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AZ
INTÉZMÉNYI
PEDAGÓGIAI
PROGRAM
MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA, TÖRVÉNYI HÁTTERE

Az oktatást és a szakképzést érintő kormányzati oldalról induló reformtörekvések és az ezt
követő törvényi változások indokolttá tették a korábbi pedagógiai program aktuális
felülvizsgálatát, amely a változások szerint kiegészítésre, módosításra szorult.

 5/2020. (I.31.) Kormányrendelet a Nemzeti Alap Tanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet módosításáról
 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Hatályba lépett 2020.01.01.)
 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (Hatályba
lépett 2020.06.30.)
 229/2019. (IX.30.) Kormányrendelet Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Kormányrendelet
módosításáról
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és
 a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.)
Kormányrendelet alapján
 az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet
 az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
Kormányrendelet aktuális változásai

kiadásáról

szóló

100/1997.

(VI.13.)

Ezen kiegészítéseket néhány, az iskola életében fontos változás is szükségszerűvé tette:

 2020/21-es tanévtől lehetőség nyílik technikumi osztályok indítására
 megváltozott a képzések megnevezése, száma, kimeneti követelményrendszere és
programkövetelménye, ezek alapján új Szakmai Program készült, ami a Pedagógia
Program szerves részét képezi
 Alapító Okirat módosításának kelte 2020. május 11., hatályos 2020. július 1-től
 az intézmény új neve: Aranykéz Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola, rövid neve
Aranykéz Középiskola (rövidítve: ASZI)
 az új NAT-nak megfelelően átdolgozásra került a tantárgyfelosztás és a kötelező
óraszámok rendszere, a gimnáziumi osztályok tantárgystruktúrája 2020/21-es tanévtől
felmenő rendszerben
 a központi kerettanterveknek megfelelően kidolgoztuk az új helyi tanterveket, melyek
2020.szepetember 1-től érvényesek felmenő rendszerben
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 az új szakképzési törvénynek megfelelően technikumi szakirányokkal és szakképző iskolai
szakirányokkal bővültek a szakképzés feltételei
 felvételre került a Fotográfus szakmán belül művészeti és kreatív fotográfus, szépészeti
szakmán belül Fodrász, Kozmetikus technikus, Kéz-és lábápoló technikus Kézápoló és
körömkozmetikus,
illetve
Speciális
lábápoló
szakiránnyal,
Villanyszerelő,
Épületvillamosság, Villamos hálózat, Villamos készülék és berendezés szakmairánnyal
nappali és esti munkarend szerinti rendszerben

A Pedagógiai Program elfogadásának szabályai, hatályba lépése
A Pedagógiai program tervezetét az iskola igazgatója készíti el, melyet előterjeszt
véleményezésre a nevelőtestület elé. A nevelőtestület javaslatainak figyelembevételével az
iskolai igazgatója elkészíti a Pedagógiai Program végleges tervezetét. A Pedagógiai Program
azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség
hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.
Ezt a tervezetet véleményezi a diákönkormányzat vezetősége, a Szülői Munkaközösség a
Pedagógiai Programot az iskola nevelőtestülete fogadja el, és végül az iskola igazgatója
hagyja jóvá.
Ha a nevelőtestület nem fogadja el a Pedagógiai Programot, köteles véleményét eljuttatni az
igazgatóhoz 15 napon belül, aki a véleményeket egyezteti, összesíti. A határidő elmulasztása
esetén az egyetértést megadottnak kell tekinteni, a határidő lejárta után az igazgató jóváhagyja
a Pedagógiai programot.
A módosított Pedagógiai Programot a jóváhagyást követően kell bevezetni.
Az elfogadott Pedagógiai Programot nyilvánosságra kell hozni.

A Pedagógiai Program felülvizsgálata, módosítása
Az érvényben lévő Pedagógiai Programot kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha
 jogszabályi változás következik be,
 az igazgató vagy a nevelőtestület igényt tart erre.
A nevelőtestület részéről kezdeményezett felülvizsgálat írásban történik, melyet a
kezdeményező fél képviselete nyújt be az iskola igazgatójának.

A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala
A Pedagógiai Programot a jóváhagyását követően nyilvánosságra kell hozni, melyről az
intézmény igazgatója köteles intézkedni.
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A Pedagógiai Programot az alábbi helyekre kell elhelyezni:
 titkárság,
 tanári szoba,
 irattár,
 iskolai honlap.
A Pedagógiai Programból egy-egy példányt kapnak:
 fenntartó,
 az intézmény vezetőségének tagjai.
A Pedagógiai Program digitális formátumban, az iskola honlapján megtekinthető, letölthető.
A Pedagógiai Programról minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától,
igazgatóhelyettesétől, az osztályfőnököktől előre egyeztetett időpontban, vagy megtekinthető
az iskola titkárságán munkaidőben.
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„Bármit tanulsz, magadnak tanulod.”
(Petronius)

I. BEVEZETŐ
1. Küldetésnyilatkozat
Középiskolánk elsődleges feladata az általános műveltséget megalapozó érettségi és szakmai
vizsgára, valamint továbbtanulásra felkészítő nevelés-oktatás biztosítása, a munkába álláshoz
és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása. Intézményünkbe jelentkező
tanulókat versenyképes kínálattal várjuk, hogy képességüknek, érdeklődésüknek,
személyiségüknek megfelelően tanulhassanak.

 A diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra
tegyenek szert és képesek legyenek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben.

 A szülők közösségével a hagyományos és rendszeres kapcsolattartáson túl a közös
programokon személyes kapcsolatok kialakítására törekszünk.

 Az oktató nevelő munka színvonalát a pedagógusok rendszeres továbbképzésével,
önképzésével biztosítjuk.

 A gyermekbarát, családias
személyiségfejlődését segíti.

légkör

tanulóink

képességeink

kibontakozását,

 Hisszük és valljuk, hogy az iskolába járó tanulók fizikai és lelki egyensúlyának összhangja
szolgálja a versenyképes, folyamatos önfejlesztés megvalósítását.

Az ismeretközvetítés tanulóközpontú, magas színvonalú, a munkaerőpiac igényeihez
rugalmasan alkalmazkodó, az oktatás változásaira nyitott. Az iskolai oktató munka
eredményeként célunk, hogy kreatív, kommunikatív, a polgári életet megélni tudó, idegen
nyelveket beszélő, művelt állampolgárokat képezzünk.
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2. Az Aranykéz Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola Alapító
Okirata
Elfogadva a 2020. május.11. napján tartott kuratóriumi ülésén, a 4/2020.(V.11.) számú
határozattal. Hatályos 2020. július 01-től.
ALAPÍTÓ OKIRAT

alapító neve

Iskolatámogató Alapítvány

alapító székhelye

8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 24.

fenntartó neve

Alba-School Alapítvány

fenntartó székhelye

8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 24.

intézmény hivatalos neve

Aranykéz Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

intézmény rövid neve

Aranykéz Középiskola

intézmény rövidített neve

Aranykéz Gimnázium és Technikum

OM azonosító

102759

intézmény székhelye

8000 Székesfehérvár, Budai út 90.

intézmény típusa

Többcélú

intézmény,

közös

igazgatású

köznevelési

intézmény

(gimnázium, technikum, szakképző iskola)
ellátott alapfeladat:
- Gimnáziumi nevelés - oktatás, nappali rendszerű
- Szakgimnáziumi nevelés - oktatás, nappali, esti munkarend szerint
- Technikumi szakmai oktatás, nappali, esti munkarend szerint
- Szakképző iskolai szakmai oktatás, nappali, esti munkarend szerint
intézménybe felvehető maximális gyermek- és tanulólétszám: (feladatellátási helyenként, alapfeladatonként
és munkarendenként kell feltüntetni)
Aranykéz Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola székhelye
címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 90.
- gimnáziumi nevelés-oktatás nappali rendszerű: 138 fő
-technikumi szakmai oktatás nappali munkarend: 138 fő
-technikumi szakmai oktatás esti munkarend: 220 fő
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás, esti munkarend 20 fő
-szakképző iskolai szakmai oktatás, esti munkarend szerint: 36 fő
intézménybe

felvehető

maximális Nappali rendszerű képzés: 276 fő

gyermek-, tanulólétszám összesen

Esti rendszerű iskolai oktatás: 276 fő

évfolyamok száma

gimnáziumban, nappali tagozat 4 évfolyam
szakgimnáziumban, nem szakképzési évfolyamon 2 évfolyam
technikum, nappali tagozat 5 évfolyam
technikum, esti tagozat 2 évfolyam
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szakképző iskola, esti tagozat 2 évfolyam
oktatás munkarendje

nappali rendszerű és esti munkarend szerinti

feladatellátást szolgáló vagyon

A fenntartó biztosítja az intézmény önálló működéséhez szükséges
vagyont, ily módon a működés valamennyi feltételét a fenntartó
biztosítja. Az intézmény igazgatója az alapítvány kuratóriuma által
jóváhagyott költségvetés keretei között önállóan gazdálkodik.

vagyon feletti rendelkezés vagy a Az intézmény igazgatója a vagyon felett önállóan rendelkezik. Az
vagyon használati joga

intézmény a vagyontárgyakat a nevelő és oktató feladatainak
ellátásához szabadon használhatja. Az intézmény megszűnése esetén a
vagyon feletti rendelkezési jog a fenntartót illeti meg.
összefüggő Az intézmény igazgatója az alapítvány kuratóriuma által jóváhagyott

gazdálkodással
jogosítványok

költségvetés keretei között önállóan gazdálkodik. Az intézményi
vagyonhasznosításról, bérbeadásról a fenntartó jóváhagyását ki kell
kérni. Az intézmény részlegesen önállóan gazdálkodó, az előirányzatai
felett döntési jogkörrel.

intézmény adószáma

18491036-0-07

gyermek- és tanulóétkeztetés módja

8000 Székesfehérvár, Budai út 90. székhelyen üzemeltetett konyhán
biztosítja az intézmény az étkeztetést, helyben.

alapító okiratot elfogadó fenntartói (2020.05.11.) 4/2020. V/11. számú fenntartói határozat
határozat kelte, száma

Szakképzés esetén (2020. szeptember 1-től kifutó rendszerű képzés)
szakmacsoport

ágazat

OKJ szám

szakképesítés
megnevezése

Egyéb
szolgáltatások

XXX.
Szépészet

54 815 01

Fodrász

nappali,
esti

2

saját iskolai tanműhely

Egyéb
szolgáltatások

XXX.
Szépészet

54 815 02

Kozmetikus

nappali,
esti

2

saját iskolai tanműhely

54 810 01

Fotográfus és
fotótermékkereskedő

nappali,
esti

2

műteremben
együttműködési
megállapodással

Egyéb
Szolgáltatás
szolgáltatások

munkarend évfolyamok
száma

gyakorlati oktatás
biztosításának módja

Köznevelési intézmény által ellátott
feladat

munkarend

évfolyamok száma

Gimnáziumi nevelés-oktatás

nappali rendszerű iskolai
oktatás

Gimnázium 9-12.

Szakgimnáziumi nevelés-oktatás, nem
szakképzési évfolyamon

esti oktatás munkarendje
szerint

Szakgimnázium 11-12.
(érettségire felkészítő)
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kifutó képzés
Technikumi szakmai oktatás, nem
szakképzési évfolyamon

esti oktatás munkarendje
szerint
2020.09.01-től felmenő
rendszerben

Technikum 12-13.
(érettségire felkészítő)

Szakképzés esetén (2020. szeptember 1-től felmenő rendszerű képzés)
szakmairány

ágazat

szakma
azonosító
száma

XXX.
Szépészet

510122101

Fodrász

nappali

5

5

saját iskolai
tanműhely/ külső
gyakorlóhely

XXX.
Szépészet

510122103

Kozmetikus
technikus

nappali

5

5

saját iskolai
tanműhely/ külső
gyakorlóhely

XXX.
Szépészet

510122102

Kéz-és
lábápoló
technikus

nappali

5

5

saját iskolai
tanműhely/ külső
gyakorlóhely

XXX.
Szépészet

510122101

Fodrász

esti

2

5

saját iskolai
tanműhely/ külső
gyakorlóhely

XXX.
Szépészet

510122103

Kozmetikus
technikus

esti

2

5

saját iskolai
tanműhely/ külső
gyakorlóhely

Kézápoló és
körömkozmeti
kus
Speciális
lábápoló

XXX.
Szépészet

510122102

Kéz-és
lábápoló
technikus

esti

2

5

saját iskolai
tanműhely/ külső
gyakorlóhely

Művészeti
fotográfus
Kreatív
fotográfus

V.
Kreatív

502131608

Fotográfus

esti

2

5

külső
gyakorlóhely

esti

2

4

külső
gyakorlóhely

Kézápoló és
körömkozmeti
kus
Speciális
lábápoló

szakma
munkarend évfolyamok szakma gyakorlati oktatás
megnevezése
száma
szintje
biztosításának
módja

XI.
Épületvillamos
407130407 Villanyszerelő
Elektronika
ság
és elektroVillamos
technika
hálózat
Villamos
készülék és
berendezés
Alapító okirat hatálya: 2020.07.01.
Alapító okirat kelte: Székesfehérvár, 2020. május 11.
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3. Helyzetelemzés
Tanulmányi helyzet

Az Aranykéz Gimnázium, Technikum és szakképző Iskola – rövidítve: Aranykéz Középiskola
(ASZI) – 2000. szeptember 1-jén kezdte meg működését 1 szakiskolai osztállyal. Az első
három évben szakiskolaként működött 9-10. általános műveltséget megalapozó és 11-12.
szakképző évfolyamokkal, melyekben fodrász szakmát tanítottunk és gyakorlati foglalkozást
oktattunk saját tanműhelyünkben. 2003 szeptemberében kapta meg az iskola a
szakközépiskolai képzés beindítására az engedélyt. A szakközépiskolai képzésben a tanulók a
fodrász szakma mellett a kozmetikus szakmát is választhatják. Ebben az évben az iskolát
alapító Iskolatámogató Alapítvány átadta fenntartói jogait az Alba-School Alapítványnak.
2016-ban a szakközépiskolai képzést felváltotta a szakgimnázium, a szakképzés helyett pedig
szakközépiskolai osztályokat indítottunk nappali és esti tagozaton. Mindez a változás 2020-ig
tartott, amikor az új szakképzési törvénynek megfelelően újra változott a képzési struktúra és
a szakgimnáziumból technikum a szakközépiskolából pedig újra szakképző iskola lett. A
képzési idők alapvetően nem változtak, a képzés struktúrája, programtanterve korábban
kerettanterv, és kimeneti követelményei viszont jelentősen módosultak.

Beiskolázás helyzete

2013/14-es tanévben csökkent a tanulói létszám, ezért a 2015/16-os tanévben már gimnáziumi
osztállyal bővítettük a meglévő képzési területeket, azaz a szakközépiskolai és szakiskolai
képzéseket. Iskolánkban 2015-ig hagyományosan fodrász-kozmetikus képzés közül
választhattak a tanulók, jelenleg a beiskolázási keretszámok korlátozása miatt nehézkes a
beiskolázás ezekre a szakmákra. 2016/2017. tanévben új képzési formákat vezettünk be,
kétéves intenzív érettségi felkészítő osztályokat indítottunk nappali és esti tagozaton, olyan
tanulók részére, akik már rendelkeznek iskola rendszerű szakmunkás bizonyítvánnyal. A piaci
igényekhez igazodva a képzéseket 2016/2017. tanévtől a nappali rendű oktatás mellet esti
tagozat formájában is elindítjuk, megfelelő számú jelentkező esetén. 2020-ban a beiskolázás
alapján nagyon sikeres időszakot mondhatunk magunkénak rekordszámú jelentkezés érkezett
a 9- évfolyamra, és a szakképző osztályunkban 34-en tettek sikeres szakmunkásvizsgát. Az
iskola tanulói létszáma 2014 óta folyamatosan emelkedik, amit kevés hasonló intézmény
könyvelhet el sikerként.

