és szakmai értékelése, szempontjai, módszere és formái, a helyi
tantervben találhatóak.
Az osztályozás (minősítés)
A közös értékelési (minősítési) rendszer kialakításakor figyelembe kell venni az érettségi, a
szakmai vizsga értékelését, a tanulmányok alatti vizsgákat és annak értékelését.
Továbbá figyelembe kell venni a művészeti képzés sajátosságait, a honismereti és
szakelméleti oktatást.
A teljesítmény százalékos megadása érdemjegy, minősítés
86-100 %
70-85 %
56-69 %
40-55 %
0-39 %

5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

A fenti értékelés a tanév végi osztályozás (minősítés) a továbbhaladás feltétele a
követelményekben leírtak alapján 40 % (elégséges).
A fenti érdemjegy meghatározása munkaközösségi döntés alapján módosítható, amennyiben
ez a tantárgy helyi tantervében kidolgozott.
Témazáró dolgozat esetén a munkaközösségek a fentieknél szigorúbb egyenletes elosztást is
meghatározhatnak, így az elégtelen felső határa 20-50 % közé emelhető.
Az érdemjegy
Jeles (5) ha a tanuló a kerettanterv, központi szakmai program és a helyi tanterv
követelményeit megbízhatóan elsajátította, tudását alkalmazni is
képes.
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Jó (4) ha a tanuló a kerettanterv és a helyi tanterv követelményeit kevés hibával
elsajátította, kisebb bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását.
Közepes (3) ha a tanuló a kerettanterv és a helyi tanterv követelményeit
pontatlanul, esetenként felszínesen és több hibával teljesíti, csak
nevelői segítséggel tudja alkalmazni tudását.
Elégséges (2) ha a tanuló a kerettanterv és a helyi tanterv követelményeit csak
minimális mértékben sajátította el, csak a továbbhaladáshoz
szükséges ismereteket szerezte meg, és kizárólag nevelői segítséggel
képes önálló feladatvégzésre.
Elégtelen (1) ha a tanuló a tantervek követelményeinek minimum szintjét sem
sajátította el, nem rendelkezik a továbbhaladáshoz feltétlenül
szükséges ismeretekkel, nevelői segítséggel sem képes önálló
feladatvégzésre
Az iskolai beszámoltatások korlátai:
Témazáró dolgozatok, nagydolgozatok, félévi és év végi szintfelmérők csak előzetes
bejelentés után, illetve egy napon csak két tantárgyból szervezhetők. Az egy osztályban tanító
pedagógusok előzetesen egyeztetik az időpontokat.
A dolgozatokat lehetőség szerint három héten belül ki kell javítani, nagy dolgozatot négy hét
alatt. A határidőre ki nem javított dolgozatokat a pedagógus és a diák közös megegyezésével
lehet értékelni.
Egy héten csak egy nagy dolgozat iratható, és egy napon belül pedig csak két dolgozat.
Az elméleti tanulmányok értékelése, minősítése
A tanuló tudásának értékelése:
Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)
Belső szintfelmérő vizsgák: félévente
Külső vizsga: 10. (11.) évfolyam végén alapvizsga
12. (13.) évfolyam végén érettségi vizsga Az ellenőrzésben és minősítésben alkalmazott
módszerek:
Folyamatos megfigyelés
Szóbeli teljesítmények értékelése
Cselekvéses teljesítmények értékelése.
A módszerek alkalmazásának arányairól a szakmai munkaközösségek döntenek. A
szaktanárok az értékelés módjáról a szülőket a tanév elején tájékoztatják.
A tanuló negyedévente két érdemjegyet kap.
Az érdemjegyeket csak nyilvános felelet értékelésével javíthatja a tanuló.
A félévi és év végi osztályzatok: az évközi érdemjegyek átlaga a szintfelmérő vizsgák
érdemjegye felé kerekítve.
Gyakorlati tanulmányok értékelése, minősítése
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A tanuló tudásának értékelése:
Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)
Az értékelés alapja az elkészített konkrét munkadarab (elvégzett munkafolyamat) minősége és az elkészítési idő figyelembevételével számított - teljesítmény. A munka megkezdése előtt:
Ismertetni kell azokat a szempontokat, amelyek alapján a tevékenységet értékelik (pl.
magyarázat, bemutatás, mintadarab, rajz, műszaki dokumentáció, stb.)
Ismertetni kell az elvárható teljesítményt.
Értékelés:
A kész munkadarab (befejezett műveletsor) és annak részei.
Az egyes műveletek a műveleti sorrendnek megfelelően kerülnek értékelésre.
Szintfelmérő vizsga - egységes követelményekkel félévenként.
A tanuló negyedévente két érdemjegyet kap.