Oktatómunka feltételei

Az Aranykéz Középiskola saját tulajdonú épülettel nem rendelkezik, az oktatáshoz szükséges
helyiségeket bérli. A tartós bérlet öt évre szól, a bérelt ingatlan iskolai célra épült
(Székesfehérvár, Budai út. 90. szám alatt található, az egykori Vizivárosi Általános Iskola
épületében). Az intézmény az alapvető kötelező eszközrendszerrel rendelkezik. A
taneszközöket folyamatosan fejleszti. Tanműhelyeink a legmodernebb felszereléssel
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rendelkeznek, melyet 2005 nyarán tízmillió forintos beruházással csúcstechnológiájú
berendezésekkel bővítettünk. A tanműhelyek fejlesztése minden évben folyamatos, a
szakképzési támogatást eszközbeszerzésre és gépesítésre fordítjuk, az iskolában
szaktantermeket alakítottunk ki, hogy a gyakorlati képzés a minden napok részévé tudjon
válni. Több céggel kötöttünk együttműködési megállapodást, akik anyagokkal, képzésekkel és
eszközökkel támogatják iskolánkat (Ilcsi Szépítő Füvek Kft., Beauty Partner Kft., Paloma Kft,
Kalcsu Cosmetics, Hair-Line Kft, Young Star Academy Kft., CosMed Kft Pandhy’s) cserébe
referencia iskola lettünk.

Kulturális tevékenység

Iskolánkban a kulturális munka sokrétű. Minden évben lelkesen készülnek a végzős diákok a
gólyabálra és a szalagavató bálra. Színházlátogatást szervezünk tanulóink számára, minden
végzős osztályt igyekszünk legalább évente egy alkalommal színházi élményhez juttatni.
Diákjaink a városban rendezett kiállításokat és tárlatokat rendszeresen megtekintik, a városi
programokon aktívan közreműködnek és részt vállalnak a programok lebonyolításában is.
Diákcsere programokban és mobilitási programokon veszünk részt: TÁMOP, EFOP, Tempus,
Határtalanul! a Rákóczi Szövetség, illetve Erasmus+ szakképzési és oktatói mobilitási
pályázatokon sikeresen pályáztunk, aminek folytatását tervezzük a jövőben is. Jelenleg öt
partneriskolánk van a Kárpát-medencében, Erdélyben Csíkszeredán, Kárpátalján Munkácson,
Felvidéken Rimaszombaton, Muravidéken Lendván és Délvidéken Törökbecsén vannak
testvériskoláink, akikkel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, évente/kétévente kölcsönös
utazásokat, csereprogramokat szervezünk

Sport munka

A testnevelés órákon kívül próbálunk bekapcsolódni a városban rendezett sporteseményekbe.
Lehetőség van tanulóink számára, tanórán kívül, az iskola sportpályájának használatára, ahol
mozgásigényüket kielégíthetik. Az ALBA-Volán egyesülettel és a Sárkányhajó egyesülettel
együttműködést hoztunk létre. Kollégák rendszeresen viszik tanulóinkat kosárlabda és
jégkorong mérkőzésekre, melyek nagy népszerűségnek örvendenek városunkban. Az iskola
közvetlen közelében az önkormányzat új, korszerű, mindennel felszerelt kosárlabdapályát
létesített, melyet tanulóink szabadon használhatnak év közben is.

Szabadidő eltöltése

Az iskolai szabadidős programok szervezése során maximálisan figyelembe vesszük a tanulók
igényeit. A programok megvalósítását a DÖK bevonásával szervezzük. Például: Mikulás
party, Halloween buli, szalagavató, kirándulás, gólyatábor, farsang, nyári tábor, sportnap,
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diákcsere programok stb. Lehetőségeinkhez mérten, megpróbáljuk befolyásolni, tanulóink
iskolán kívüli szabadidős tevékenységét (szakmai programok; fodrász, kozmetikus versenyek,
kiállítások látogatása, szervezése, hétvégi családi programok)

Személyi feltételek

Az ASZI-ban szakképzett, a feladatoknak megfelelő iskolai végzettséggel rendelkező
pedagógusok látják el a nevelő-oktató munkát. Tantestületünk dolgozói többsége fiatal, átlag
életkor 40 év. Tanáraink és oktatóink nagy része a követelményeknek megfelelően
határozatlan idejű teljes vagy részmunkaidős szerződéssel rendelkezik, őket néhány óraadó
egészíti ki.

Gazdálkodása

Az iskola részben önállóan gazdálkodik. Az éves költségvetését a fenntartó hagyja jóvá,
melyből az igazgató felelősséggel gazdálkodik. Költségvetési gazdálkodásunk a törvényességi
és rendeleti előírásoknak, azok belső szabályzatainak megfelelő. Az iskolafenntartó
alapítvány ALBA-SCHOOL Alapítvány éves beszámolója nyilvános, a honlapon látható.

Kapcsolattartás

Jó kapcsolatot alakítottunk ki a József Attila és Nemes Nagy Ágnes Kollégiummal. A
szakmai képzés során a Magyarországon működő fodrász-és kozmetikai cégek vezetőivel és
mesterfodrászaival, vezető kozmetikusaival napi kapcsolatot tartunk. Az iskolát támogató
cégek képviselőivel kapcsolatunk ápolására nagy hangsúlyt fektetünk. Jelenleg öt határon túli
testvériskolánk van, akikkel rendszeres élő kapcsolatban vagyunk. Iskolánk szívesen vesz
részt partnereinkkel közös programokon: Philips Napok, József Attila Napok. Ugyanakkor az
iskolánkban szervezett rendezvényeinkre is meghívjuk partnereinket (pl: versenyek,
bemutatók). Kozmetikai cégek támogatják az iskolánkban folyó képzést. Az ellenőrző
szervekkel, hivatalokkal (Oktatási Hivatal, Kamara, Kormányhivatal) törekszünk a
zökkenőmentes együttműködésre.
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II. NEVELÉSI PROGRAM
1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei
a) Pedagógiai alapelvek
A XXI. századba belépve új kihívásokkal kellett szembenéznünk. A jövő generációt oktató–
nevelő intézményünk tanárai, tanulói és a partnerek (szülők, munkaerőpiac) számára
fogalmazza meg a tevékenységét meghatározó legfontosabb értékeket, célokat és feladatokat,
hogy ezek a mindennapi munkában is irányt mutassanak.

Életünk és környezetünk megváltozott, a jövőkép meghatározója a változás állandósága. A
mai társadalmakban a változás útja a tanulás, és ez nem öncélú, hanem a napi tapasztalatokkal
együtt az életünk megismerésének és megértésének eszköze és az öröm forrása. Új
tulajdonságokra van szükségünk megtartva mindazt, ami múltunkból a jövőt orientáló erő és
érték.

A megszerzett képesítések gyorsan elavulnak, a mai fiatalok a meghosszabbodott életkor
miatt sokáig munkavállalók lesznek. A változásokhoz a megszerzett széles bázisú általános és
szakmai műveltséggel, az állandó tanulás készségével, motivációjával és képességével
rendelkező ember tud csak alkalmazkodni. Mindehhez szükséges az egyén részéről az
önállóság, a kreativitás és innováció, a teljesítő – és cselekvőképesség, hogy megszerzett
ismereteit megváltozott körülmények között is képes legyen alkalmazni és kiegészíteni, a
folyamatos önképzés és szakmai fejlődés igénye, valamint a mobilitás és kockázatvállalás
tulajdonságai.

Ugyanakkor tudnunk kell, hogy az egyes ember saját maga életének alakítója. Az életen át
tartó személyes útkeresés önismeretet, önbizalmat, reális jövőképet, a tervezés és rendszerben
gondolkodás képességét igényli.

A gazdasági – társadalmi életviszonyok gyors változásával az életvitel hagyományos formái
átalakultak és egyes elemei értékvesztetté válnak. Mindennapjainkat meghatározza a
globalizáció, a multinacionális vállalatok szerepe és az általuk közvetített életforma, a
multikulturális kihívások a film, az irodalom, a képzőművészet és az élet minden területén, az
információk mennyiségi robbanása. Az életmóddal kapcsolatos alternatívák közül a helyes
választás: az élet és az egészség igenlése és mindezt veszélyeztető magatartások elutasítása, a
család és a barátság fontossága és megtartásáért cselekvő akarat, az erkölcs, az igényesség és
az ízlés mindennapi érzelmi életünk gazdagítása.
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b) Kiemelt pedagógiai értékeink
Legyünk képesek érdeklődni, és együtt érezni más magatartások, életformák, szociális
helyzetek, meggyőződések iránt, legyünk képesek megbecsülni mások teljesítményét és a
tolerancia határozza meg viszonyunkat minden az átlagostól különbözőhöz.
A másságot és másokat akkor érthetjük meg, ha tudatában vagyunk saját nemzeti
identitásunkkal és helyünkkel, szerepünkkel Európában és a világban.
Fel kell vállalnunk, hogy társadalomban élünk és egy állam polgárai vagyunk, a demokrácia
aktív részvételt ró ránk országunk, régiónk, de mindenekelőtt közvetlen környezetünk és
közösségünk problémáinak megoldásában. Mindez csak az együttműködés képessége, az
egyéni és közösségi érdekek összhangja alapján lehetséges.
A korszerű, sok eszközt és energiát igénylő élet miatt a jövő a környezettudatos magatartást,
felelősséget a Föld globális problémái iránt, de mindenekelőtt a természeti környezet
megóvásának gyakorlatát várja tőlünk a mindennapi életben.

2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei,
eljárásai
Iskolánk a szolgáltatóipari szakemberképzésben rövid, de eredményes múltra tekint vissza.
Ennek a múltnak hagyományait folytatjuk mindig újat teremtve, továbbfejlesztve.
Oktatási stratégiánk legfontosabb eleme: a szakmai műveltségtartalmak egymást kiegészítő és
megerősítő kapcsolata.
Mindezek megvalósulása érdekében:
A szakmai képzés kiterjesztésével, a naprakész ismeretek tanításával biztosítja a szakmai
bizonyítvány megszerzését, ez a szakasz a munkahelyi igényeknek megfelelő ismeretek és
képességek megszerzésének időszaka. A képzés tartalma mindenkor a hatályos törvényi
szabályozásnak megfelelő tartalommal, az érvényes szakképzési törvény szerinti tartalmak és
követelmények szerint jelenik meg.

3. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az iskola pedagógiai munkájának egyik alapvető célja a tanulók személyiségének minél
teljesebb kibontakoztatása. A nevelési folyamat eszköz, amely áthatja az oktatás teljes
rendszerét, személyiségformáló erővel hat. E folyamat egyik sarkalatos pontja az
értékközvetítés, amely közösségfejlesztő és individuális fejlesztő funkciót tölt be. A
személyiségfejlesztés alapvető feladata a személyiség ösztönző funkciójának fejlesztése, a
magasrendű szükségletrendszerek kialakítása, az értékközvetítés, amely az iskolában a
nevelés és oktatás együttes hatásával valósulhat meg.
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Az iskolai nevelés szinte beleágyazódik a képzésben résztvevők tevékenységének
folyamatába, az egyén konstruktív életvezetésére irányul, s új, fejlesztő jellegű
magatartásformák, kiépítését célozza meg.
Minden feladat magatartási követelményeket tartalmaz, a nevelő hatás indirekt módon
érvényesül.
Feladatrendszerünk szabályozza az iskolai interakciós folyamatot is, így fejlődik a kölcsönös
értékelés, a kölcsönös példaadás, a követelés, az ellenőrzés képessége is.
A személyiségfejlesztés az önfejlődés elősegítése, a belső lehetőségeket kipróbáló
öntapasztalás folyamata is, amelyben arra építünk, ami a személyiségben adott. Az ismeretek
és az értékek közvetítése csak a személyiség kibontakoztatásával párhuzamosan történhet.

A személyiségfejlesztés kiemelt területei

Széles tevékenységkínálat, változatos pedagógiai módszerek, személyiségfejlesztő oktatás az
élményszerzés örömének nyújtásával.
A konstruktív szokások kialakítása (olvasás, munka, kulturált szórakozás stb.).
A pedagógus hatékony modellközvetítő szerepe, mint a személyiségformálás egyik
legfontosabb eszköze.
Pedagógiai tevékenységével fejleszti a tanulók motivációs bázisát, s törekszik az intellektuális
tevékenység megszerettetésére, a permanens önképzés szükségletének kialakítására.
Törekszik a családi szocializációban mutatkozó hiányok pótlására: a morális magatartás, a
társas viselkedési normák elsajátítására, a viselkedési készlet gyarapítására, a segítő, karitatív,
egymást tisztelő, empátiás magatartás kiépítésére, az illemszabályok betartására.
Lehetőség biztosítása a kreatív kezdeményezéseknek, sokoldalúan felkészíti tanulóit a
teljesítményhelyzetekhez való alkalmazkodásra (tehetséggondozó szakkörök, tanulmányi
versenyek).
Hangsúlyok az önismeret-fejlesztésre (önismereti órák, osztályfőnöki órák, iskolán kívüli
lehetőségek formájában).
A tanórai tevékenységen túl az intellektuális, esztétikai és érzelmi nevelés fejlesztésére
lehetőséget nyújt a különböző szakkörök működtetésével, a színvonalas iskolai
ünnepélyekkel.
Minden területen fejleszti a hatékony kommunikációt, a véleményalkotást, a döntéshozatal, a
problémamegoldás, a magabiztosság képességeinek gyakorlását szóbeli feleletek, versenyek,
vitakörök, diák-önkormányzati feladatok).
Elősegíti a személyiség jövőképének, pályaorientációjának fejlődését.
Hazaszeretetre, a kulturális értékek megbecsülésére, értékóvó magatartásra, a természet
megvédésére nevel.
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Fejleszti az önkormányzati és a közösségi érzést.
Pedagógiai módszereivel segíti a személyiségfejlődésben zavart szenvedő tanulókat, szükség
esetén a gyermekvédelem lehetőségeivel élve.

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli
tevékenységek segítik:

Hagyományőrző tevékenységek:
Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor:
1956. október 23-a, 1849. október 6-a, 1848. március 15-e évfordulóján.

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások:
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását,
valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. Az egyes tantárgyakból gyenge
teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órát szervezünk.
A továbbtanulás, a munkaerőpiacon való helytállás a főiskolai felvétel elősegítésére a gyenge
eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére
képességfejlesztő órákat tartunk. További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások
indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – minden
tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.

Versenyek, vetélkedők:
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, szakmai, sport stb.)
versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A
legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A
versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre
a tanárok szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik.

Tanulmányi kirándulások:
Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az
osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szervez(het)nek.

Múzeumi, kiállítási, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások:
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Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a
különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos
látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes.

Szabadidős foglalkozások:
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal
felkészíteni, hogy különféle szabadidős programokat szervez. (táborok, színház- és
múzeumlátogatások, táncos rendezvények). A szabadidős rendezvényeken való részvétel
önkéntes.

Iskolai könyvtár:
A tanulók egyéni tanulását, önképzését az iskolával megállapodás alapján együtt működő
Városi Könyvtár segíti.

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata:
A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola
létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógéptermek stb.) a tanulók –
tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.

4. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
Küldetésnyilatkozat
Az élet és egészség védelme, a nevelési alapértékek között első helyen áll. Az egészség, mint
a társadalmi lét és a pedagógiai funkció nélkülözhetetlen alapja olyan érték, amely minden
pedagógus számára nevelői feladat. Az egészséges életmódra való nevelés hatékony módszere
a megelőzés. A megelőzés feltételezi az ismeretek közlését és elsajátíttatását és a magatartás
pozitív irányú befolyásolását. Az iskola tehát felvállalja a komplex szocializációs szintér
szerepét.
Az egészségnevelés célja: motiválni a tanulókat az egészséges életmód kialakítására vagy
továbbvitelére, az elsajátított magatartásformák szinten tartására és fejlesztésére. A higiénia
kulturáltság szintjének emelésével egyidejűleg, olyan tevékenység kialakítása, ami az
ismeretet aktív magatartássá formálja, vagyis lényegében személyiségformálás.
Egészségvédelmünk pozitív hatásrendszere elsődlegesen az egészség megerősítésére,
megőrzésére, az alkalmazkodóképesség fokozására irányul. Alapvetően megelőző (preventív)
jellegű tevékenység.
Célunk, hogy növelje tanulóinkban az önértékelést és a felelősséget saját családja és
közössége kifejlesztésében, felismerjék, hogy az egészség az élet legjelentősebb erőssége
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tulajdonítsanak nagy fontosságot az élet optimális minőségének, állítsanak fel kötelező
értékrendszert az egészség iránti elkötelezettségnek.
Egészségnevelői tevékenységünk alapelvei


tudjunk azonosulni az egészséges életmód, életvitel tevékenységrendszerével



megfelelő realitással lássuk saját életvezetésünk értéket (életmódot alakítani csak
meglévő életmód mintákkal lehet)



olyan közösséget alkossunk, ahol mindenki fontosnak érzi magát



nevelési tevékenységünk a tanulói személyiség egészét hassa át. A testi- szomatikus,
az érzelmi-mentális, a közösség szociális hatások mellett kiemelt figyelmet fordítunk
az érzelmi-emocionális hatásokra is.

Egészségnevelésünk területei
A munka és a környezetvédelem, a szabadidős testmozgás feltételeinek bővítése, az
egészséges táplálkozás igényeinek fokozása, az egészséget károsító szokások visszaszorítása,
az egészséges testi-lelki-érzelmi és társadalmi vonzatainak kiegyensúlyozott módon való
integrálása, az egészséggel kapcsolatos ismeretek bővítése, az egészség megtartásra, ösztönző
magatartás fejlesztése:
A testi lét értékeinek védelme: (biológiai)
 életvédelem, balesetvédelem, elsősegélynyújtás, egészségmegőrzése, egészséges
ruházkodás, táplálkozás, étkezés, környezeti higiéné, testi kondíció fenntartása,
fejlesztése, testedzés, pihenés, regeneráció, betegségek megelőzése, AIDS megelőzés,
egészséges életmód szervezése.
Lelki, szellem lét értékeinek védelme: (pszichés)
 önismeret kiművelése, érzelmi harmónia, túlterhelés megelőzése, egészségre káros
szokások (alkohol, dohányzás, drog) megelőzése, autogén tréning.
Szociális lét értékeinek védelem: (társas kapcsolat)
 társas kapcsolatok rendezése, empátia, szeretet átadása mások értékeinek fenntartása,
egészséges szabadidő eltöltés, családi harmóniára nevelés. Egészséges biztonságos
párkapcsolatok.
A testi fejlődéssel kapcsolatos egészségnevelési tevékenységünk
Táplálkozás dimenzióinak meghatározása:
 táplálkozás élettani optimum más élettani folyamatok összefüggésében
 táplálkozás napi ritmusa
 étkezési szokások higiénéje, esztétikája
 eltérő táplálkozási szokások
 túltápláltság, alultápláltság veszélyezettsége
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Mozgástevékenységre nevelés:

mozgásigény kialakítása

lelki károsodás

testi károsodás

alkalmazkodó képesség fejlesztése
kiegyensúlyozott magatartás
egészséges fizikai állapot

Környezethigiénia, higiénés magatartás nevelése (mentálhigiéné)
Intézmény higiénés feltételeinek biztosítása
szelektív hulladékgyűjtés, hangvédelem, szellőztetés, fűtés,
takarítás, fertőtlenítés, megfelelő székek, padok, tábla helyes
megvilágítás, esztétikus dekoráció.

Mentálhigiénés út értékei
 iskolai légkör
 stressz hatás
 teljesítőképesség optimumának felállítása
 elfáradás, túlterhelés, kimerültség kezelése

Egészségnevelésünket jellemzi




minden tanuló részesül belőle
oktatásunk átfogó, integráns belőle
áthatja az egész nevelési rendszert

(tanmenetet, iskolai egészségügyi szolgálatot, iskolai védőnő szakmai programja,
iskolai szociális segítő, tanulói környezetet)



integráljuk minden tantárgyba, ahol az lehetséges
bekapcsoljuk a tanárok továbbképzésébe
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egészségnevelési akciótervet készítünk

Az integrálás a következő témákat öleli fel:







lelki egészség
közösségi egészség
környezet egészség
sportolás, aktív pihenés, személyi higiéné
társadalmi egészség
táplálkozási egészség

Egészségnevelésünk módszerei

a.

Írásos anyagot felhasználó:
plakátok, kiadványok

b.

Szemléltető bemutató:
kiállítás, filmvetítés

c.

Élőszavas:
beszélgetés, előadás

d.

Gyakoroltató:
- vetélkedő
- tömegsport

d.

Komplex:
- tanulmányi kirándulás
- TV

e.

Felvilágosító tevékenység
- előadás
- vitafórum

f.

Személyes példamutatás

A tanórai testnevelés órakeretének meghatározása az egészségneveléshez kapcsolódva
21

2012.09.1-től:
NKT. 27.§ (11) alapján az iskola megszervezi a heti ötórás testnevelést, amelyből legfeljebb
heti két óra kiváltható:





a kerettantervben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi
oktatással,
iskolai sportkörben való sportolással,
versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező
vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján szervezett edzéssel.

Tanórán kívüli lehetőségek:
 amatőr tánc
 városi tömegsport rendezvényeken való részvétel

5. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével
kapcsolatos feladatok
Az iskola közvetíti mindazokat az értékeket és követelményeket, melyeket a tanulók az iskola
közösségében elsajátítanak, s felnőttként társadalmi gyakorlatként alkalmazni tudnak.
Hozzásegíti a tanulókat a demokratikus joggyakorlás elsajátításához és az iskolában szerzett
tapasztalatok későbbi hasznosításához.

Közösségfejlesztés feladatai
A közösségfejlesztés az a folyamat, amely során kialakul az egyén és a társadalom közötti
kapcsolat. Egy csoportból akkor lesz közösség, ha egy cél érdekében munkálkodnak,
felelősséget tudnak vállalni egymásért, s ez a tevékenység, kapcsolat örömet jelent számukra.
Színterei a család, az osztályközösség, az iskolai közösség, baráti közösségek, valamint
alkalmi közösségek.

Intézményi hatások, osztályközösségek fejlesztése- elemi emberi értékekre nevelés formái:
Iskolánkban a tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán
kívüli, szabadidős tevékenységének segítségére diákönkormányzat működik.
A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő, valamint a
szabad időszervező segíti
Az osztályfőnöknek, a diákönkormányzatot segítő tanárnak, valamint minden nevelőnek
feladata az elemi értékekre nevelés.
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A közösségfejlesztés szervezeti formái:

Nevelői közösségek:
Az intézményen belüli nevelői közösségek:


Tantestület



Egy osztályban tanítók



Állandó és alkalmi munkacsoportok



Páros kapcsolatok

A kollégáink megalkották iskolánk célrendszerét, saját tevékenységi rendszerüket. A tanulói
és nevelői közösségek egymásra hatásával, a tudatos közösségfejlesztéssel és nevelő-oktató
munkával kívánjuk elérni az iskola célkitűzéseit.
Osztályközösség:
Az azonos évfolyamra járó és a közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget
alkotnak. A tanulók – a csoportbontásos tanítási órák kivételével – a tanórák többségét az
órarend szerint közösen az osztálytermükben töltik. Az osztályközösség a diákönkormányzat
legkisebb egysége, amely önmaga diákképviseletéről dönt. Az osztályközösség vezetője az
osztályfőnök.
Diákönkormányzat:
Az iskolai, intézmény-egységenkénti diákönkormányzat a tanulók érdekének képviseletére
önként szerveződött. Gazdag hagyományokkal rendelkezik. Működését a NKT 48.§-a és a
saját működési szabályzata rögzíti, amely az intézményi SZMSZ mellékletét képezi. Segítője:
a nevelőtestület pedagógusa.

Az osztályközösség fejlesztésének feladatai:
A különböző településekről, iskolákból, osztályokból érkező tanulók ismerjék meg egymást
és az iskola elvárásait, a velük szemben támasztott követelményeket.
Az osztályt képviselő Diákönkormányzat
szerveződésének elindulása.

tagjainak

megválasztása.

A

közösség

Bekapcsolódás az iskolaközösség munkájába. Erre első lehetőség a „Gólyaavatás” -on való
szereplés. A DÖK által évente megrendezésre kerülő gólya-nap, ami egy kirándulással
egybekötött szabadtéri program, ahol a kilencedikeseknek lehetőségük nyílik bemutatkozni.

9. évfolyam
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A DÖK tagjainak választásával, esetleges cseréjével kialakul a közösség központi magja.
Fokozott bekapcsolódás az iskolaközösség munkájába. A hagyományok ápolása, fejlesztése,
gyarapítása.

10. évfolyam
Ebben az életkorban jelentkezik intenzíven az egyéni és közösségi érdek ütközése. Az osztály
tagjainak meg kell találniuk, ki kell alakítaniuk a helyes arányt. Ebben a folyamatban kiemelt
szerepe van az osztályfőnöknek és a felsőbb évesek példamutatásának.

11. évfolyam
Ez a közösség érésének időszaka. Felelősen döntsenek az osztály egészét érintő kérdésekben.
Közülük kerülhetnek ki az iskola diákvezetőségének törzs tagjai.

12. és 13. évfolyam
Az osztályközösség kiteljesedésének időszaka. A tanulók felnőttként tudják képviselni saját és
közösségük érdekeit.
Az osztály tagjai őszinte, reális értékelésükkel segítsék egymást a helyes, megfelelő életpálya
kiválasztásában.
Az iskola közéletében felkészülnek az állampolgári jogok gyakorlására. Felelősséggel
döntenek fontos, életpályájuk, karrierjük szempontjából döntő kérdésekben. Átadják az iskola
hagyományait az alsóbb éveseknek.

6. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka
tartalma, az osztályfőnök feladatai
Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának,
képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a
munkaköri leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott
munkarend alapján.

A pedagógus:



napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a
tanulócsoportjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük;
tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a
gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a módszertani
innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására;
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tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően
differenciáltan szervezi;
a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni
segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat;
gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai
differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás, illetve tanulmányi
versenyekre való felkészítés formájában is megtehet;
a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel
szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes
tárolásáról, épségének megőrzéséről;
rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak
figyelembevételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló
hatású legyen;
az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására
gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen;
a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal együtt értékeli;
az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 10 munkanapon
belül köteles kijavítani;
a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi, s
ennek keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók
állandó, tudatos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, szükség
szerinti családlátogatások és különböző vizsgálatok segítségével érhet el;
fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és
betartatja velük az iskola házirendjét;
biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben
fejlődjenek;
feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások
felfedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése;
tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek
megfelelően;
különös figyelmet fordít a mindennapos testmozgás megvalósítására a tanórai és a
szabadidős foglalkozások megtartása során;
a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók
együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására;
a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi
viselkedés szabályait;
a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb egy
héttel a jegyek lezárása előtt megíratja;
a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt
értékeli;
megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői
véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek
tanításkor és osztályzásakor;
az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban haladó
gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet, lehetőséget biztosítva a
javításra;
foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket;
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állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó új
tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések körében
való tájékozódik

A nevelői közösségek hatékony működéséhez elengedhetetlen az önművelés módszertani
kultúrájának fejlesztése:


Szakmai továbbképzések formájában
Elvárások:




Az iskolai tevékenységek ellenőrzése és értékelése (mérések-visszacsatolása)
Pályakezdők, újonnan érkezett kollégák segítése, mentori támogatása
Az emberiesség

Pedagógusainkra vonatkozó elvárások:




A pedagógusok teremtsenek olyan harmonikus légkört, amelyben a tanuló jól érzi
magát és alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának
Szakmai tudásuk, folyamatos fejlődésük tegye lehetővé a tanulók személyiségi és
tudásbeli kiteljesedését
Szeressék, tiszteljék tanítványaikat, igyekezzenek minél több értéket átadni,
közvetíteni.

Az osztályfőnök szerepe az ASZI-ban
Az ASZI-ban az osztályfőnök nem csak a szakmai tudását adja át a tanulóknak, hanem a
nevelés több színterét is felöleli: megjelenés, viselkedés, helyes beszéd, őszinteség, egymás
segítése, tisztelettudó magatartás, önbecsülés stb.
Az osztályfőnök az iskolavezetéssel együtt szervezi és irányítja a tanulócsoport egészének
munkáját, elvégzi a szükséges tanügyi adminisztrációt, tartja a kapcsolatot a szülői házzal. Az
osztályfőnök, aki segíti a tanulókat, tájékoztatja, támogatja őket, részt vesz döntéseikben,
számonkéri botlásaikat.
Az osztályfőnök feladata, hogy segítse a tanulók önismeretének kialakulását, adottságaik
megismerését, végzős tanulók elhelyezkedésének vagy továbbtanulásának előmozdítását,
valamint figyelését, segítését is a munkába állás során.

Hagyományok
Minden intézmény, így a mi iskolánk is igyekszik kialakítani sajátos arculatát. Ebben
rendkívül fontos szerepe van az iskolai haladó hagyományok kialakításának és azok
ápolásának.
Bár iskolánk nem rendelkezik nagy múlttal, ennek ellenére hagyományai sokaságával már
önálló, a többi intézménytől különböző, rendkívül színes életet élő iskolává vált.
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Ünnepeink
Az iskola feladatai közé tartozik, hogy a tanulókkal megismertesse Magyarország állami
ünnepeit, a hozzájuk kötődő történelmi eseményekkel együtt. Az állami ünnepek: március 15,
augusztus 20., október 23. közül augusztus 20-át nem ünneplejük iskolai keretek között.
1.

A nemzeti ünnepek előtt egy munkanappal az iskola osztálytermeit dekorációval, az
ünnephez méltóvá tesszük.

2.

A nemzeti ünnepet megelőző utolsó munkanapon az iskolában osztály- illetve iskolai
keretek között emlékezünk meg az eseményekről. A megemlékezés módját az
osztályközösségek és a tantestület tagjai határozzák meg.

3.

Az állami ünnepeken kívül megemlékezést tartunk az aradi vértanúk, a kommunista
diktatúra áldozatai és a holocaust idején elpusztított honfitársaink emlékére.
Megünnepeljük a Nemzetközi Nőnapot, és pedagógus napi köszöntésre is sor kerül.

4.

Ünnepeink sorában különös hangsúlyt kap a Mikulás napi ünnepség és
rendezvénysorozat és a Karácsony. Bár a Karácsony családi ünnep, az ünnep
hangulatából az iskolába is megpróbálunk egy keveset felidézni. A téli szünet előtti utolsó
tanítási napon osztályokban kerül sor bensőséges hangulatú karácsonyi ünnepségre.

Az iskola egészét átfogó, a diákélethez kapcsolódó hagyományok
 Tanévkezdéskor az igazgatóság szervezésében az elsős évfolyam köszöntésére és az
osztályfőnökök bemutatására, tanévnyitó ünnepélyen kerül sor.
 Szeptemberben megkezdi munkáját az iskola diákönkormányzat és első feladataként
megszervezi az egész iskolára kiterjedő egynapos DÖK kirándulást.
 A kirándulás célja: a tanulók közötti kapcsolat kialakítása, megismerése és erősítése.
 Októberben kerül sor a 9. évfolyamosok felavatásának megszervezésére, melynek célja,
hogy az újonnan érkezőket megismerjék a magasabb évfolyamok tanulói. A
diákönkormányzat és a tantestület felügyelete mellett és elfogadásával zajlik az avatás a
végzős évfolyam szervezésében.
 A közösség összekovácsolásának másik fontos momentumaként decemberben a tanulók
megajándékozzák egymást és osztályfőnöküket egy jelképes ajándékkal. Ezt követi a
hagyományos Mikulás party. A rendezvényen, hogy játékosabbá tegyük, minden résztvevő
az öltözködésében a piros színnek kell meg jelenni.
 Februárban kerül sor a farsang Valentin-nap jegyében történő megrendezésre. A magyar
iskolarendszer hagyományaihoz híven a szalagavató rendezvényen belül, a végzős tanulók
szalagjainak feltűzésére kerül sor, továbbá a 11-12. évf. tanulói műsort adnak tanáraik és a
meghívott vendégek tiszteletére.
 Március 8. körül kerül minden évben megrendezésre az Aranykéz Kupa, mely iskolai
versenyből nőtte ki magát először regionális majd országos versennyé, minden évben egy
vagy két konkrét téma körül bontakozik ki a korosztályonként meghirdetett szakmai zsűri
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által értékelt versenyproduktum. Három fős csapatok mérik össze tudásukat egymással, és
így dől el, hogy kinél landol a kupa.