A félévi és év végi osztályzatok: az évközi érdemjegyek átlaga, a szintfelmérő vizsgák
érdemjegye felé kerekítve.
A grafikus, kiadványszerkesztő, mozgókép és animációkészítő szakképzés
értékelési módszerei a modulos, komplex és szakgimnáziumi képzésben:
Az értékelés szempontjai szakmai gyakorlaton:
Az értékelés részben objektív, részben szubjektív elemekből áll. Szubjektív elemek:
szorgalom, kreativitás, felhasznált tárgyi tudása, esztétikai érzéke, precizitása.
 elégtelen: ha az adott feladatnál nem képes megoldani a tervezést, tervei
esztétikailag nem felelnek meg a minimum elvárásnak sem, valamint
szorgalma és hozzáállása nem kielégítő
 elégséges: ha az adott feladatnál a tervezést megoldja, de a kivitelezésnél
csak 51%-ig jut el, tervei esztétikailag kicsivel a minimum elvárás fölött
helyezkednek el
 közepes: ha az adott feladatnál a tervezést megoldja, de a kivitelezésnél csak
60%-ig jut el, tervei esztétikailag közepes színvonalúak
 jó: ha az adott feladatnál a tervezést megoldja, de a kivitelezésnél csak 90%ig jut el, tervei esztétikailag jó színvonalúak
 jeles: ha az adott feladatnál a tervezést megoldja, illetve a kivitelezésnél 91100%-ig jut el, tervei esztétikailag kiváló színvonalúak
Az értékelés szempontjai szakmai elméleten:
 elégtelen: ha számonkérés során csak az elméleti anyag 0-50%-át tudja
 elégséges: ha számonkérés során csak az elméleti anyag 51-65%-át tudja
 közepes: ha számonkérés során csak az elméleti anyag 66-75%-át tudja
 jó: ha számonkérés során csak az elméleti anyag 76-85%-át tudja
 jeles: ha számonkérés során az elméleti anyag 86-100%-át tudja
A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének alapelvei,
követelményei és formái
A tanuló magatartásának értékelése:
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Példás (5),
Jó (4)
Változó (3),
Rossz (2),
A tanuló fegyelmi büntetését a magatartás értékelésénél csak abban a tanévben lehet
figyelembe venni, amelyben a határozat jogerőre emelkedett.
Az első félévben a tanulóra fegyelmi határozattal kirótt kettes /rossz/ minősítést a tanév
végén csak akkor kell megváltoztatni, ha a tanuló magatartásában feltűnő, konkrétan
megfogalmazható pozitív irányú változás következett be.
5 /példás/, ha a tanuló a közösségre pozitív hatást gyakorol, a házirend előírásait betartja,
igazolatlan órája maximum 1-2 óra, fegyelmező intézkedésben nem részesült, munkáját az
együttműködés szellemében végzi;
4 /jó/ ha a tanuló magatartása kifogástalan, a házirend előírásait betartja, a rábízott
feladatokat elvégzi, de felkérés nélkül nem vállal szerepet a közösség munkájában.
Büntetése: tanári, osztályfőnöki figyelmeztetés, igazolatlan órája: 3-7 óra
3 (változó), ha a tanuló munkájára nem lehet biztosan számítani.
A házirendben leírtakat nem mindig tartja be, magatartásával zavarja az órákat.
Büntetése: osztályfőnöki intő, igazgatói figyelmeztetés, intő, igazolatlan órája: 8-20 óra
2 (rossz) , ha a tanuló önmagának és a közösségnek szándékosan árt, igazolatlan hiányzása
eléri, vagy meghaladja a 21 órát, érvényes fegyelmi büntetése van
A tanuló szorgalmának értékelése:
Példás (5),
Jó (4)
Változó (3),
Hanyag (2),
5 /példás/, ha a tanuló a kötelességét teljesíti, munkájára a rendszeresség, pontosság,
megbízhatóság jellemző. Az órákon aktív.
4 /jó/, ha a feladatát elvégzi, de a fenti követelményeknek részben nem felel meg, képességei
alapján többre lenne képes.
3 /változó/, ha kötelességének teljesítésében ingadozó, csak ismételt figyelmeztetés után
teljesíti feladatát.
Gyakran hiányos a felszerelése.
2 /hanyag/, ha kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan, valamely
tantárgyból bukásra áll.
Felszerelését rendszeresen nem hozza magával.
A tanuló szorgalmát és magatartását a gyakorlati és az elméleti oktatáson, valamint a
szervezett foglalkozásokon mutatott teljesítménye alapján, a közösségi szempontok
érvényesítésével kell megállapítani.
A magatartás és a szorgalom félévi és év végi osztályzatok megállapításában az osztályban
tanító tanárok véleményét figyelembe véve az osztály-diákbizottság tagjai /ODB-titkár,
fegyelmi felelős, csoportbizalmi/ valamint a szakoktatók vesznek részt.
93

43. A tanulók felvétele-átvétele, felmentések, tantárgyválasztás
Tankötelezettség teljesítése magántanulóként
A tanuló joga, kivéve a szakképzésben résztvevő tanulót, hogy magántanuló legyen.
Tanköteles korú diák esetében a szülő dönti el, hogy gyermeke iskolába járással vagy
magántanulóként tesz eleget tankötelezettségének. Az iskola igazgatója a bejelentést
követően három napon belül beszerzi a tanuló lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálat véleményét annak
eldöntésére, hátrányos-e ez a megoldás a tanulónak.
A félévi és tanév végi osztályzat megállapításához a magántanulónak
osztályozóvizsgát kell tennie. Az osztályozóvizsga előtt az iskola konzultációs
lehetőséget biztosít a tanulónak. A magántanuló vizsgára való felkészítéséről, a szülő
tudásának méréséről az iskola gondoskodik. A magántanuló a tanév/félév elején
köteles a félév tananyagát, követelményét a szaktanárral egyeztetni.
A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések
Az óratervben szereplőkötelező és kötelezően választható tantárgyak:
az iskolába történő jelentkezéskor a tanulók képzési-oktatási profilt választanak, és ez
egyben a kötelezően választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti. A
képzés jellegnek megfelelő óratervről a tanulókat és a szülőket tájékoztatjuk a
felvételi eljárás keretén belül, illetve a beiratkozás utáni első szülői értekezleten.
az idegen nyelv választása a 9. szakgimnáziumi és az 1/13. szakképző osztályban
beiratkozáskor történik.
Az ötéves nyelvi előkészítő osztályban a második idegen nyelv választása a 9.
évfolyam végén lehetséges.
A választható idegen nyelvek: angol, német.
A szakgimnáziumi képzés a 12. évfolyamon érettségivel zárul.
Átlépés más oktatási intézménybe
A szülő – 18 év felett a tanuló a szülő (gondviselő) egyetértésével – írásban nyújtja be
kérvényét az igazgatóhoz. Tanköteles tanuló esetében a befogadó iskola vezetője írásban
nyilatkozik a tanuló átvételéről.
Kilépés előtt a tanuló leadja az iskolai tulajdont képező könyveket, eszközöket,
felszereléseket, valamint diákigazolványát. A leadás igazolásához a megfelelő aláírásokat a
felelős dolgozóktól beszerzi.
Átvétel iskolán belül másik osztályba
Indokolt esetben (tanulmányi előmenetelének érdekében, szakgimnáziumi osztályból OKJ
osztályba történő átvétel, vagy egy másik szakra való átvétel, pl. az egészségi állapotában
bekövetkezett változás miatt) a tanuló – a szülő jóváhagyásával – kérvényt nyújt be az
igazgatóhoz. Az igazgató az érintett osztályfőnököknek, valamint a szaktanároknak a
tantárgyi haladásra vonatkozó véleménye figyelembevételével hozza meg döntését.
Átvétel osztályon belül másik csoportba
Indokolt esetben a tanuló – a szülő jóváhagyásával – kérvényt nyújt be az igazgatóhoz. Az
igazgató az osztályfőnök és az érintett szaktanárok véleményének figyelembevételével hozza
meg döntését.
A tantárgyi, tanévi, részleges vagy teljes felmentések eljárási szabályai:
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A felmentések csak az elméleti tárgyakra vonatkozhatnak. A szakképzési törvény szerint a
szakképző évfolyamokon nem kaphat teljes felmentést a tanuló a gyakorlati foglalkozás alól.
Számonkérés alóli felmentések:
A beszéd-, ill. íráskészség zavar esetén a törvény lehetővé teszi, hogy a tanuló részben vagy
egészben felmentést kapjon egy vagy több tantárgyból a számonkérés alól. Erre vonatkozó
szülői kérelmet és a szakértői véleményt az iskola igazgatójához kell benyújtani.
Az alapműveltségi vizsgán és az érettségi vizsgán a tanuló másik tantárgyat választhat, ha a
tanulót előzőleg mentesítették az érettségi tárgy tanulása alól. Szükség esetén az írásbeli
beszámolót szóbelivel, illetve a szóbelit írásbelivel lehet helyettesíteni.
Részleges felmentés esetén a tanulónak tudásáról számot kell adnia. A tanuló és a szül
tájékoztatását az osztályfőnök végzi, és a szaktanár határozza meg annak tantárgyi tartalmát
és a tantárgyi követelményeket.
Választható közismereti tárgyak: élő idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, énekzene, rajz- és vizuális kultúra, informatika, testnevelés, filozófia, hittan, természettudomány,
társadalomismeret, ember- és társadalomismeret és etika, mozgóképkultúra és médiaismeret,
művészettörténet, népművészet.
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44. A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI
44.1 Magyar nyelv és irodalom
1. Balassi Bálint (portré)
2. Zrínyi Miklós és a barokk (látásmód)
3. Csokonai Vitéz Mihály (portré)
4. Berzsenyi Dániel (portré)
5. A színház és drámakülönböző korszakokban 1.: Katona József
6. Kölcsey Ferenc (portré)
7. Vörösmarty Mihály (portré)
8. Petőfi Sándor (életmű)
9. Arany János (életmű)
10. Jókai – Mikszáth (portré)
11. A színház és drámakülönböző korszakokban 2.: Madách Imre
12. Ady Endre (életmű)
13. Móricz Zsigmond (portré)
14. Babits Mihály (életmű)
15. Kosztolányi Dezső (életmű)
16. A nyugat irodalmából (Látásmódok: Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes is)
17. József Attila (életmű)
18. Radnóti Miklós (portré és látásmód)
19. A mai magyar irodalomból 1. (portrék: Szabó Lőrinc, Weöres Sándor, Pilinszky János;
illetve Ottlik Géza és Márai Sándor) A mai magyar irodalomból 2. Látásmódok: Kassák
Lajos, Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes,
Szilágyi Domokos – közülük 3 szerző)
20. Az ókor irodalmából (az antikvitás és a Biblia)
21. A színház és drámakülönböző korszakokban 3.: Shakespeare és Moliére
22. A romantika irodalmából
23. A realizmus irodalmából
24. A XX. század világirodalmából
A témakörökön belül az életművek bemutatásakor ki kell térni: az életút jelentős tényeinek
előadására, a főbb művek szövegismereten alapuló értelmezésére, az egyes művek közötti
kapcsolatokra, a témához kapcsolódó memoriterekre
A portrék bemutatása során két-három alkotás bemutatására és értelmezésére, illetve a
memoriterekre
A látásmódok kifejtésénél a kor és szemlélet, egyén és világnézet összefüggéseinek feltárása
szükséges.
A témakörökhöz kapcsolódó tételek kifejtésekor figyelemmel kell lenni a mítosz, mese,
népművészet és az adott mű esetleges kapcsolatira, az ismert filmi adaptációk elemzésére és
összevetésére, feldolgozásokra, átköltésekre, vándormotívumokra, mint interkulturális
jelenségekre.
A modern magyar irodalomból választható szerzők bemutatásakor ki kell térni a regionális
kultúrával való kapcsolatokra (népi-urbánus életforma megjelenésére, a település
hagyományaira, a kisebbségi lét vagy a kulturális szokások, modern divatjelenségekre való
utalások felismerésére és elemzésére.
A műelemzések és- értelmezések - a témaváltozatok felismerését bizonyítandó – magukba
foglalnak kapcsolható összevető elemzéseket, poétikai alapfogalmakat, s rávilágít a
különböző stíluskorszakokra jellemző kifejezésmódokra és világszemléletre.
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Magyar nyelvi témakörök
A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE
1. A magyar nyelv történetének fő korszakai
2. A magyar nyelv rokonsága
Nyelv és társadalom
3. Anyanyelvünk változatai - társadalmi és területi nyelvváltozatok
4. Tömegkommunikáció és nyelvhasználat
5. A szókincsbővítés forrásai
Ember és nyelv
6. A szóelemek, a nyelv, mint jelrendszer
7. A nyelvhasználat társadalmi vonatkozásai – a nyelvművelés
A KOMMUNIKÁCIÓ
8. Jelek és jelentések
9.
A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói,
kifejezésmóddal
10. A tömegkommunikáció
11.
A hangok és a hangtörvények
12.
A szókincs és frazeológia
13.
A szóalaktan
14.
A mondat a beszédfolyamatban
15.
A mondat szintagmatikus szerkezete, a szószerkezetek
16.
A logikai és grammatikai viszonyok a mondatban
17.