 Az iskolai élet méltó lezárásaként májusban bonyolítjuk le a ballagási ünnepségünket.

7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység helyi rendje
Minden korban nehézséget jelent az új közösségbe lépés. A család adja a legbiztonságosabb,
legmelegebb környezetet, ebből kilépve élmények és kudarcok sorozata éri a gyerekeket. Az
ezzel való megbirkózás differenciál, megkülönböztet. Akik képesek a kihívásoknak
megfelelni, már korán érvényesülnek, de vannak segítségre szorulók is. A felnőttképzés során
figyelmet szentelünk azoknak, akik hasonló okból nem tudtak korábban szakmát szerezni,
segítjük az beilleszkedésüket. Az okok feltárása, keresése, és a tanulókról készített jegyzetek
támpontot jelentenek a változtatásra, a továbbképzésre.
Az okok lehetnek:







a családban
környezeti hatások
helytelen nevelői hatás
rossz tanár diák viszony
értékelés, elismerés hiánya
a tanuló helyzete a közösségben

A közös együttműködés révén nem csak az egyes viselkedési formák megváltoztatására kell
törekednünk, hanem a kiváltó okok megszüntetésére vagy legalább is az enyhítésére.
Elsődleges megelőzés:


az iskola kedvező légkörének megteremtése (tanterem dekorálása, tisztaság
megőrzése)
 „szeressen iskolába járni”
 vegyen részt az őt érintő döntések meghozatalában (DÖK)
 változatos szabadidős program szervezése (kirándulás, verseny, bemutató)
 differenciált fejlesztési lehetőség (csoportbontás)
 stressz hatások csökkentése (dolgozat időpontjainak megadása)
 kommunikációs készségek fejlesztése (szituációs játékok)
Másodlagos megelőzés:







tanulmányi teljesítmény romlásának feltárása (differenciáló foglalkozás)
hiányzások vizsgálata
megfelelő motiváció
család - iskola kapcsolatának erősítése
szociálisan hátrányos helyzetűek támogatása
a társaik között visszahúzódó tanuló bevonása az osztály életébe
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Legyen kiemelt az iskola célja között a „mindenkit sikerhez juttatni” elv. A szakkörök,
kirándulások, sportfoglalkozások, baráti összejövetelek is hatékonyak lehetnek. Csak az lesz
képes a gondjaival megbirkózni, aki önmaga is akarja. Ezt az akaratot kell elsőként
kialakítani, és a továbbiakban fenntartani.

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység

A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem
felzárkóztat, hanem olyan képességeket fejleszt, melyek a gyerekek iskolai teljesítményét
javítják.

A komplexitás elvének érvényesítése szellemében a fejlesztés az alábbi területeket öleli fel:
- mozgás (nagy- és finommozgás),
- testséma,
- téri orientáció,
- percepció (vizuális, auditív, taktilis), melyekhez mindig kapcsolódik a verbális tudatosítás.

A fejlesztésbe bekerülők köre

o Azon tanulók, akik az intelligencia szintjük alapján elvárhatóan lényegesen alacsonyabb
tanulási teljesítményt mutatnak.
o A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok (továbbiakban:
szakértői bizottságok) tanulási képességvizsgálata alapján részképesség zavarokkal,
tanulási nehézséggel, illetve másodlagosan kialakuló magatartási zavarokkal küzdenek.

A képességfejlesztés a szülő beleegyezésével és aktív támogatásával végezhető. A fejlesztés
tartalmilag kiterjed mindazon részterületekre, amelyeket a szakértői bizottság megjelöl
(mozgás, testséma, téri orientáció, percepciófejlesztés stb.).

Szervezeti formái
- Egyéni fejlesztés (1-3 fő),
- Kiscsoportos fejlesztés (4- 6 fő),
a szakvéleményben, illetve a szakértői véleményben rögzített óraszámok szerint.
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A fejlesztés célja

Személyiségfejlődés, boldog, egészséges, erkölcsös ember








Pozitív énkép, jó kommunikációs képesség
Idegrendszer fejlődésének biztosítása
Mozgásfejlődés
Érzelmi élet fejlődése
Beszéd fejlődése
Érzékszervek fejlődése
Prevenció, re edukáció

Részképesség zavarok megszüntetése



Figyelem-, viselkedési-, tanulási zavarok csökkentése
Egészséges működéssel való ellensúlyozás (korrekció, kompenzálás)

Ismeretek bővítése
 Iskolai szerepeknek, elvárásoknak való megfelelés.

A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység

A tehetség, képesség kibontakozását sokféle tevékenységi forma együttes alkalmazásával
érhetjük el. Ezek lehetnek hagyományos tevékenységek, de lehetnek újak is, amelyek a
társadalmi kihívásokhoz, valamint a tanulói – szülői igényekhez alkalmazkodnak.
Tevékenységek:







az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése
nívócsoportos oktatás
nem kötelező (a választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása
tehetséggondozó foglalkozások
szakkörök
tanulmányi, szakmai versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, kulturális,
szakmai stb.)
 szabadidős foglalkozások (színház, múzeum)
 a könyvtár egyéni, csoportos használata
 továbbtanulás elősegítése
Fel kell ismerni azokat a tulajdonságokat, amelyek az ígéretes tehetségekre jellemzőek. A
felismerést a kibontakozásnak kell követnie.
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8. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi
jogai gyakorlásának rendje
A tanulók, annak érdekében, hogy:
-

megismerhessék és gyakorolhassák a demokrácia elemeit;
érvényesíthessék jogaikat és kötelességeik teljesítéséhez segítséget kaphassanak;
gyakorolják a demokratikus munkakultúrát, a hatalommal való élést, a közösség
szolgálatát, az alkalmazkodást az eltérő nézetekhez;
a tanuló egyéni problémáival keresse meg tanárát

az intézmény feladata:
o az osztályközösségek, a diákképviselői fórumok és az iskolagyűlés működésének
pedagógiai tartalmú tevékenységét elősegíteni és koordinálni;
o az osztályfőnöki órák tartalmi kereteit adó tematikus célok meghatározása;
o az éves munkatervben ütemezettek szerint a közösségfejlesztés tanórai, és tanórán
kívüli programjainak meghatározása.

9. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei
kapcsolattartásának formái
Kapcsolattartás a szülői házzal
Az ASZI alapvetően szolgáltató intézmény, mely egy adott programot nyújt az
iskolahasználók számára. A program megrendelője a szülői ház, ezért nagyon fontos, hogy
már az első találkozáskor kimerítő, részletes tájékoztatást tartsunk munkánkról. Lehetőséget
adunk – előzetes egyeztetéssel – tanórák, foglakozások megtekintésére, azon való részvételre.
Programunk aprólékos megismertetése után fogadjuk el a jelentkezőt.
Az iskola, mint szolgáltató és a szülői ház, mint megrendelő között bonyolult, sokrétű, sajátos
kapcsolat alakul ki. Sajátos, mert a szolgáltató intézménynek is lehetnek elvárásai a
megrendelővel szemben, sőt esetenként a gyerek érdekében konfliktusokat is vállalhat. De
alapvetően az iskola dolga, hogy megfeleljen az iskolahasználók érdekeinek, elvárásainak.
Cserében kéri, hogy a szülői ház fogadja el csorbítatlanul az oktatási-nevelési programot, mert
az általunk végzett munka csak így lehet eredményes.

Az ASZI igényli a szülői ház figyelmét, együttműködését
Pedagógiai programunk fontos része, hogy szülők minél több információval rendelkezzenek
gyermekük iskolai munkájáról. Ennek keretében vállaljuk, hogy:
-

Folyamatos, rendszeres tájékoztatást adunk a tanuló iskolai munkájáról, eredményeiről,
fejlődéséről, sikereiről, problémáiról. Azonnal jelentkezünk hiányzás, komolyabb
konfliktusok esetén, de ugyanezt kérjük a szülőktől is.
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-

Félévente írásos értesítést küldünk a tantárgyban elért eredményekről, az előrehaladás
üteméről, az esetleg felmerülő problémákról pl. hiányzás, hiányosságok, eredmények
Segítséget, együttműködést biztosítunk minden, szülők által felvett kérdésben.
Évente legalább kétszer fogadóestet tartunk a szülők, tanulók bevonásával.
Szükség esetén összevont osztályfőnöki, szülői, szaktanári, tanulói megbeszélést tartunk.

Mindezekkel együtt nem hárítjuk át a szülői házra az iskolai problémákat, viszont a tanuló
sikereiről, a pozitívumokról írásban értesítést küldünk.
A tanuló felvételével, a tanulói jogviszony létrejöttével nemcsak pedagógiai, hanem jogi,
kapcsolat is létrejön a szülői ház és az iskola között.

A pedagógusok, annak érdekében, hogy:
 képesek legyenek kollégáikkal, a szülőkkel, de főleg a tanulókkal a mindennapos
kapcsolattartásra, vegyék észre gondjaikat, hallgassák meg véleményüket, javaslataikat;
 rendelkezzenek alkalmazható és ténylegesen is alkalmazott kommunikációs-, döntési-,
szervezési- és elemzőkészséggel

az intézmény feladata:
 kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit és azok hatékony
működtetésének feltételeiről gondoskodni;
 a szakmai műhelymunkák intézményén keresztül a nevelési-szakmai együttműködés
lehetőségeit megteremteni az iskolavezetés bevonásával és aktív részvételével;
 a diákképviselet és az osztályközösségek pedagógusokkal való konzultációjának tereit
megteremteni;
 a pedagógusok és a tanulók, valamint a szülők között a nevelési tartalmak alakítása
vonatkozásában a folyamatos érintkezés lehetőségeit megteremteni (szülői fórumok,
egyeztető fórumok, szülők akadémiája-programsorozat);
 a hatékony kapcsolattartás, továbbá a közösségformálás-és fejlesztés céljait szolgáló
pedagógusképzési formákat az anyagi lehetőségeknek megfelelően kezeli a
továbbképzési és beiskolázási tervek kialakításánál.
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10. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai,
valamint a szóbeli felvételi vizsga követelményei
A tanuló a tanév végén az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a kötelező
tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ennek feltétele, hogy a tanuló az adott
tantárgy tanévre vonatkozó, a Helyi tantervben meghatározott követelményeit teljesítette.
A vizsga anyaga:
Az adott évfolyam és tantárgy vizsgakövetelményeit a Helyi tanterv tartalmazza.
Az adott félévre vonatkozó vizsgakövetelményeket a szaktanárokkal egyeztetni kell.
1.

Tanulmányok alatti vizsgák fogalma
Az osztályozóvizsgát, a különbözeti vizsgát a pótló vizsgát és a javítóvizsgát együtt
TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁknak nevezzük

2.

Osztályozó vizsga fogalma
Az intézményvezető engedélyével szervezett vizsga




3.

a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentett tanulók
számára;
egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az
előírtnál rövidebb idő alatt teljesítő tanuló számára;
a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén a megengedettnél
többet hiányzó tanulóknak szervezett vizsga, melynek célja a félévi, illetve év
végi osztályzat megszerzése egy adott tantárgyból.

Pótló vizsga fogalma
Ha a vizsgázó fel nem róható okból elkésik, távol marad egy tanulmányok alatti
vizsgáról, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást
befejezné, akkor a tárgyból pótló vizsgát tehet. A vizsgázónak fel nem róható ok minden
olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése
nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.

4.

Javítóvizsga fogalma
Azon tanulónak szervezett vizsga, aki a tanév végére nem teljesíti az elégséges
szintet egy adott tantárgyból vagy elégtelen osztályzatot kap osztályozó vagy pótló
vizsgán, illetve, ha az osztályozó vagy a különbözeti vizsgáról
számára felróható
okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik A tanév vége előtt
megszervezett vizsga sikeres teljesítése a felsőbb évfolyamba lépés feltétele.
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5.

Különbözeti vizsga fogalma
A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy - iskola vagy képzési forma/szint
váltása esetén - a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához szükséges
ismeretekkel. Jelen dokumentum kizárólag az iskola középszintű képzéseiről az emelt
szintű képzésre történő átlépéshez szükséges különbözeti vizsgát részletezi. Minden
egyéb esetben (pl.: iskola- váltáskor előírt) különbözeti vizsga paramétereit az
intézményvezető – a vizsga engedélyezésekor – határozatba foglalja.

Osztályozó- különbözeti- és javítóvizsgák részletes szabályai:

Osztályozó vizsgák szabályzata
Az osztályozó vizsga lehetséges okai:
 az adott tanévet egyéni tanrend szerint végzi a diák
 más iskolából történt átvétel miatt osztályozó vizsgára kötelezett a tanuló
 hiányzásai miatt osztályozó vizsgára kötelezett a diák
 előrehozott érettségit kíván tenni a tanuló

Szabályok:
 Az osztályozó vizsgára írásban kell jelentkezni az iskolai munkaterv szerinti
időpontig, az iskola által biztosított nyomtatványon.
 Az áprilisi, illetve augusztusi vizsgaidőszakon kívüli osztályozó vizsgát nem lehet az
előrehozott érettségi szándékkal kérni.
 Egyéb esetekben az áprilisi, illetve augusztusi vizsgaidőszakon kívüli osztályozó
vizsgát az igazgató rendelheti el.
 Egy napon legfeljebb 3 tantárgyból tehető vizsga.
 Az idegen nyelvi szintek megfeleltetése miatt a sikeres középfokú komplex C vizsga
megfelel az osztályozó vizsgák követelményeinek.
 A szóbeli felelet előtt legalább 30 perc felkészülési időt kell biztosítani, az idegen
nyelv kivételével.
 Az osztályozó vizsgák dokumentálására központi, személyre szóló nyomtatvány
szolgál, amely az adminisztrációs irodán található. Ehhez a dokumentumhoz csatolni kell a
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vizsga írásbeli dolgozatát és a szóbeli felkészülési lapot amennyiben ilyet a vizsgázó készít.
Ugyancsak csatolandó a vizsgához készített értékelési lap.
 Az osztályozó vizsgák anyaga az irattári szabályzat szerint selejtezhető.
 Az osztályozó vizsgák dokumentálása a jegyzőkönyvek alapján történik a
törzslapban és a bizonyítványban.
 A törzslapban a jegy dokumentálható a megfelelő táblázatban és a jegyzetben a
következő záradékkal: Érdemjegyét (tantárgy neve) tantárgy(ak)ból (osztályozó vizsga
jegyzőkönyv dátuma) osztályozó vizsgán kapta. (osztályfőnök aláírása)
vagy A törzslapban a jegyzetben a következő záradékkal: Érdemjegyét (tantárgy neve)
tantárgyból (osztályozó vizsga jegyzőkönyv dátuma) osztályozó vizsgán kapta. Eredménye a
(évfolyam száma) évfolyamon (jegy betűvel, majd mögötte zárójelben számmal), a (évfolyam
száma) évfolyamon (jegy betűvel, majd mögötte zárójelben számmal)… (osztályfőnök
aláírása)
 A dokumentálás a bizonyítványban: a záradék megegyezik a törzslapban
szereplővel
 Az osztályozó vizsga dokumentálását a jegyzőkönyv lezárását követő öt
munkanapon belül el kell végeznie az osztályfőnöknek.
 Amennyiben az egyéni tanrend szerint tanuló diák a féléves vizsgáit az előírt
időpontig nem tudja teljesíteni, a félév vége előtt egy hónappal beérkező külön kérvény
alapján későbbi időpontban is teljesítheti azokat.

Független vizsgabizottság előtti vizsga:






A tanulmányok alatti vizsgát az iskolában, illetve rendeletben meghatározottak szerint
független vizsgabizottság előtt is lehet tenni. A tanulónak joga van ahhoz, hogy
tudásáról független vizsgabizottság előtt adjon számot, tehát kérheti, hogy félévi és év
végi osztályzatát az iskolán kívül a független vizsgabizottság állapítsa meg.
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a
kormányhivatal szervezi. A kormányhivatal a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati
vizsgatantárgyak esetén az érintett Szakgimnáziumi ágazat vagy szakképesítés szakképzési törvényben meghatározott - országos szakképzési névjegyzéken szereplő
szakértőjét kéri fel a vizsgabizottság tagjának
A független vizsgabizottság előtti vizsga menete részletesen az iskola Pedagógiai
programjában található meg.
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Osztályozó vizsgák értékelése

Minden oktatott tantárgy, kivéve a testnevelés:

A vizsga részei:
Időtartam
Arány az értékelésnél

Írásbeli
60 perc
50%

Szóbeli
15 perc
50%

Mindkét részben az adott résznek legalább 20%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához.
A vizsga értékelése:
Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
81%-tól
66%-80%
51%-65%
26%-50%
0%-25%

Testnevelés:
A vizsga részei:
Időtartam
Arány az értékelésnél

Gyakorlati
60 perc
100%

A vizsga értékelése:

Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
80%-tól
60%-79%
40%-59%
25%-39%
0%-24%
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Különbözeti vizsgák értékelése

A különbözeti vizsga lehetséges okai:


Más iskolából átvett diák az eltérőhaladási ütem miatt a számára elmaradt
tananyagrészekből számol be.
A különbözeti vizsgák tantárgyi vizsga részei és beszámítási arányai megegyeznek az
osztályozóvizsgákéval.
A vizsga részei:
Időtartam
Arány az értékelésnél

Írásbeli
60 perc
50%

Szóbeli
15 perc
50%

Mindkét részben az adott résznek legalább 20%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához.
A vizsga értékelése:
Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
81%-tól
66%-80%
51%-65%
26%-50%
0%-25%
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Javítóvizsgák értékelése
A javítóvizsgák tantárgyi vizsga részei és beszámítási arányai megegyeznek az
osztályozóvizsgákéval.
A vizsga részei:
Időtartam
Arány az értékelésnél

Írásbeli
60 perc
50%

Szóbeli
15 perc
50%

Mindkét részben az adott résznek legalább 20%-át teljesíteni kell a sikeres vizsgához.
A vizsga értékelése:
Jeles (5)
Jó (4)
Közepes (3)
Elégséges (2)
Elégtelen (1)

%-os határok
81%-tól
66%-80%
51%-65%
26 %-50%
0%-25%
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11. A felvétel és az átvétel helyi szabályai, valamint szakképző iskola
tekintetében a szakképzésről szóló törvény felvételre, átvételre
vonatkozó rendelkezései
Az iskolaváltás és átvétel szabályai
Az intézmény a köznevelési törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltaknak
megfelelően jár el a tanulók felvételével és átvétellel kapcsolatosan, külön helyi szabályt a
felvételre és átvételre vonatkozóan nem állapít meg.

12. Az elsősegély-nyújtási
kapcsolatos iskolai terv

alapismeretek

elsajátításával

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely
sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy
megérkezése előtt.
Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul.
Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott
alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolai
balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a
sérülteknek, megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az
elsősegélynyújtás. Lehetőség van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, órákon,
szakkörökön az ismeretek elsajátítására.
Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető
elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására.
Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával
rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl.
hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
–
ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
–
ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat;
–
ismerjék fel a vészhelyzeteket;
–
tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható
következményeit;
–
sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
–
ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;
–
sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
–
a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel
és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
–
a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;
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–

a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos
legfontosabb alapismeretekkel.

Az
elsősegély-nyújtási
alapismeretek
elsajátításával
kapcsolatos
feladatok
megvalósításának elősegítése érdekében:
–
az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági
Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével;
–
tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli
vetélkedőkbe;
–
támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó
továbbképzésekre való jelentkezését.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő
tevékenységformák szolgálják:
–
a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:
TANTÁRGY
Biológia

Kémia

Fizika
Testnevelés

–

ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
-

rovarcsípések
légúti akadály
artériás és ütőeres vérzés
komplex újraélesztés
mérgezések
vegyszer okozta sérülések
savmarás
égési sérülések
forrázás
szénmonoxid mérgezés
égési sérülések
forrázás
magasból esés, önvédelemi alapok

az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők
közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és
működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi
szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybevétele az évfolyamonként egyegy osztályfőnöki óra megtartásához az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel
kapcsolatosan.

Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
 szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);
 minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a
tanulóknak az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az
Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával;
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évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással
foglalkozó projektnap (témanap) szervezése a tanulók számára.

13. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
Az iskolai ifjúságvédelem célja, hogy:



megelőzze, elhárítsa vagy enyhítse a tanulókra ható károsodásokat, amelyek
személyiségfejlődését megzavarják vagy gátolják,
segítse azoknak a pozitív hatásoknak az érvényesülését, amelyek hozzájárulnak az ifjú
egyénileg és társadalmilag is értékes képességeinek kibontakoztatásához és
fejlesztéséhez.

A gyermek- és ifjúságvédelem feladata:
A családi nevelésből, a környezetből fakadó intenzív ártalmak, zavarok kiküszöbölése,
enyhítése. Ennek megvalósítása érdekében különböző tudományokat (pedagógia,
pszichológia, jog, szociálpolitika, szociálpszichológia stb.) szakmai tevékenységeket,
intézménytípusokat használ fel.

A veszélyeztetettség fogalma az iskolában:
Azok a tanulók veszélyeztetettek, akiknek személyiség-fejlődését nagy valószínűséggel
fenyegeti valamilyen károsodás. A károsodások az én-fejlődésben, az erkölcsi magatartásban,
az értékorientációkban és az igényszintben, esetleg az aktivitás vonatkozásában jelentkeznek,
mint viselkedési és kedélyéleti zavarok: csökkent teljesítőképesség, kriminális vagy
neurotikus irányú fejlődésre való hajlam, és az egyén személyiségét negatívan befolyásoló,
gyakran a környezetét is bántó jelenség.

Mivel a gyermekvédelem és a pedagógia elválaszthatatlan egységet alkot, az iskola célja,
hogy pedagógiai munkájának minden területén a prevenció gyakorlata érvényesüljön, s vallja,
hogy a megelőzés szempontjából fontos az olyan pszichés körülmények biztosítása,
amelyekben a tanulók jól érzik magukat.

Cél:
A prevenciós munka eredményeként a tanuló képessé válik a társadalmilag el nem fogadott
jelenségekkel szembeni önvédelemre, s a destruktivitás helyett az önfejlesztő, építő
magatartásformát választja.

41

Ifjúságvédelmi tevékenység

Helyzetelemzés
Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának egyik legjellemzőbb feladata: az egyéni
problémáját nehezen kezelő, érzékeny, elsősorban lelki gondokkal küzdő diákok segítése.
A leggyakrabban előforduló pszichés problémák a következők:







szorongások, félelmek,
családi problémák,
kortárskapcsolati konfliktusok,
mentális gondok,
lelki traumák,
munkaerő-piaci konfliktusok, kudarcok

Pedagógiai tevékenységek
Információk nyújtása az iskola ifjúságvédelmi tevékenységéről, lehetőségekről, az iskolán
kívüli segítő szervezetekről, ifjúságvédelmi szakellátó intézményekről: a gyermekeknek, a
szülőknek, a pedagógusoknak.
Folyamatos kapcsolattartás:





az osztályfőnökkel,
a szaktanárokkal,
az iskolai orvossal
a könyvtárossal.

Kapcsolattartás a családdal:





személyes beszélgetések,
a szülői támogatás megnyerése,
fogadóórák,
szülőknek szóló tanácsadások, programok szervezése.

Feltárás, megszüntetés:



a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanuló problémáinak felismerése, feltárása, a
problémák okainak megkeresése (a családi, a tanulási, a szociális gondok
megszüntetésének lehetséges pedagógiai módszereit külön fejezet tartalmazza),
segítségnyújtás (egyéni beszélgetések, családgondozás, tanórán kívüli foglalkozások,
külső segítők bevonása),
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krízishelyzetek
intézmények).

kezelése

(mentálhigiénés

tanácsadás,

iskolaorvos,

szakellátó

Prevenció:



személyiségfejlesztés, értékközvetítés,
közösségfejlesztés, beilleszkedéssel, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók
segítése, a szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek.

Pedagógiai eljárások:
folyamatos mentálhigiénés tanácsadások, egyéni, segítő beszélgetések, megfelelő
szakemberek bevonása, szükség esetén családlátogatás, a család bevonása a probléma
megoldásába, a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű fiatalok tanulási előmenetelének
figyelemmel kísérése, tanulás módszertani ismeretek nyújtása, speciális közösségi
foglalkozások (önismereti órák, konfliktuskezelési, szabadidős foglakozások).
Egészségnevelő tevékenységek:
Felvilágosító, megelőző munka, a családi életre nevelés, egészségvédő programok,
egészségügyi szűrővizsgálatok, kiemelten kezelt témák: A szenvedélybetegségek megelőzése
(dohányzás, alkohol, drog) fontos feladat az iskolai drogstratégia gyakorlati alkalmazása.

Drogstratégia
Drogstratégia kialakítása
Egészséges életre nevelés:
Főleg az osztályfőnöki órák keretében történik, de a szaktárgyi órák ide kapcsolódó
témaköreinél is a pedagógiai programban megfogalmazottak alapján.
Felelősök: az osztályfőnökök és szaktanárok
Cél: Olyan egészségszemlélet és életmódi szokásrendszer kialakítása, amelyek hatására a
fiatalok társadalmilag elfogadott módon értékelik és viszonyulnak a szerfogyasztáshoz.
Eredményes védelmi stratégiát alakítanak ki (elutasításra képessé tétel) a kábítószerek
fogyasztására történő csábítási helyzetekre.
Dohányzás
Szankció része: 2012. évi XXVI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
módosításáról - a dohányzás az iskola területén és annak kapujától 5 méteres körzeten belül
tilos.
Felelősök: tantestület
Cél: A dohányzók számának csökkentése.
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Tanórai része:
- szaktantárgyi órákon beiktatni
- rendkívüli, rendhagyó osztályfőnöki órák tartása
- szakmai szervezetek meghívása
- diákok kiképzése, kortárssegítés
Felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok, ifjúságvédelmi felelős
Cél: nevelő célzat.
Alkohol
Az iskolai programokból az osztálykirándulásokon és a suli-bulikon jelent nagy problémát.
Iskolán kívül pedig a hétvégi discokban elkeserítően sokan és sokat fogyasztanak.
Tanórai része
- osztályfőnöki órákon fontos téma
- rendhagyó osztályfőnöki órák tartása
Felelősök: osztályfőnökök, ifjúságvédelmi felelős
Cél: Alkoholmentes kirándulások, suli-bulik.
Szabadidős része:
- Rendhagyó intézménylátogatás (börtön, detoxikáló, javító nevelő, családsegítő stb.)
- Alkoholmentes suli-bulik szervezése, olyan tartalmas programokkal, amelyek a diákok
körében nagy érdeklődésre tartanak igényt (drogok kiszűrésével – szonda
- Rendhagyó szülői értekezletek kirándulások előtt és folyamatosan, az osztálykirándulások
helyszínének megválasztása
- Az „ivás” kultúrájának átadása
Felelős: osztályfőnökök, ifjúságvédelmi felelős
Cél: Alkoholmentes kirándulások, suli-bulik, hétvégi szórakozások.

Drog (illegális)
Tanórai része:
- rendhagyó osztályfőnöki órák szervezése
- szaktantárgyi órákon a vele kapcsolatos ismeretek átadása
- szakmai szervezetek meghívása
Felelős: osztályfőnökök, ifjúságvédelmi felelős
Cél: Hiteles, a korosztályától kapott információ és segítség a korai felismerés érdekében.
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Felvilágosító előadások, foglalkozások:
Tanároknak Az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési programjának keretén belül
pedagógusaink számára előadás tartása. Felelősök: iskolavezetés, ifjúságvédelmi felelős Cél:
a pedagógusok felkészítése a drogprevenció végzésére. Fontos, hogy a kollégák tudják mi a
feladatuk és mit kell tenni, ha szakmai kompetenciájukat meghaladó problémával találkoznak.
Tudják a kábítószer fogyasztással kapcsolatos problémákat felvállalni és szakmailag
korrekten megoldani vagy megfelelő helyre irányítani az érintetteket.
Diákoknak A tanulók számára felvilágosító előadás szervezése, ahol információt kapnak a
legális és illegális drogokról, azok fogyasztásának következményeiről, jogi szabályozásáról.
Felelősök: ifjúságvédelmi felelős
Cél: a drogok hatásai, függőség kialakulása, törvényi háttér, segítő rendszer megismertetése, a
nemet mondás és a pozitív életstílus előnyeinek megbeszélése.
A külső kapcsolatok bővítése Az iskolákban működő drogkoordinátorokkal való
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. Konzultációk, szupervíziók, közös programok szervezése.
Felelős: ifjúságvédelmi felelős

14. Környezeti neveléssel összefüggő feladatok
Helyzetkép
Iskolánk Székesfehérvár egyik lakótelepének, a Víziváros szívében helyezkedik el,
környezetében lakótelepi épületek és iskolák találhatók. A működésünknek teret adó épület a
hatvanas években épült. Az épület használatán osztozunk a szintén ott működő általános
iskolával. Az ebédlő és konya az épületben található. A tornaterem a város egyik legjobb
adottságú terme.
Szaktantermeinket és tanműhelyünket az iskolához közel eső utcában egy másik –
magánkézben lévő – épületben alakítjuk ki.
Az iskola helye is befolyásolja a környezeti nevelési munka tartalmát, lehetőségeit.

Erőforrások

Személyi:
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A)
Belső:
Pedagógusok:
Az iskola minden nevelőjének feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával
példát mutasson a tanulóknak.

Dolgozók:
A programok segítségével járulnak hozzá az eredményhez.

Tanulók:
Minden diák feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait is erre.

Külső:

Fenntartó:
A fenntartó határozza meg a költségvetést, ezért cél a lehető legoptimálisabb együttműködés
megteremtése.
Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények: A tanórai és tanórán kívüli programok
tartalmasabbá teszi a különböző intézmények látogatása.
Civil szervezetek: szakmai ismeretükkel és programjaikkal segítik a környezeti nevelést.
Hivatalos szervek: Annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi szempontból megfelelően
működik-e az iskola.
Szülők: program segítsége.

Anyagi

Költségvetés
Pályázatok
Alapelvek, célok

Az iskola hitvallása

A természet- környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről
sem, mivel ember a természet része. Az általa okozott természeti- környezeti szennyeződések
károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a
ránk bízott gyermekeket és programjainkkal a szülők és környék lakóinak környezettudatos
magatartását is fejleszteni kívánjuk.
Konkrét célok és feladatok
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természeti-épített-szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése
helyi értékek és problémák feltérképezése
helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem,
hulladék
lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai)
hagyományok megőrzése: család – iskola – település – nemzet szinteken
a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése
mindennapi testedzés:
testnevelésórák,
tanórán kívüli programok

Az
iskola Célok
elhelyezkedésébő
l
adódó
jellemzők
Szemét

Az iskolabelső

Energiafelhasználás

Tevékenység, feladat

Tiszta,
egészséges
- szeméttárolók megfelelő számú elhelyezése
- figyelemfelhívás a szelektív hulladékgyűjtésre
környezet
- felvilágosító előadások az egészségkárosító
anyagokról és a fertőzési veszélyekről
Tiszta,
meghitt
- festések, felújítások, a dekorációhoz falitáblák,
növények a mellék-helyiségekben szappan, WC
környezet
papír
- gyakori szellőztetés
- lábtörlők alkalmazása
Áramhasználat
- megfelelő mennyiségű áram felhasználása

Vízfelhasználás

Egészséges
ivóvíz,
- víztakarékos öblítés, csapok karbantartása
vízfogyasztás
csökkentése

Iskolakert

Tanítás,
felüdülés
legyen

pihenés,
- növények, madáretetők megóvása
helye

Az iskola eszköz A
tanítás-nevelés
- esztétikus
dekorációk,
falitáblák,
szemléltetőanyagok
ellátottsága
élményközpontúságának növelése, -az ismeretterjesztő folyóiratok, könyvtár, médiatár
esztétikai
érzék
fejlesztése
–
egészséges
személyiség

Tanulásszervezési és tartalmi keretek
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Tanóra keretek




tantárgyakba beépítve
tanulmányi kirándulás
osztályfőnök órákon környezetvédelmi témák

Tanórán kívüli lehetőségek
A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések
feltárásával meg kell alapozni, hogy lehetővé váljon a környezetért, a jövő generációkért
felelős viselkedést vállaló személyiség formálása.