ezek

összefüggései

a

HELYESÍRÁSUNK

Szöveg
18.
19.
20.
21.
22.

A szövegtípusok
A szöveg szerkezete és jelentésének összetevői
Az élőszó és az írott szöveg
Az érvelés, megvitatás, vita
A szövegszerkesztés eljárásai

STÍLUS ÉS JELENTÉS
23. Stílusréteg, stílusváltozat
24. Stíluseszközök
44.2 Történelem, társadalmi ismeretek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az ókor és kultúrája
Középkor
Árpádkor
A középkori magyar állam virágkora
A feudalizmus bomlása
Török és Habsburg ellenes küzdelmek Magyarországon
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Magyarország a Habsburg Birodalomban
A polgári átalakulás kora
A polgárosodás kezdetei Magyarországon
Nemzetállamok és birodalmi politika virágkora
A modern Magyarország születése
Az első világháború és következményei
Az Osztrák Magyar Monarchia felbomlása és következményei
A két világháború közti időszak
A Trianon utáni Magyarország élete a második világháború végéig
A második világháború
A jelenkor Forradalom és szabadságharc Magyarországon
?
Magyarország a második világháború után
A mai magyar társadalom és életmód

44.3 Angol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Personal introduction
My family
Daily routine - Housework
Description of my flat/house
Meals - Eating in and out - Hungarian cuisine - Healthy eating
Health - At the doctor’s – Different kinds of illnesses
Sport – Healthy way of life
Weather and climate - Seasons
Traffic - Public transport
Clothes - Fashion - Shopping
Education – My school - Subjects
Holiday – Travelling - Public holidays
Hobbies – Free time activities
Entertainment – TV, Theatre, Cinema, Newspapers
Computers – The Internet
Jobs
Hungary – Budapest
The United Kingdom – London – The English language
Environmental protection

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Személyes bemutatkozás
A családom
Napirend – Házimunka
Lakás/ház leírása, bemutatása
Étkezés – Otthon és étteremben – A magyar konyha – Egészséges táplálkozás
Egészség – Az orvosnál – Különböző betegségek
Sport – Egészséges életmód
Időjárás és éghajlatok – Évszakok
Közlekedés – Tömegközlekedés – Utazás
Öltözködés – Divat – Vásárlás
Oktatás – Az iskolám – Tantárgyak
Nyaralás – Utazás – Ünnepek
Kedvenc időtöltés - Szabadidő eltöltése
Szórakozás – TV, Színház, Mozi, Újságok
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15.
16.
17.
18.
19.

A számítógép – Az Internet
A munka világa
Magyarország – Budapest
Egyesült Királyság – London – Az angol nyelv
Környezetvédelem

99

44.4 Német

Abiturthemen für die Mittelstufe
1. Familie

Ich und meine Familie,
meine Verwandtschaft

2. Alltag

Tagesordnung und Hausarbeiten

3. Feste im Laufe des Jahres

Familienfeste, religiöse Feste und staatliche Feste

4. Wohnung und Umgebung

Wohnort, Wohnung-Haus

5. Stadtleben-Leben auf dem
Lande

Unterschiede und Ähnlichkeiten ( Tiere, Pflanzen)

6. Umweltschutz

Was können wir für unsere Umwelt tun?

7. Schule

Berufe, Zukunftspläne, meine Schule

8. Wetter-Bekleidung

Jahreszeiten, Kleidung und Mode

9. Essgewohnheiten

Mahlzeiten, Lieblingsspeise, Restaurant

10. Gesunde Lebensweise

Sport-Körperbewegung

11. Freizeitbeschäftigungen

Freizeitbeschäftigungen zu Hause und Ausgehen

12. Verkehr

Verkehr in der Stadt
Eine Fahrt mit dem Bus und mit dem Flugzeug

13. Urlaub

Ferien, Ferienarbeit

14. Dienstleistungen

Auf der Post, in der Bank, beim Friseur und in der
Reparaturwerkstatt

15. Unsere Heimat

Ungarn und seine Hauptstadt

16. Deutschsprachige Länder

Deutschland
Österreich und die Schweiz

17. Einkauf

Im Lebensmittelgeschäft
Im Warenhaus
Auf dem Markt

18. Gesundheit-Krankheiten

Beim Arzt, ( Körperteile )
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1. Család

Én és a családom,
Rokonságom

2. A mindennapi élet
3. Ünnepek

Napirend és házimunka
Családi ünnepek, egyházi ünnepek és
nemzeti ünnepek
Lakóhely, lakás-ház
Különbségek és hasonlóságok (állatok,
növények)
Mit tehetünk a környezetünkért?
Foglalkozások, tervek, az iskolám
Évszakok, ruházat és divat
Étkezések, kedvenc ételek, étterem
Sport-testmozgás
Szabadidőtöltés otthon és egyéb szórakozási
lehetőségek
Közlekedés a városban
Utazás busszal és repülővel
Tanítási szünetek és diákmunka a tanítási
szünetben
A postán, a bankban a fodrásznál és a
szervizben
Magyarország és fővárosa
Németország
Ausztria és Svájc
Élelmiszerüzletben
Áruházban
Piacon
Orvosnál (testrészek)

4. Lakás és környezet
5. Városi és vidéki élet
6. Környezetvédelem
7. Iskola
8. Időjárás-öltözködés
9. Étkezési szokások
10. Egészséges életmód
11. Szabadidőtöltés
12. Közlekedés
13. Nyaralás
14. Szolgáltatások
15. Hazánk
16. Németnyelvű országok
17. Bevásárlás
18. Egészség-betegségek
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44.5 Matematika
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok

TÉMÁK
1.1 Halmazok
1.1.1 Halmazműveletek (egyesítés, metszet, különbség)
1.1.2 Számosság, részhalmazok
1.2 Matematikai logika
1.2.1 Fogalmak, tételek és bizonyítások a matematikában
1.3 Kombinatorika
1.4 Gráfok
Számelmélet, algebra

TÉMÁK
2.1 Alapműveletek
2.2 A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
2.2.1 Oszthatóság
2.2.2 Számrendszerek
2.3 Racionális és irracionális számok
2.4 Valós számok
2.5 Hatvány, gyök, logaritmus
2.6 Betűkifejezések
2.6.1 Nevezetes azonosságok
2.7 Arányosság
2.7.1 Százalékszámítás
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2.8 Egyenletek, egyenletrend-szerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek
2.8.1 Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek
Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek
Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek
Magasabb fokú egyenletek
Négyzetgyökös egyenletek
2.8.2 Nem algebrai egyenletek
Abszolút értékes egyenletek
Exponenciális és logaritmikus egyenletek
Trigonometrikus egyenletek
2.8.3 Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek
2.9 Középértékek, egyenlőtlenségek