A környezetvédelem jeles napjai iskolánkban:

A természet-környezetvédelem jeles napjairól a tanórákba beépítve, illetve külön programokat
szervezve emlékezhetünk meg és tudatosíthatjuk a jelentőségüket.

Április 22.

Föld Napja

Május 10.

Madarak és Fák Napja

Szeptember 22.

Autómentes Nap

Szeptember 23.

Takarítás Világnap

Tanulmányi kirándulás:
tanösvények, nemzeti parkok, természetvédelmi területek, vadasparkok, múzeumok
Taneszközök
Környezetvédelmi vizsgálódásokhoz:
mérőhenger, Petri-csészék, kémcsövek, szűrők, határozók, mikroszkópok, indikátorok

Applikációs képek:
veszélyes, mérgező, gyúlékony anyagok, radioaktív anyagok, oxidálószerek.
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15. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározásának elvei, korlátai
Elvek:
-

A házi feladat az elsajátított ismeretek elmélyítését szolgálja.
A házi feladat a gyermekhez szóljon, érthető legyen, olyan, amelyet egyedül el tud
végezni.
Visszajelző szerepét komolyan véve szükség esetén további elmélyítésre kerítünk sort
az órán.
Az újonnan belépő tárgyak esetén mindig előzze meg a megfelelő tanulási módszerek
kialakítása, így biztosítva a hatékony felkészülést.
Szükség esetén az egy osztályban tanítók az osztályfőnök kezdeményezésére
konzultáljanak a házi feladat mennyiségéről.
A házi feladatot mindig ellenőrizzük.
A kötelező házi feladat az osztály közös minimumán alapuljon, a tehetséges tanulók
érdekében lehetőleg legyen differenciált.

Figyelembe vesszük:
-

A tanulók életkori sajátosságait
Egy átlagos képességű tanuló napi iskolai terhelését, heti órarendjét
Az átlagostól eltérő képességeket (differenciált házi feladat)
A szóbeli és írásbeli feladatok megfelelő mennyiségi arányát.

Korlátok
-

Az egy tantárgyból másnapra adott írásbeli házi feladat
elkészítő legyen 25-30 perc alatt.

-

A tanulmányi szünetekre az átlagos képességű tanulóknak házi feladatot nem adunk,
de a tanulmányi hátránnyal küzdőknek segítséget nyújtunk a felzárkózáshoz.

Kivéve:
-

A hosszabb memoriterek tanulására szánt időt, de ezek számonkérésének időpontját
legalább a számonkérés előtt egy héttel közölni kell.

-

A kötelező olvasmányok elolvasására a terjedelemtől függően elégséges időt kell adni,
ezek számonkérésének hozzávetőleges időpontját az adott félév elején, legkésőbb a
számonkérés előtt egy hónappal közölni kell.

Egyetértünk abban, hogy:
1. az őszi, téli, tavaszi, nyári szünetek idejére házi feladatot a nappali képzésben
résztvevőknek házi feladatot nem adunk / kivéve szorgalmi feladatot/
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2. kutató vagy gyűjtő jellegű feladatot csak az iskolai könyvtár állományára alapozva
lehet adni, ellenkező esetben csak szorgalmi feladat lehet.
3. A betegségből visszatérő tanuló kapjon haladékot a tananyag pótlására, távolléte miatt
hiányt ne szenvedjen. Egyéb okból távollévő tanulóknak előre kell egyeztetnie a
pótlást.

16. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési,
értékelési rendszere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Legyen egységes, egyszerű, áttekinthető.
Legyen differenciált, személyre szóló, a tanuló képességeit tükröző.
Legyen kiszámítható, azonos feltételeket teremtő
Jelezze a sikert és a kudarcot egyaránt.
Preferálja a szorgalmat és a tehetséget.
Jelezze a tanuló számára helyzetét éppúgy, mint szülei, környezete számára.
Legyen kompatibilis a közoktatás egészével.
A kialakított követelményeket valamennyi érdekelt ismerje előre és közösen fogadjuk el.

a) Számonkérések és értékelésük

A számonkérések formái:
- szóbeli felelet (a tanulók tanóra keretében történő szóbeli számonkérése, a tanár előzetes
bejelentése nélkül)
- röpdolgozat (az osztály nem rendszeres, rövid időtartamú, írásbeli számonkérése, előzetes
bejelentés nélkül)
- írásbeli felelet (egy-egy tanuló írásbeli felelete a tanóra keretében, előzetes bejelentés
nélkül)
- teszt (az írásbeli dolgozat egyik formája, mely nem tartalmaz esszé jellegű kérdéseket,
tartható előzetes bejelentés nélkül)
- feladatlap (az írásbeli számonkérés egyik formája, előzetes bejelentéssel)
- témazáró dolgozat (egy-egy adott témakör számonkérése, előzetes bejelentéssel)
- kis érettségi, a tanulók a 10. évfolyam végén az érettségi mintájára szervezett vizsgán
vesznek részt, amelynek érdemjegye súlyozottan számít (két témazáró jegynek felel meg)
az év végi osztályzatba. Az kis érettségi megismétlésére nincs lehetőség, a hiányzó tanulók
kötelesek bepótolni.
- házi dolgozat (a szaktanár által kijelölt témából készített otthoni dolgozat)
- egyéb szorgalmi feladatok
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Az iskolai írásbeli beszámoltatások

1. Az iskolai nevelő és oktató munka elengedhetetlen területe a tanulók munkájának
ellenőrzése és értékelése.
2. Az előírt követelmények teljesítését az egyes tantárgyak jellegzetességeinek megfelelően a
tanulók írásbeli felelete alapján ellenőrzik.
3. A tanulók tantárgyak ellenőrzésénél folyamatosan a pedagógus által meghatározott
formában és időpontban írásbeli és szóbeli beszámolóban tesznek tanúbizonyságot
tudásukról. A témazáró dolgozatokat egy héttel előbb be kell jelenteni, egyéb, alkalmi
(röpdolgozat, felelet stb.) számonkéréseket nem kell bejelenteni.
4. Az értékelési szempontokat a tantestület minden pedagógusa egységesen ismerteti a
tanulókkal a tanév kezdetén.
5. A szóbeli számonkérések alkalmából szerzett érdemjegyet a tanulóval minden esetben az
értékelés pillanatában közölni kell.
6. Az írásbeli számonkéréseket a megírásukat követő két héten belül értékelni kell, az
eredményt a tanulókkal közölni kell.
7. Ha tanuló első féléve elégtelen, akkor év végén legfeljebb közepes érdemjegyet kaphat.
8. Az osztálynaplóban egységesen kék (feleletek, röpdolgozatok, dolgozatok stb.) jegyek
szerepelnek.
9. Az osztályozás szempontjait és gyakoriságát, az írásbeli és szóbeli forma megválasztását és
ezek egymáshoz viszonyított arányát minden szaktanár maga dönti el a tanári
szabadságnak megfelelően, és vállal szakmai és pedagógiai felelősséget ezért.
10. Törekedni kell arra, hogy minden diák minden tárgyból havonta legalább egy, de
félévenként minimum a kötelező óraszám + 1 osztályzatot kapjon szóbeli és írásbeli
teljesítményére.
11. A hiányzó tanulókkal a szaktanár a témazáró dolgozatot köteles pótoltatni.
Értékelés, osztályozás
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. §-a alapján:
(1) A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen
érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A tanuló
magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök - az osztályban
tanító pedagógusok véleményének kikérésével - végzi. Az érdemjegyekről a tanulót és a
kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az év végi osztályzatot az
érdemjegyek alapján kell megállapítani. Az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét
értesíteni kell. Az érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének,
szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. Egy adott tantárgy
több pedagógus általi tanítása során a tanító pedagógusok közösen értékelik a tanuló
teljesítményét.
(2) Az érdemjegyek és osztályzatok a következők:
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a) a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél:
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1);
A félévi és a tanév végi osztályzatot az adott időszakaszban megszerzett összes érdemjegy
alapján kell megállapítani, e jegyek súlyozott átlagaként.
A témazáró osztályzatok az átlagolásnál kétszeres súllyal szerepelnek.
Az osztályzat meghatározása kerekítéssel történik, melynek során:
2 ,51-től közepes
3,51-től jó
4,51-től jeles osztályzatot adunk.
Az elégséges osztályzathoz a tanulónak az 1.8 tizedes átlagot kell elérnie.
A szaktanárok félévkor és év végén a javasolt osztályzatot legkésőbb az utolsó szakórán
közlik a tanulókkal.
Iskolánk működését az idevonatkozó dokumentumok határozzák meg. Irányadó az iskola
belső ellenőrzési terve. A belső ellenőrzésben az iskolavezetés végig az általuk, illetve a
fenntartó által felkért személyek vesznek részt.

A pedagógiai - ellenőrzés színterei
A nevelő-oktató munka eredményességének ellenőrzése:
Tanítás-tanulás folyamata, feltételrendszere
Tanulói teljesítmények
A tanulók neveltségi szintje
Tanulói attitűdök
A nevelők tevékenységének eredményessége
Dokumentumok (pl. tanmenete) ellenőrzése
Taneszköz, tankönyv kiválasztása
Rendezvények, ünnepségek

Iskolán kívüli tevékenységek:
Kirándulás - DÖK
Közművelődési intézmény (művelődési központ, városi könyvtár stb.)
Fogadóórák, szülői értekezletek

Minőségfejlesztés:
Tanulói szokásrendszer
Értékelés (osztályzatok aránya, szülői tájékoztatás)
Mérések vizsgálatok (tantárgyi, neveltségi szintfelmérés)
Partneri elégedettség mérése
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Pedagógiai attitűdök, módszerek, eljárások:
Szociális érzékenység
Empátia
Bánásmód
Pozitív értékelés

Egyéb:
Gyermekvédelem
Továbbtanulás
Beiskolázás
Ügyeleti rendszer
Házirend
Tanítás nélküli munkanapok felhasználása

Az ellenőrzésben a következő szempontokat tartjuk irányadónak:
-

legyen tényszerű objektív
legyen folyamatos, tervezett
tartsa tiszteletben a pedagógiai önállóságot
kövesse az iskolai nevelés sajátos menetét
terjedjen ki az iskola egész működésére
legyen nyílt és demokratikus

A tanulók munkájának ellenőrzése:
Végzik az iskola pedagógusai, valamint megbízás alapján szakértők

Területei:
-

a tanulók értékválasztása, jellemvonása
a helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintje
az osztályközösségben végzett tevékenység
viselkedés, magatartás

A tanulmányi munka értékelése
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alapelvek
- sokoldalú, tervezett legyen
- személyre szóló legyen
- fejlesztő ösztönző jellegű legyen
- ne legyen megtartó fegyelmező jellegű
- biztosítsa a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges arányát
- ismert legyen a követelményrendszer tanév, szülő és diák előtt
Alapelveink megvalósulásának érdekében a tanév elején a követelményeket tantárgyakra,
esetleg témákra lebontva világosan megfogalmazzak és a tanulók tudomására hozzuk. Az
egyes tantárgyak egységes iskolai követelményrendszerét minden tanár köteles betartani.

Az értékelés formái:
A magatartást és szorgalmat érdemjeggyel iskolánkban nem osztályozzuk, mivel pedagógiai
elveink és meggyőződéseink szerint ennek megbélyegző szerepe is lehet. Helyesebbnek
tartjuk a félévenkénti írásbeli, illetve negyedévenkénti szóbeli értékelést, mivel ez objektívebb
képet ad a tanulóról, mint egy érdemjegy. Így a gyerek esetleges negatívumai mellett a pozitív
dolgok felsorolása jobban ösztönöz, mint az osztályzat.
A számonkérés részben hagyományos módon, rendszeresen, írásban, szóbeli beszámolók
formájában folyik, a tanulók havi legalább két érdemjegyet kapnak. Másrészt a szakképző
évfolyamon tanulók gyakorlati jegyeiket a gyakorlati foglalkozásokon gyakorlati munka
elvégzése alapján, és a félévi gyakorlati vizsga eredményének függvényében kapják.

Írásbeli értékelés

Félévente személyre szabott, írásos értékelést küldünk levélben a szülő felé. Ez az értékelés
felöleli a tanuló munkához való viszonyát, hozzáállását, pontosságát, társaival, tanáraival való
kapcsolatát, aktivitását, magatartását, szorgalmát, a szakmában való igényességét. Az
értékelés kiterjedhet még a tanuló munkafegyelmére, személyiségjegyeinek alakulására, az
értékelt időszak legfontosabb eseményeire, fordulópontjaira. Egy-egy ilyen értékelés diáknak,
szülőnek egyaránt szól.

Szóbeli, verbális értékelés

Félévente nyílt estet tartunk a szülőkkel, tanulókkal együtt, hogy a problémákat, illetve
sikereket együtt értékelhessük. Az oldottabb, kötetlenebb légkörben a tanulók és a szülők
egyaránt jobban megnyílnak, s így együtt tudunk örülni a jónak, együtt tudjuk megvitatni, mi
az, ami még javításra szorul.
A tanév során a szaktanár által kijelölt anyagból, általa meghatározott formában és
lebonyolításban a tanórákon kívüli időpontban szóbeli vizsga tartható, illetve az érettségi
tantárgyakból, illetve a szakmai tantárgyakból a számonkérés ezen formája kötelező.
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Érdemjegy
A közoktatás egészéhez való illeszkedés, a kialakult szokások miatt, továbbá mert az esetek
egy jelentős részében magunk is fontosnak tartjuk az eredményértékelést, a számszerűsítést,
megtartjuk az ötfokozatú osztályozást.
A tantárgyblokkok, osztályozott tevékenységek követelményeit év elején előre közöljük a
tanulókkal és szülőkkel Meghatározzuk az adott tevékenység elégséges szintjét, azaz a
követelményminimumot is. Ennek formája a folyamatot, rendszeres szóbeli és írásbeli
számonkérés, melyre a tanuló érdemjegyet kap. Az ASZI - ban az érdemjegy minden esetben
értékel és nem fegyelmez.
Az a tanuló, aki egy tantárgyból nem felel meg, lehetőséget kaphat arra, hogy a későbbiekben
- a tantestülettel egyeztetett időpontban - levizsgázhasson.

A magatartás értékelése

Megfelelés az iskolai követelményeknek:
-

házirend, iskolai követelmények ismerete, betartása
szükség esetén aktív kiállás a rendbontókkal szemben betartása

A közösséghez és annak tagjaihoz való viszony:
-

beilleszkedés a közösségbe, mások beilleszkedésének elősegítése
aktív szerepvállalás a közösség előtt áll feladatok megoldásában
segítőkészség a problémák feltárásában és megoldásában

Megfelelés az általános viselkedési normáknak megfelelően
-

udvarias, figyelmes viselkedés és kultúrált hangnem minden körülmények
között

A szorgalom értékelése

Az oktató munka hatékonyságának elengedhetetlen feltétele az egyenletes teljesítmény
megkövetelése, elméleti és szakmai tárgyakban egyaránt.

Motiváltság:
- a tudás megszerzésének igénye
- az egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény
A tanulási folyamat:
- jó idő és munkaszervezés
- kötelességtudó, pontos, megbízható, önálló munkavégzés
- fegyelmezett, aktív tanórai tevékenység
Többletek:
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-

tanulmányi versenyek, szakkörök, pályázatok

A képesítő vizsga rendjéről
Az ASZI biztosítja tanulói számára a szakmai vizsga, érettségi vizsga, illetve a kétszintű
érettségi vizsga ismeretszintjének elérését. Minden tanuló a szakképzés befejezése végén
képesítő vizsgát tehet. Helyi tanterveink a kerettanterv, programtanterv a NAT és a
Szakképzési Törvény figyelembevételével készülnek, így a tanulók képesek lesznek az
objektív, egységes, központi követelményeknek megfelelni, illetve a szakmát önállóan
gyakorolni.

A tanulók jutalmazása:

A jutalmazás alapja lehet: kimagasló tanulmányi eredmény, közösségért végzett tevékenység,
diákkörben kiemelkedő színvonalú szereplés, kiemelkedő művészi teljesítmény, kiemelkedő
sportteljesítmény és minden olyan tevékenység, amely az iskola hírnevét öregbíti.
A jutalmazás formái a következők lehetnek:
 szaktanári- és osztályfőnöki dicséretek;
 igazgatói dicséret;
 az egész évben nyújtott kiemelkedő teljesítményért szaktanári dicséret, amelyet a
bizonyítványba is beírunk;
 oklevelek;
 egyéb egyéni és csoportos jutalmak (pl. könyv, színházjegy)

A tanulók fegyelmezési rendje:

Azt a tanulót, aki tanulói jogviszonyából fakadó kötelezettségeit – a tanulmányok teljesítését
ide nem értve – folyamatosan nem teljesíti, vagy a házirend előírásait megszegi, fegyelmező
intézkedésben lehet részesíteni.
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Fegyelmező intézkedések:
– szóbeli figyelmeztetés;
– szaktanári, osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés;
– a gondviselő értesítése levélben, személyes megbeszélés a gondviselővel;
– megállapodás megkötése a diák–tanár–gondviselő között;
– szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói írásbeli intő;
– bizonyos kedvezményektől (táborozás, kirándulás) való eltiltás.
Az írásban történt fegyelmező intézkedéseket az e-naplóban is rögzíteni kell. Ennek
adminisztrálása az intézkedést hozó pedagógus feladata.
Fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás
A Szülői Munkaközösség és a diákönkormányzat közösen a fegyelmi eljárás lefolytatása előtt
egyeztető eljárást kezdeményezhet, melyre akkor van lehetőség, ha a sértett és a vétkes ezzel
egyetért.
Sértett lehet tanuló, tanár vagy más személy.
Ha az intézmény a sértett (károkozás, szabályok megszegése), akkor nincs egyeztető eljárás.
Az egyeztető eljárás célja: az események feldolgozása, értékelése, az értékelés alapján a
vétkes és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás menete:
- A sértett hozzájárulásával a vétkes tájékoztatása a fegyelmi eljárás megindításáról
szóló levél útján.
- Öt tanítási napon belül kérheti az egyeztetést a vétkes. Ha kéri, a fegyelmi eljárást
15 napra fel kell függeszteni.
- Legfeljebb 15 napon belül le kell folytatni az egyeztetést.
- Ha az egyeztető eljárás eredményeként a sértett és a vétkes között megállapodás jön
létre, a fegyelmi eljárást határozott időre fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztési idő alatt a
sértett nem kéri a fegyelmi eljárás folytatását, akkor azt meg kell szüntetni.
- Ha az egyeztető eljárás során határidőre nem jön létre megállapodás, a fegyelmi
eljárás folytatódik.
Fegyelmi eljárás
- Fegyelmi eljárás megindításáról – az indok megjelölésével – a tanulót és szülőjét
írásban értesíteni kell a fegyelmi tárgyalás előtt legalább nyolc nappal.
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- A fegyelmi tárgyalást a törvény előírásainak megfelelően kell lefolytatni.
- A fegyelmi büntetés lehet:
a/ megrovás;
b/ szigorú megrovás;
c/ meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése ill. megvonása (kivéve
szociális kedvezmények, juttatások);
d/ áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába.
A fegyelmi büntetés megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló életkorát, értelmi
fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát, tettének hatását a közösségre.
- A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza.
- A DÖK véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.
- A fegyelmi határozatról a tanulót és a szülőt írásban kell értesíteni, megjelölve a
jogorvoslat módját és lehetőségét.
A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes
cselekményt követ el, vagy azzal fenyegetőzik, ha az iskolai, közösségi együttélés
szabályaival alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a
nevelési-oktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit, az
alábbiak szerint kell eljárni:
-

- Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés
büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul be
kell nyújtani.
- Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a
tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani.

17. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Feladatunknak tekintjük, hogy minden olyan segítséget megadjunk, amivel csökkenthetjük a
szociálisan vagy egészségüket tekintve hátrányos helyzetű tanulóink lemaradását, hogy minél
jobb esélyt kapjanak továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre. A hátrányok
enyhítésére iskolánk esélyegyenlőségi programot dolgoz ki.

Tevékenységeink


tanulóink szociokulturális környezetének megismerése, együttműködés a családdal,
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átgondolt és mértéktartó elvárásokat támasztunk a kötelező taneszközök, tankönyvek
tekintetében,
az iskola eszközeinek, létesítményeinek egyéni vagy csoportos használatát – kérésre –
biztosítjuk érintett tanulóink számára,
a szülő vagy a tanuló kérésére felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokat tartunk az érintett
tanulók számára,
bevonjuk őket az iskola tehetséggondozási programjába,
erőforrások felkutatása, pályázatok írása, támogatók bevonása az iskolai életbe,
továbbtanulásuk segítése,
szoros kapcsolatot tartunk a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak
érdekében, hogy a hátrányt szenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek.

18. A képzési idő és jellege
A) Gimnázium
Négyosztályos képzés

Négyosztályos képzésünk keretein belül, szeretnénk egyfelől lehetőséget biztosítani azok
számára, akik az általános iskolai képzés után gimnáziumi keretek között akarnak felkészülni
a felsőoktatásban való tanulásra.
A képzés során elsőbbséget élvez a rendszerező képesség kifejlesztése, amely az addig
megtanultak elhelyezésére, rendszerezésére irányul. Ebben az életszakaszban fontosnak
tartjuk a megtanult ismeretek alkalmazását, ennek a képességnek a kifejlesztését.
Négyosztályos képzésünkben a következő feladatokat és célokat kívánjuk megvalósítani:
Átfogó, folyamatokat átlátó ismereteket közvetíteni, erre irányuló feladatokat gyakoroltatni
minden tantárgy keretein belül.
A képzés első két évében kötelező tantárgyak tanulása során szeretnénk elmélyíteni a
tanulókban az addig megtanult ismereteket, tanulják meg azokat rendszerezni, elemezni. A
második két évben lehetőséget biztosítunk a továbbtanulás szempontjából kiemelten fontos
tantárgyak tanulásának emelt óraszámban, illetve fakultációs formában.
Megfogalmazott célunk közé tartozik a sikeres érettségi vizsga, amely a felsőoktatás kapuját
jelenti, ezért lehetővé válik az érettségi vizsga előrehozása is.

A 9-10. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

A gimnázium kilencedik-tizedik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a
változó és egyre összetettebb tudástartalmak elsajátítása, az önálló tananyag feldolgozási
képesség elmélyítése.
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mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;
a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával;
az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni;
az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani;
az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének
fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;

A 11-12. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

A két utolsó évfolyamon az elsődleges cél a tanulók felkészítése a továbbtanulásra, a
pályaválasztásra.






a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés
deduktív útjának bemutatása,
a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a
tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő
értékelésük;
a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;
a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az
önművelés alapozásával;
fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív
tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat;

A tanulók magasabb évfolyamra lépésének feltételei

Iskolánk tanulói magasabb évfolyamra léphetnek, amennyiben teljesítik az iskola helyi
tantervében meghatározott tantárgyi követelményeket.

Mindennapos testnevelés

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. §
(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg.
Ellenőrzés, értékelés
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A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és
értékelési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit, valamint a magatartás és
szorgalom minősítésének elvei az alábbiak:
Az évközi érdemjegyeknek, illetve az év végi osztályzatoknak a megszerzési lehetőségei
iskolánkban.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

Az órai számonkérés
1.1 Az órai szóbeli felelet
1.2 A felelet értékű röpdolgozat, írásbeli dolgozat
1.3 A témazáró dolgozat
1.4 A házi feladatok
Az elmaradt dolgozatok pótlása
A tanórán kívüli beszámoló
A félév végi osztályzat
Az év végi osztályzat
Az osztályozóvizsga
A különbözeti vizsgák
A javító és pótvizsgák

Az órai számonkérés:
1.1

Az órai szóbeli felelet:

A tanulók szóbeli kifejezőképességének fejlesztése, nyilvánosság előtti szereplésének
gyakoroltatása érdekében alapvetően fontosnak tartjuk az órai szóbeli feleletek mind
gyakoribbá tételét. A szóbeli felelés rendjét és tartalmát a szaktanár dönti el. A felelet nem
lehet hosszabb 15 percnél. Minden esetben kövesse a tanár – esetleg az osztálytársak – szóbeli
értékelése, amely a tartalmi minősítésen túl a formai (nyelvhelyesség, felépítettség stb.)
erényekre és hibákra is hívja fel a figyelmet, azt az érdemjegybe számítsa is be.
1.2

Az órai írásbeli felelet (röpdolgozat, írásbeli dolgozat)

A tanárnak lehetősége van arra, hogy felelet értékű röpdolgozatot, írásbeli dolgozatot
írasson. A röpdolgozat kidolgozásánál a rendelkezésre álló idő maximum 30 perc, írásbeli
dolgozatnál 45 perc lehet. A röpdolgozat célja, hogy a diákokat rendszeres tanulásra
szoktassa, valamint az, hogy a tanár a tovább haladáshoz szükséges legfontosabb ismeretek
elsajátításának szintjéről, és a továbbhaladási lehetőségéről tájékozódhasson.
A röpdolgozatot és az írásbeli dolgozatot nem szükséges előre bejelenteni. A naplóba az
érdemjegy bekerül, értéke azonos a szóbeli felelet értékével.
1.3

A témazáró dolgozat:

A témazáró dolgozat a tanulóknak egy nagyobb témakör végére kialakuló tudását méri fel. A
tanár törekedjék annyi témazáró dolgozatot íratni, ahány nagyobb témát a haladási terv
(ütemterv) szerint megtanított.
Mivel ez az ellenőrzési forma a diákoktól alaposabb szintű felkészültséget igényel, a tanár a
témazárót nem írattathatja meg váratlanul.
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A dolgozat időpontjának kitűzésekor az alábbi előírásokat kell betartania:
1. Az osztály egy napon nem írhat kettőnél több témazáró dolgozatot.
2. A dolgozatírás időpontját a tanár egy héttel korábban köteles a diákokkal közölni.
A megírt dolgozatokat a tanárnak a megírást követő 10 munkanapon belül kijavítva és
értékelve (osztályozva) ki kell adnia. Az osztályzatot a diák kérésére szóban is köteles
indokolni.
Ha a tanár – saját hibájából – 10 munkanapon kívül adja ki a kijavított dolgozatokat, az
azokra adott érdemjegyek elévülnek, azokat a tanár a naplóba nem írhatja be, az év végi
osztályzat megállapításánál sem veheti figyelembe.
Az elévülés után a diákoknak joga van kérni az eredményeket, beírásuk után azok nem
módosíthatók (törlés).

B) Technikum
A képzés szakaszai:

Középfokú nevelési-oktatási szakasz:

1. Általános műveltséget megszilárdító szakasz 9-10. évfolyam
2. Elmélyítő, pályaválasztási szakasz 11-12. évfolyam

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz: 11-12-13. évfolyam
13-14. évfolyam

Belépés az iskolába:

Technikum:

Középfokú nevelési oktatás szakasza
(Azonos évfolyamokon eltérő betűjellel jelezzük a tagozatokat)
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9. évfolyamba lépés feltétele a 8. osztályos bizonyítvány. Figyelembe vesszük a központi
felvételi vizsga, valamint a felvételi elbeszélgetés tapasztalatait.
10. évfolyamba lépés feltétele a 9. osztályos középiskolai bizonyítvány, más középiskolából
jelentkezett tanulók számára a szakmai orientáció tantárgyból különbözeti vizsgatétel.
Szakiskolából jelentkezés esetén a 9. osztály bizonyítványban tantárgyanként minimum jó (4)
osztályzat, valamint a kötelező érettségi tantárgyakból különbözeti vizsgatétel. Év végén
ágazati alapvizsga.
11. évfolyamba lépés feltétele a 10. osztályos középiskolai bizonyítvány, más középiskolából
jelentkezett tanulók számára a tagozatnak megfelelő szakmai orientáció tantárgyból és az
érettségi tantárgyakból különbözeti vizsgatétel, továbbá a pályaalkalmassági orvosi
vizsgálaton való megfelelés. Sikeres alapvizsga.
12. évfolyamba lépés feltétele 11. osztályos középiskolai bizonyítvány, más középiskolából
jelentkezett tanulók számára a tagozatnak megfelelő szakmai orientáció tantárgyból és az
érettségi tantárgyakból különbözeti vizsgatétel, továbbá a pályaalkalmassági orvosi
vizsgálaton való megfelelés.

A 13. évfolyamba lépés feltétele:

Az iskolánkban tanuló diákok számára a felsőbb évfolyamba való lépés feltétele az év végi
bizonyítvány elégséges eredménye, illetve a szakmai képzés megkezdéséhez eredményes
pályaalkalmassági vizsgálat és a nyári gyakorlat teljesítése. Sikeres érettségi vizsga.

A felnőttképzésben a már nem tanköteles korú tanulók vehetnek részt a fenti feltételek
mellett.
C) Szakgimnázium
Szakgimnázium (szakiskolát végzettek számára)
11-12. évfolyam

A szakgimnázium a 3 éves szakiskolát (vagy korábban szakmunkásképző intézetet) végzett
tanulók számára biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.
A szakgimnázium két évfolyamból áll (I., illetve 11., II., illetve 12.), amelynek programja a 3
éves szakiskolai közismereti programra épül. Az iskolatípus célja az, hogy olyan ismereteket
nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az általános
műveltség középiskolai körét. Ugyanakkor tekintetbe kell venni azt, hogy a 3 éves szakiskolai
program során az alacsony közismereti óraszámok miatt nem nyílt lehetőség arra, hogy a
tanulók az elvégzett évfolyamokon maradéktalanul elsajátítsák az előírt követelményeket,
ezért a hiányosságok pótlására különösen nagy hangsúlyt kell helyezni.
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Különösen az idősebb hallgatók esetében, lehetőség nyílik az élet-és munkatapasztalatokra,
valamint a korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) tanulmányok során
megszerzett előzetes ismeretekre történő építkezésre.
A szakgimnázium megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú
továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, illetve a szakmai
végzettség megszerzésének lehetőségét. A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalma,
tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási képességeket
az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének érdekében.
Alkalmat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi létformáiknak és a világban való
tájékozottságuk továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai
kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb
fejlesztésére, szocializálására.
A kerettanterv hangsúlyt helyez arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek
rendszere, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek
elsajátítási eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési
műveletek kifejlesztője. Ily módon törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb,
gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek
létrehozására – különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás
lehetőségeinek biztosítására. Hangsúly került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési
lehetőségeinek biztosítására, a problémamegoldó és a kreatív működés irányába.
A szakgimnázium kerettantervét nappali és esti munkarend mellett bármely más
munkarendben is lehet alkalmazni, azokban, amelyeknek a feltételei rendelkezésére állnak,
illetve amelyet a Köznevelési Törvény lehetővé tesz.

Iskolánkban választható idegen nyelvek

- angol nyelv
- német nyelv

Angol nyelv

Horizons és Traveller tankönyvcsalád

Alkalmazott szemléltető eszközök: cd, videó, képek, kártyák

Autentikus szövegek: a könyv fokozatosan nehezedő, egyszerűsített publicisztikai, ill.
irodalmi szövegeket tartalmaz. Cél a tanulók szövegértésének fejlesztése.

64

A könyvek mind a 4 nyelvi alapkészségre egyforma hangsúlyt helyez. Olvasott és hallott
szövegértést fejlesztő feladatokat, és szóbeli és írásbeli kifejezőkészséget fejlesztő feladatokat
egyaránt tartalmaz.

A nyelvtani szerkezetek és a szókincs változatos témákon keresztül kerülnek bemutatásra.
Nyelvtani összefoglaló a tankönyvek végén.

Cél: - a négy nyelvi készség elsajátítása az átvett leckék alapján
-10 igeidő és más nyelvtani szerkezetek helyes használata
-kb. 1300 szó elsajátítása
-ismerkedés Angliával és az Egyesült Államokkal

Német nyelv

Ideen tankönyvcsalád

Alkalmazott szemléltető eszközök: cd, videó, képek, kártyák

Autentikus szövegek: a könyv fokozatosan nehezedő, egyszerűsített publicisztikai, ill.
irodalmi szövegeket tartalmaz. Cél a tanulók szövegértésének fejlesztése.