Függvények, az analízis elemei

TÉMÁK
3.1 A függvény
3.2 Egyváltozós valós függvények
3.2.1 A függvények grafikonja, függvénytranszformációk
3.2.2 A függvények jellemzése
3.3 Sorozatok
3.3.1 Számtani és mértani sorozatok
3.3.2 Kamatos kamat, járadékszámítás
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Geometria, koordinátageometria, trigonometria

TÉMÁK
4.1 Elemi geometria
4.1.1 Térelemek
4.1.2 A távolságfogalom segítségével definiált ponthalmazok
4.2 Geometriai transzformációk
4.2.1 Egybevágósáig transzformációk
4.2.2 Hasonlósági transzformációk
4.3 Síkbeli és térbeli alakzatok
4.3.1 Síkbeli alakzatok
Háromszögek
Négyszögek
Sokszögek
Kör
4.3.2 Térbeli alakzatok
4.4 Vektorok síkban és térben
4.5 Trigonometria
4.6 Koordinátageometria
4.6.1 Pontok, vektorok
4.6.2 Egyenes
4.6.3 Kör
4.6.4 Parabola
4.7 Kerület, terület
4.8 Felszín, térfogat
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Valószínűségszámítás, statisztika

TÉMÁK
5.1 Leíró statisztika
5.1.1 Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai
5.1.2 Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók
– aritmetikai átlag (súlyozott számtani közép),
– medián (rendezett minta közepe),
– módusz (leggyakoribb érték)
– terjedelem
– átlagos abszolút eltérés
– szórás
5.2 A valószínűség számítás elemei
44.6 Fizika (ágazati)
Mechanika
Newton törvényei
Pontszerű és merev test egyensúlya
Mozgásfajták
Munka, energia
Termikus kölcsönhatások
Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly
Hő tágulás
Állapotegyenletek (összefüggés a gázok állapotjelzői
között) Az ideális gáz kinetikus modellje
Energia megmaradás hőtani folyamatokban
Kalorimetria
Halmazállapot-változások
A termodinamika II. főtétele
Elektromos és mágneses kölcsönhatás
Elektromos mező
Egyenáram
Az időben állandó mágneses mező
Az időben változó mágneses mező
Elektromágneses hullámok
A fény, mint elektromágneses hullám
Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás
Az anyag szerkezete
Az atom szerkezete
Az atommagban lejátszódó jelenségek
Sugárvédelem
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Komplex természettudományos tantárgy (Biológia)
Bevezetés a biológiába
A biológia tudománya
Az élet jellemzői
Fizikai, kémiai alapismeretek
Egyed alatti szerveződési szint
Szervetlen és szerves alkotóelemek
Az anyagcsere folyamatai
Sejtalkotók (az eukarióta sejtben)
Az egyed szerveződési szintje
Nem sejtes rendszerek
Önálló sejtek
Többsejtűség
Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak
Az emberi szervezet
Homeosztázis
Kültakaró
A mozgás
A táplálkozás
A légzés
Az anyagszállítás
A kiválasztás
A szabályozás
Szaporodás és egyedfejlődés
Egyed feletti szerveződési szintek
Populáció
Életközösségek
(élőhelytípusok) Bioszféra
Ökoszisztéma
Öröklődés, változékonyság, evolúció
Molekuláris genetika
Mendeli genetika
Populációgenetika és evolúciós folyamatok
A bioszféra evolúciója
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Komplex természettudományos tantárgy (Földrajz)
Térképi ismeretek
A térképi ábrázolás
Térképi gyakorlatok
Az űrtérképezés
Kozmikus környezetünk
A Naprendszer kialakulása, felépítése, helye a
világegyetemben A Nap és kísérői
A Föld és mozgásai
Űrkutatás az emberiség szolgálatában
A geoszférák földrajza
A kőzetburok
Földtörténet
A Föld szerkezete és fizikai jellemzői
A kőzetburok szerkezete
A kőzetlemez-mozgások okai és következményei
A hegységképződés
A kőzetburok (litoszféra) építőkövei
A Föld nagyszerkezeti egységei
A földfelszín formálódása
A levegőburok
A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete
A levegő felmelegedése
A légnyomás és a szél
Az általános légkörzés
Víz a légkörben
Az időjárás és az éghajlat
A vízburok földrajza
A vízburok kialakulása és tagolódása
A világtenger
A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk
A felszín alatti vizek
A komplex vízgazdálkodás elemei
A jég és felszínformáló munkája
A talaj
A geoszférák kölcsönhatásai
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A földrajzi övezetesség
A szoláris és a valódi éghajlati övezetek
A vízszintes földrajzi övezetesség
A forró övezet
Mérsékelt övezet
Meleg-mérsékelt öv
Valódi mérsékelt öv
Hideg-mérsékelt öv
A hideg övezet
A függőleges földrajzi övezetesség
A népesség- és településföldrajz
A népesség földrajzi jellemzői
A települések földrajzi jellemzői
44.8 Informatika
1. Információs társadalom
1.1. A kommunikáció
1.1.1. A kommunikáció általános modellje
1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek
1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a
gazdaságban 1.1.4. Közhasznú információs források
1.2. Információ és társadalom
1.2.1. Az informatika fejlődéstörténete
1.2.2. A modern információs társadalom jellemzői
1.2.3. Informatika és etika
1.2.4. Jogi ismeretek

2. Informatikai alapismeretek – hardver

TÉMÁK
2.1. Jelátalakítás és kódolás
2.1.1. Analóg és digitális jelek
2.1.2. Az adat és az adatmennyiség
2.1.3. Bináris számábrázolás 2.1.4.
Bináris karakterábrázolás 2.1.5.
Bináris kép- és színkódolás 2.1.6.
Bináris hangkódolás
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TÉMÁK
2.2. A számítógép felépítése
2.2.1. A Neumann-elvű számítógépek
2.2.2. A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi feldolgozó egység,
memória, buszrendszer, interfészek (illesztő), ház, tápegység, alaplap
2.2.3. A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök, kimeneti eszközök,
bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak
2.2.4. A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése
2.2.5. Hálózatok

3. Informatikai alapismeretek – szoftver

TÉMÁK
3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai
3.1.1. Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer
felhasználói felülete
3.1.2. Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése
3.1.3. Állományok típusai, keresés a háttértárakon
3.1.4. Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés,
nyomtatás, megnyitás
3.1.5. Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem
3.1.6. A szoftver és a hardverkarbantartó (segéd) programjai: víruskeresés és -irtás,
víruspajzs, lemezkarbantartás…
3.1.7. A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be- és kijelentkezés, hozzáférési
jogok, adatvédelem

4. Szövegszerkesztés

TÉMÁK
4.1. A szövegszerkesztő használata
4.1.1. A program indítása
4.1.2. A munkakörnyezet beállítása
4.1.3. A szövegszerkesztő menürendszere
4.1.4. Dokumentum megnyitása, mentése, nyomtatása
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TÉMÁK
4.2. Szövegszerkesztési alapok
4.2.1. Szövegbevitel, szövegjavítás
4.2.2. Karakterformázás
4.2.3. Bekezdésformázás
4.2.4. Felsorolás, számozás
4.2.5. Tabulátorok használata
4.2.6. Oldalformázás
4.3. Szövegjavítási funkciók
4.3.1. Keresés és csere
4.3.2. Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés
4.3.3. Helyesírás ellenőrzés, szinonima szótár, elválasztás
4.4. Táblázatok, grafikák a szövegben
4.4.1. Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés
4.4.2. Körlevélkészítés
4.4.3. Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok beillesztése a szövegbe,
valamint formázásuk

5. Táblázatkezelés

TÉMÁK
5. A táblázatkezelő használata
5.1.1. A program indítása
5.1.2. A munkakörnyezet beállítása
5.1.3. A táblázatkezelő menürendszere
5.1.4. A táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása
6. A táblázatok felépítése
6.1.1. Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap
7.

8.

Adatok a táblázatokban
7.1.1. Adattípusok
7.1.2. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás
7.1.3. A cellahivatkozások használata
7.1.4. Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény
Táblázatformázás
8.1.1. Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése
8.1.2. Karakter-, cella- és tartomány-formázások
8.1.3. Cellák és tartományok másolása
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TÉMÁK
9.

Táblázatok, szövegek, diagramok
9.1.1. Egyszerű táblázat készítése
9.1.2. Formázási lehetőségek
9.1.3. Diagramtípus kiválasztása, diagramok szerkesztése

10. Problémamegoldás táblázatkezelővel
10.1.1. Tantárgyi feladatok megoldása
10.1.2. 5.6.2. A mindennapi életben előforduló problémák

6. Adatbáziskezelés

TÉMÁK
6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai
6.1.1. Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, rekord, mező, kulcs
6.2. Az adatbázis-kezelő program interaktív használata
6.2.1. Adattípusok
6.2.2. Adatbevitel, adatok módosítása, törlése
6.2.3. Adatbázisok létrehozása, karbantartása
6.3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek
6.3.1. Lekérdezések, függvények használata
6.3.2. Keresés, válogatás, szűrés, rendezés
6.3.3. Összesítés

6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok
6.4.1. Űrlapok használata
6.4.2. Jelentések használata
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7. Információs hálózati szolgáltatások

8.Prezentáció és grafika

TÉMÁK
8.1. Prezentáció (bemutató)
8.1.1. A program indítása
8.1.2. A munkakörnyezet beállítása
8.1.3. A program menürendszere
8.1.4. Prezentációs anyag elkészítése
(szöveg, táblázat, rajz, diagram, grafika, fotó, hang, animáció, dia-minta …)
és formázása
8.2. Grafika
8.2.1. A program indítása
8.2.2. A munkakörnyezet beállítása
8.2.3. A program menürendszere
8.2.4. Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása
8.2.5. Képek beillesztése, formázása

TÉMÁK
7.1. Kommunikáció az Interneten
7.1.1. Elektronikus levelezési rendszer használata
7.1.2. Állományok átvitele
7.1.3. WWW
7.1.4. Keresőrendszerek
7.1.5. Távoli adatbázisok használata
7.2. Weblapkészítés
7.2.1. Hálózati dokumentumok szerkezete
7.2.2. Weblap készítése Web-szerkesztővel
7.2.3. Formázási lehetőségek
9.Könyvtárhasználat

TÉMÁK
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TÉMÁK
9.1. Könyvtárak
9.1.1. A könyvtár fogalma, típusai
9.1.2. Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet
9.1.3. A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány
9.1.4. A könyvtári szolgáltatások
9.2. Dokumentumok
9.2.1. Nyomtatott dokumentumok
9.2.2. Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, CD,
mágneslemez, DVD)
9.3. Tájékoztató eszközök
9.3.1. Katalógusok
9.3.2. Adatbázisok
9.3.3. Közhasznú információs források (pl. telefonkönyv, menetrend, térkép)

44.9 Művészettörténet
Vizuális eszközök fajtáinak felismerése és helyes használata a képelemzések során
Művészeti technikák
A tömegkommunikáció és média eszközei
Tárgy és környezetének kapcsolata
Művészeti ágak, műfajok
Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok és művészetföldrajzi területek
1. Az őskori művészet
2. Az ókori keleti művészet
2.1 Az antik művészet
3. Az ókeresztény és bizánci művészet
3.1 A népvándorlás kori művészet és a Karolingok művészete
4. A román kori egyetemes művészet
4.1 A honfoglaló magyarok művészete
4.2 A román kori magyar művészet
5. A gótikus művészet (egyetemes)
5.1 A gótikus művészet (magyar)
6. A reneszánsz művészet (egyetemes)
6.1 A reneszánsz művészet (magyar)
7. A barokk művészet (egyetemes)
7.1 A barokk művészet (magyar)
8. A klasszicista művészet (egyetemes)
8.1 A klasszicista művészet (magyar)
9. A romantikus művészet (egyetemes)
9.1 A romantikus művészet (magyar)
10. A századforduló művészete (egyetemes)
10.1 A századforduló művészete (magyar)
11. A XX. századi egyetemes művészet
11.1 A XX. századi magyar művészet
12. A második világháború utáni nyugati művészet
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12.1 A második világháború utáni magyar művészet

44.10 Testnevelés
A heti ötórás testnevelés
Az intézmény megszervezi a heti ötórás testnevelést, NKT.27.§(11) amelyből heti két óra
(2x45) kiváltható iskolai sportkörben való sportolással, vagy versenyszerűen
sporttevékenységet folytató, igazolt tagsággal.
1 ELMÉLETI ISMERETEK
1. Magyar sportsikerek
2. A harmonikus testi fejlődés
3. Az egészséges életmód
4. Testi képességek
5. Gimnasztika
6. Atlétika
7. Torna
8. Ritmikus gimnasztika
9. Küzdősportok, önvédelem
10. Úszás
11. Testnevelési és sportjátékok
12. Természetben űzhető sportok
2 GYAKORLATI ISMERETEK
1. Gimnasztika
2. Atlétika
Futások
Ugrások
Dobások
3. Torna
Talajtorna
Szekrényugrás
Felemáskorlát
Gerenda
Ritmikus gimnasztika
Gyűrű
Nyújtó
Korlát
4. Küzdősportok, önvédelem
5. Úszás
6. Testnevelési és sportjátékok
Kézilabda
Kosárlabda
Labdarúgás
Röplabda
3 SZAKSZÓ-, NÉV- ÉS FOGALOMTÁR középszintre meghatározott szakkifejezései
a részletes vizsgakövetelmények részét képezik.
A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
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Az iskolai nevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, egészségmegőrző
szerepének népszerűsítése során megvalósítandó feladatok:
Minőség-ellenőrzés - az általános fizikai teherbíró-képesség egységes mérése, értékelése,
minősítése.
Minőségbiztosítás - minden fiatalban alakuljon ki az igény a képesség szerinti differenciált
terhelés során, szükség esetén felzárkóztató program segítségével, hogy az egészséges
létezés eleme legyen a fizikai fittség.
Az emberi mozgásteljesítmények biofizikai, fiziológiai és pszichológiai jellemzői
különböző megjelenési formáiban mérhetők.
Iskolánk is hozzájárul az országosan egységes adatszolgáltatáshoz. Évente két alkalommal
- tanév elején és tanév végén - a tanulók általános fizikai teherbíró képességének
minősítéséhez a Hungarofit elnevezésű program szerinti méréseket elvégezzük.
/Módszertani szakanyag a tanulók fizikai állapotának egységes méréséhez és
minősítéséhez (Hungarofit) dr. Fehérné dr. Mérey Ildikó/
44.11 A jogi és vállalkozási ismeretek modul: heti 2 óra évi 74 óra.
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Információk feladattal vezetett rendszerezése
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján
Esetleírás készítése
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2008-2009 tanév szakmai modul térképe

SZVK sz.

SZVK037.xls

Szakképesítés
neve

részképzés:
Címfestő

részképzés:
Számítógépes dekoratőr

SZVK037.xls

Festő 2

elágazás:
Általános festő

SZVK042.xls

elágazás:
Díszítő festő

SZVK045.xls

elágazás:
Alkalmazott grafikus

Grafikus 2

elágazás:
Képgrafikus

SZVK045.xls

SZVK048.xls

közös szakmai
alapozó
modulok
0980-06
Művészetelméleti
alapozás és
ábrázolási
gyakorlat

Dekoratőr 2; 4

SZVK037.xls

SZVK042.xls

Elágazás/Rész/Ráépülés

Keramikus 2;
4

0980-06
Művészetelméleti
alapozás és
ábrázolási
gyakorlat
0980-06
Művészetelméleti
alapozás és
ábrázolási
gyakorlat
0980-06
Művészetelméleti
alapozás és
ábrázolási
gyakorlat
0980-06
Művészetelméleti
alapozás és
ábrázolási
gyakorlat

0980-06
Művészetelméleti
alapozás és
ábrázolási
gyakorlat

szakmai modulok

0981-06
Munkavállalással és
vállalkozással
kapcsolatos
gazdasági és jogi
ismeretek

0982-06
Kreatív
szakmai
tervezés

0985-06
A dekoratőri munka
technikai előkészítése
és display tervezés

0981-06
Munkavállalással és
vállalkozással
kapcsolatos
gazdasági és jogi
ismeretek

0985-06
A dekoratőri munka
technikai előkészítése
és display tervezés

0981-06
Munkavállalással és
vállalkozással
kapcsolatos
gazdasági és jogi
ismeretek

0985-06
A dekoratőri munka
technikai előkészítése
és display tervezés

0986-06
A dekoratőri
munka
tervezési
fázisai

0987-06
Számítógépes
grafikai
programok
használata,
grafikai,
tipográfiai
tervezés,
képfeldolgozás

0987-06
Számítógépes
grafikai
programok
használata,
grafikai,
tipográfiai
tervezés,
képfeldolgozás

0982-06
Kreatív
szakmai
tervezés

1016-06
Festés

0982-06
Kreatív
szakmai
tervezés

1016-06
Festés

1017-06
Díszítőfestés

0982-06
Kreatív
szakmai
tervezés

0987-06
Számítógépes grafikai
programok
használata, grafikai,
tipográfiai tervezés,
képfeldolgozás

1030-06
Grafikai
munka
végzése

1031-06
grafikai
illusztrálás

1030-06
Grafikai
munka
végzése

1031-06
grafikai
illusztrálás

0981-06
Munkavállalással és
vállalkozással
kapcsolatos
gazdasági és jogi
ismeretek

0982-06
Kreatív
szakmai
tervezés

0999-06
Kerámia-porcelán
előképek
értelmezése,
anyagok- és
segédanyagok
alkalmazása,
eszközök- és gépek
használata

0989-06
Dekorációk,
reklámelemek
grafikai,
tipográfiai
tervezése és
kivitelezése
számítógéppel

0990-06
Kirakatrendezés
és a belső terek
dekorációja
0990-06

0988-06
Dekorációk,
reklámelemek
készítése
hagyományos
eszközökkel

0981-06
Munkavállalással és
vállalkozással
kapcsolatos
gazdasági és jogi
ismeretek
0981-06
Munkavállalással és
vállalkozással
kapcsolatos
gazdasági és jogi
ismeretek
0981-06
Munkavállalással és
vállalkozással
kapcsolatos
gazdasági és jogi
ismeretek
0981-06
Munkavállalással és
vállalkozással
kapcsolatos
gazdasági és jogi
ismeretek

0982-06
Kreatív
szakmai
tervezés

0988-06
Dekorációk,
reklámelemek
készítése
hagyományos
eszközökkel

0989-06
Dekorációk,
reklámelemek
grafikai,
tipográfiai
tervezése és
kivitelezése
számítógéppel

1032-06
Kiadványok,
reklámanyagok
tervezése és
kivitelezése
1033-06
A nyomtatás
előkészítése

1034-06
Egyedi és
művészi
sokszorosított
grafikai lapok
készítése

1001-06
Kerámia
tárgykészítés
és égetés
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0981-06
Munkavállalással és
vállalkozással
kapcsolatos
gazdasági és jogi
ismeretek

0982-06
Kreatív
szakmai
tervezés

0980-06
Művészetelméleti
alapozás és
ábrázolási
gyakorlat

0981-06
Munkavállalással és
vállalkozással
kapcsolatos
gazdasági és jogi
ismeretek

0982-06
Kreatív
szakmai
tervezés

0981-06
Munkavállalással és
vállalkozással
kapcsolatos
gazdasági és jogi
ismeretek
0981-06
Munkavállalással és
vállalkozással
kapcsolatos
gazdasági és jogi
ismeretek
0981-06
Munkavállalással és
vállalkozással
kapcsolatos
gazdasági és jogi
ismeretek

0982-06
Kreatív
szakmai
tervezés

1023-06
Gipszformakészítés

0982-06
Kreatív
szakmai
tervezés

1023-06
Gipszformakészítés

0982-06
Kreatív
szakmai
tervezés

1037-06
Az üvegművesség
történeti értékeinek
elemzése. Az
üvegtárgy
készítéséhez,
feldolgozásához
szükséges
alapanyagok és
segédanyagok
előkészítése,
eszközök- és gépek
használata
1037-06
Az üvegművesség
történeti értékeinek
elemzése. Az
üvegtárgy
készítéséhez,
feldolgozásához
szükséges
alapanyagok és
segédanyagok
előkészítése,
eszközök- és gépek
használata

részképzés:Kerámiakészítő

SZVK048.xls

SZVK066.xls

Porcelánfestő
és -tervező
asszisztens 2

SZVK074.xls

Szobrász 2

SZVK074.xls

elágazás:
Díszítő szobrász

0980-06
Művészetelméleti
alapozás és
ábrázolási
gyakorlat

SZVK074.xls

elágazás:
Kőszobrász

0980-06
Művészetelméleti
alapozás és
ábrázolási
gyakorlat
0980-06
Művészetelméleti
alapozás és
ábrázolási
gyakorlat

SZVK079.xls

SZVK079.xls

Üvegműves 2

részképzés:
Üvegfestő, ólmozottüveg
készítő

0981-06
Munkavállalással és
vállalkozással
kapcsolatos
gazdasági és jogi
ismeretek

0999-06Kerámiaporcelán előképek
értelmezése,
anyagok- és
segédanyagok
alkalmazása,
eszközök- és gépek
használata
0999-06
Kerámia-porcelán
előképek
értelmezése,
anyagok- és
segédanyagok
alkalmazása,
eszközök- és gépek
használata

100106Kerámia
tárgykészítés
és égetés

1000-06
Porcelán tárgy
készítése

1024-06
Munkavégzés
gipszsablonnal

1026-06
Szobormintázás
és készítés

1025-06
Szobrok vagy
díszek
mozgatása,
átadása

1038-06
Meleg- és
hideg alakítás
végzése az
üvegtárgyon

1027-06
Bronzszobor
készítés

1026-06
Szobormintázás
és készítés

1028-06
Műkő és
agyagszobor
készítés

1029-06
Kő- vagy
márvány
szobor
faragás

1039-06
Üvegfestés,
ólmozottüvegkészítés

1039-06
Üvegfestés,
ólmozottüvegkészítés

Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei
A 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelés 6. melléklete, a tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete.
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évfoly Heti óraszámok

Osztályok heti
időkerete

EF
egyéb

Párhuzamos művészeti képzés
óraigénye

9.

30

5

35

57

4

40+32=72

10.

31

5

36

57

4

40+32=72

11.

30

5

35

58

5

40+32=72

12.

30

5

35

58

5

40+32=72

A művészeti párhuzamos oktatásban a képzés heti óraszáma 40.óra.
Bontások
Közismereti órák

Művészeti szakmai
órák

Korrepetálás,
felzárkózt.

Emelt szintű
érettségire
SNI-s tanulók
foglalkoz
.

idegen nyelv

3+3

9-12.évfolyam

informatika

1

9. évfolyam

rajz- festés mintázás

4

9. évfolyam

5

10. évfolyam

6

11. évfolyam

tervezés és
gyakorlat
magyar

7+7

9-12.évfolyam

1

9-12.évfolyam

történelem

1

9-12.évfolyam

kémia

1

9-12.évfolyam

biológia

1

9-12.évfolyam

fizika

1

9-12.évfolyam

matematika

1

9-12.évfolyam

idegen nyelv

1

9-12.évfolyam

művészettörténet

2

9-12.évfolyam

4

9. évfolyam

4

10. évfolyam

5

11. évfolyam

5

12. évfolyam
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Párhuzamos művészeti oktatás óraigénye.
Évfolyam BA, CA MP CA Idegen Infó Rajzi Gyak. Korrep. SNI
BB igény
nyelv
gyak

összesen

9.

35

57

35+5 22+10

3+3

1

4

7+7

3

4

32

72

10.

36

57

35+5 22+10

3+3

1

5

7+7

2

4

32

72

11.

35

58

35+5 23+10

3+3

_

6

7+7

2

4

32

72

12.

35

58

35+5 23+10

3+3

_

6

7+7

2

4

33

72

Igényelt különbözet osztályonként 15 óra
Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Művészeti gyakorlati csoportok bontása a törvény szerinti létszám szerint (6-12.fő) a
csoport így egy osztályban; 3 szakmai csoportbontás
2 rajzi csoportbontás
2 szakmai elméleti csoportok bontása szükséges
A közismereti tantárgyak esetén csak két tantárgynál van csoportbontás, idegen nyelv,
valamint informatika tantárgynál.
Egyéb foglalkozások, korrepetálások évfolyamszinten, SNI tanulók tanulószobai felzárkóztató programja, pár óra tehetséggondozásra, rajz, festés, mintázó szakkör. Továbbá
emeltszintű érettségire történő felkészítés, valamint más választható tantárgy érettségire
történő felkészítés.
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