A könyvek mind a 4 nyelvi alapkészségre egyforma hangsúlyt helyez. Olvasott és hallott
szövegértést fejlesztő feladatokat, és szóbeli és írásbeli kifejezőkészséget fejlesztő feladatokat
egyaránt tartalmaz.

A nyelvtani szerkezetek és a szókincs változatos témákon keresztül kerülnek bemutatásra.
Nyelvtani összefoglaló a tankönyvek végén.

Cél: - a négy nyelvi készség elsajátítása az átvett leckék alapján
-10 igeidő és más nyelvtani szerkezetek helyes használata
-kb. 1300 szó elsajátítása
-ismerkedés Ausztriával és Németországgal
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19. A közösségi szolgálatra vonatkozó előírások
Az NKT. 4.§ (15) bek. szerint a közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló
helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől
független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása,
6.§ (4) Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat
elvégzésének igazolása.

Az NKT. 97.§ (2) bek. szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat
végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga
esetében kell megkövetelni.
EMMI rendelet 133.§ (1) bek. szerint a középiskolában meg kell szervezni a tanuló
közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását
(2) A közösségi szolgálat keretei között
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

az egészségügyi,
a szociális és jótékonysági,
az oktatási,
a kulturális és közösségi,
a környezet- és természetvédelemi,
a katasztrófavédelmi,
az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel
közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.

A közösségi szolgálat helyszínei
A közösségi szolgálat kétféle helyszínen, helyben vagy iskolán kívüli szervezetnél
valósítható meg.
Helyben ellátható tevékenységek:
Az Aranykéz Középiskolában azokat a tevékenységeket fogadjuk el közösségi
tevékenységként, melyek nem szerepelnek a Pedagógia Programban.

Tevékenység
diákönkormányzati munka

Igazolható időtartam
röplabda: max.4 ó
Ismerkedési délután
szervezése
kilencedikeseknek: 2ó
Évzáró buli szervezése: 2ó

Igazoló személy
diákönkormányzatot segítő
tanár

iskolai rendezvények
alkalmával a helyszín
berendezése, kipakolása

felkészítő foglalkozás
maximum 3 óra (egyszeri)

a berendezést/kipakolást
koordináló tanár,
igazgatóhelyettes

iskolai

igazgatóhelyettes

rendezvényeken
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hangosítás
iskolai színpadi műsor
előadás ideje (kb.1ó) és
(Október 23., Karácsony, maximum 3 órás felkészítő
foglalkozás
Március 15.)
ténylegesen elvégzett
az iskola műszaki állapota
munka időtartama
és környezetének javítása
érdekében végzett munka

műsor készítéséért felelős
osztályfőnök,
igazgatóhelyettes
feladattal
megbízott
pedagógus, osztályfőnök,
igazgatóhelyettes

Külső szervezet bevonásával végezhető tevékenységek: Iskolán kívüli szervezet
bevonásakor az Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola és az adott
iskolán kívüli szervezet együttműködési megállapodást köt.
(1.sz. melléklet)
Közösségi szolgálat teljesítése csak abban az esetben igazolható, ha olyan szervezetnél
végezte a tanuló, mellyel kötött az iskola együttműködési megállapodást. Amennyiben a
tanuló olyan szervezetnél kíván közösségi szolgálatot végezni, amellyel az iskolának nincs
megállapodása, azt a tevékenység megkezdése előtt jeleznie kell az iskolavezetésnél.
EMMI rendelet 133.§ (9) e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor
bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek
tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a
foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.
A tanulót fogadó intézménynek az egészségügyi tevékenységi területen minden esetben, a
szociális és jótékonysági területen végzett közösségi szolgálat esetén szükség szerint
mentort kell biztosítania. A mentor biztosításának kötelezettségét, személyét a
megállapodásban rögzíteni kell. Külső szervezetnél végzett közösségi tevékenységet a
külső szervezet képviselője vagy a megbízott pedagógus igazolhat. Az igazoló személyét a
megállapodásban rögzíteni kell.

Közösségi szolgálat dokumentálása
- A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitölteni. A jelentkezési lap
tartalmazza a jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét, idejét és a szülő egyetértő
nyilatkozatát (nagykorú tanuló esetén ez nem szükséges) (2. sz. melléklet)
- A közösségi szolgálatot végző tanuló köteles naplót vezetni, melyben rögzíti, hogy mikor,
hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet folytatott (3. sz. melléklet). A tanulói naplók,
osztályonként összefűzve a tanári szinten kerülnek elhelyezésre. A naplóban az elvégzett
tevékenységet az előző pontban felsorolt személyek aláírásukkal igazolják. Külső
szervezetnél végzett tevékenység esetén a szervezet képviselője által kiállított és aláírt
igazolás is elfogadható, amit a naplóhoz csatolni kell, és a naplóba az osztályfőnök átvezet.
- A fenti igazolások alapján az osztályfőnök az osztálynaplóban dokumentálja a közösségi
szolgálat teljesítését. (záradék: Igazolom, hogy a tanuló a …….. /……tanévben …….. óra
közösségi szolgálatot teljesített.)
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20. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez
szükséges módszerek
Iskolánk testnevelő tanára minden tanévben - az adott tanév rendjéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott mérési időszakban - országosan egységes mérési módszer és az
annak alkalmazásához kifejlesztett eszközök alkalmazásával, a nappali rendszerű iskolai
oktatás rendje szerinti tanulók részvételével elvégzik a tanulók fizikai állapotának és
edzettségének mérését, valamint az ehhez kapcsolódó feladatokat.
A tanulók fizikai fittségi mérésének célja a tanulók egészsége megőrzésének, javításának,
fenntartásának előmozdítása, és a tanulók egészségi állapotának nyomon követése a tanulók
fizikai fittségi szintjének feltárásával.
A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott tanévben rögzített adatait az
iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusai tanévenként elemzik, és meghatározzák az
adott tanuló fizikai fittségi szintjének további fejlesztése szempontjából – elsősorban az
iskolai testnevelés órák keretei között – szükséges intézkedéseket.
A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) a tanulók fizikai fittségi mérésének
adatait rögzítő informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer. A NETFIT rendszerbe
azonosításra alkalmatlan módon feltöltött tanulói eredményeket a NETFIT-et támogató
informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer automatikusan kiértékeli.
A NETFIT a fizikai fittségi mérés során három tartalmi területet, azokhoz kapcsolódóan
pedig négy fittségi profilt különböztet meg:
Tartalmi területek








A tanulók testösszetételére vonatkozó mérések – az antropometriai paraméterek
mérése és a testösszetétel becslése
A tanulók vázizomzatának fittségére vonatkozó (pálya)tesztek
A tanulók aerob kapacitására vonatkozó (pálya)tesztek Fittségi profilok
Testösszetétel és tápláltsági profil
Vázizomzat fittségi profil
Hajlékonysági profil
Aerob fittségi (állóképességi) profil

A mérések, tesztek típusai: A tanulók testösszetételére és tápláltsági állapotára vonatkozó
mérések
1. Testtömeg mérése
2. Testmagasság mérése
3. BMI (az előző két érték alapján számítva)
4. Testzsírszázalék mérése A tanulók aerob kapacitására és vázizomzatának fittségére
vonatkozó mérések, tesztek
5. Ütemezett hasizomteszt
6. Törzsemelés teszt
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7. Ütemezett fekvőtámasz teszt
8. Kézi szorítóerő mérés
9. Helyből távolugrás teszt
10. Hajlékonysági teszt
11. Állóképességi ingafutás teszt 15m, ill. 20m
A vizsgálatot minden olyan egészséges tanulóval elvégeztetjük, aki az iskolai testnevelés
alól nem kap teljes felmentést. A könnyített-és a gyógytestnevelésre utalt tanulók
általános izomerejének minősítése csak a szakorvos által nem tiltott motorikus próbákban
elért teljesítmények alapján történik. A test általános izomerejét, erő-állóképességét
motorikus próbák alapján értékeljük.
Általános vizsgálati szempontok:
 A vizsgálat előtt a tanulóval ismertetjük a vizsgálat célját, gyakorlati hasznosságát és az

elvégzendő feladatot.
 A vizsgálatot az erre a célra elkészített mérési útmutató alapján végezzük el.
 Az általános fizikai teherbíró-képesség pontértékeinek meghatározása a táblázatok

alapján történik.
 Minden motorikus próba elvégzése előtt általános és speciális bemelegítést végzünk a

tanulókkal.
 Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott próbák közül a dinamikus

erő mérésére alkalmazott próbáknál legalább három kísérleti lehetőséget biztosítunk a
tanulóknak, melyből a legjobb teljesítmény alapján számítjuk a pontot.
A fizikai fittségi mérés eredményeit a mindenkori tanév rendjéről szóló jogszabályban
meghatározott mérési időszak utolsó napjáig az iskolának a tanuló mérési azonosítójának
alkalmazásával fel kell tölteni a NETFIT rendszerbe.
A fizikai fittségi mérés tanulót érintő eredményeiről a tanuló és a szülő a tanuló mérési
azonosítójának felhasználásával a NETFIT rendszeren keresztül kap tájékoztatást.

21. A tankönyv, taneszközök kiválasztásának elvei, a térítésmentes
tankönyvek
Iskolánkban csak hivatalos, az oktatásért felelős minisztérium által elfogadott, hivatalos
tankönyvlistán szereplő nyomtatott tankönyvek, kiegészítő anyagok (munkafüzet,
feladatgyűjtemény, térképek, függvénytáblázat, audiovizuális anyag, kötelező és ajánlott
olvasmányok, elektronikus könyvek) használhatók. Ezen kívül a tantárgyak sajátosságai miatt
más taneszközök beszerzése is szükséges lehet (projektor, interaktív tábla, audiovizuális
eszközök, körző, vonalzó, rajzeszközök, zsebszámológép, szerszámok, a kerettanterv által
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kötelezően meghatározott sportágakhoz sporteszközök, kísérleti eszközök, műszerek,
demonstrációs eszközök, szemléltető eszközök, falitérképek stb.)
A taneszközöknek:
1. Illeszkedni kell az iskola helyi tantervéhez
2. Illeszkedjen a tanulók életkori sajátosságaihoz.
3. Színes, érdekes, igényes, a tantárgyat vonzóvá tevő legyen.
4. Lehetőséget adjon a tanulónak önálló feldolgozásra, gyakorlásra is.
5. Lehetőség szerint több tanéven át lehessen használni.
6. Illeszkedjen a kompetencia alapú oktatás alapelveihez.
7. Ár-érték aránya minél kedvezőbb legyen.
8. Előnyben részesítjük azokat a tankönyvcsaládokat, melyeknek jól használható segédleteket
tartalmazó elektronikus változata is létezik (videó- és képanyag, szimulációk, animációk,
feladatsorok)

Az állami tankönyvtámogatásban alanyi jogon részesülők köre
A térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16.
évfolyamaira történő kiterjesztéséről szóló 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján
valamennyi, a nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló
ingyenes tankönyvellátásban részesül.
A 2020/2021-es tanévtől kezdődően az 1-16. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon
térítésmentesen kapja a tankönyveket, megszűnt a fizetős tanulói státusz.

22 . A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének
elvei


A tanulók osztályba és csoportba sorolása
A következő tanévre vázolt elképzeléseinket a pályaválasztókkal kellő időben
megismertetjük.
A tanulók osztályokba sorolása a jelentkezési lapok alapján történik.



A csoportbontás szempontjai
Az idegen nyelvek tanítása csak kiscsoportos formában képzelhető el eredményesen,
így ezek tanítását csoportbontással végezzük. A csoportokat kezdő és haladó szintbe
soroljuk be, előzetes tudásfelmérés alapján.
Az informatika csoportbontását a számítógépterem befogadóképessége indokolhatja.
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23. A Nemzeti Alap Tantervben meghatározott pedagógia
feladatok helyi megvalósításának szabályai
A Nemzeti Alap Tanterv a köznevelés feladatát alapvetően a nemzeti műveltség, a hazai
nemzetiségek kultúrájának átadásában, megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében,
az erkölcsi érzék és a szellemi- érzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg. Feladata
továbbá 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.
A megvalósítás helyi módszerei:
 ismerjék meg a népszokások egészségvédelmi vetületét (ünnepek előtti böjtök)
 ismerjék meg az élővilág sokszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen voltát, az
ember felelősségét az élővilág megőrzésében
 váljanak képessé a természet jelenségeinek elemi szintű értelmezésére
 természettudományos gondolkodásnak megfelelő képességek kialakítása
 környezet állapota iránti érzékenység fejlesztése
 ökológiai szemlélet fejlesztése
 helyes környezeti attitűdök fejlesztése
 legyen képes felelős döntések meghozatalára
 szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen
környezetükről
 érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat,
 értsék meg, hogy a társadalom-földrajzi változások, a felgyorsult fogyasztás a Föld
erőforrásainak kimerüléséhez vezet
 alakuljon ki az igény a szülőföld megismerésére
 fejlődjön közösségük, lakóhelyük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak
megoldásában való aktív részvételi készség
 ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet
 ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azok
között az ok-okozati összefüggéseket
 legyenek tájékozottak a földi élővilág sokféleségét, valamint az emberek és biológiai
környezetük közötti kapcsolatrendszert illetően
 ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat
 legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére
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 sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat
 alakuljon ki ökológiai szemléletmód
 alakuljon ki a természeti és az épített környezet iránti felelősség
 sajátítsák el az elsősegély-nyújtási technikákat
 ismerjék fel az empátia szerepét a másik ember megítélésében
 ösztönözze a helyes viselkedésmódok és a környezet-egészségvédő szokásrendek
kialakítására
 segítse az önmagukkal szembeni felelősségérzet kialakításában
 váljék a haza felelős polgárává
Mindezen feladatokat tanórákon, osztály és iskolai ünnepélyeken, tanulmányi kirándulásokon,
szakkörökön és egyéb iskolán kívüli rendezvényeken (pl. művészeti bemutató, civil
egyesületek stb.) próbáljuk meg elérni.
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III. AZ ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJA, AZ ISKOLA HELYI
TANTERVE
1. A választott kerettanterv megnevezése - helyi tanterv alapja
Az Aranykéz Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskolában a NAT és az oktatásért felelős
miniszter által kiadott kerettanterv alapján készült el a helyi tanterv.
A helyi tanterv alapját a következő dokumentumok képezik:
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti Alap Tanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról:
I.2. A NAT, a kerettantervek és a helyi szintű szabályozás
II.1. A kulcskompetenciák
II.2. Műveltségi terület
II.3. A műveltségi területek anyagai
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet mellékletei:
3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9 -12. évfolyama számára a gimnáziumok 7 -12.
évfolyama számára
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet.
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló – többször módosított – 100/1997. (VI. 13.)
Korm. rendelet
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény
A 2020/2021-es tanévtől a 9. évfolyamon, ezután felmenő rendszerben felmenő rendszerben
az alábbi dokumentumok szabályozzák a helyi tantervek elkészítését:
A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti Alap Tanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról, A
2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók:
Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára
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Az intézmény minden osztályára, szakmai képzésére a központilag kiadott gimnáziumi,
illetve szakképzési kerettantervek, szakmai és vizsgakövetelmények alapján készült helyi
tantervi órafelosztásokat alkalmazzuk.
Technikum
*
5/2
évfolyam A programtantervvel kitöltött időkeret – a
(9,10,11,12,13. évfolyam vagy 13.14.)
szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
szóló 12/2020 (II.07.) Kormányrendelet 13.§
a 21. Szépészet ágazathoz tartozó
(4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a
szakképző intézmény által a helyi gazdasági
Kéz-és lábápoló technikus
környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai
5 1012 21 02
célokra szabadon felhasználható időkeretet
(szabad sáv) A szabad sáv szakmai tartalmáról
Kézápoló és körömkozmetikus
a szakképző iskola szakmai programjában kell
Speciális lábápoló szakirányokkal
rendelkezni.
Fodrász
A szakirányú oktatásban a tantárgyakra
meghatározott időkeret és tartalom kötelező
5 1012 21 01
érvényű, a témakörökre kialakított óraszám,
Kozmetikus technikus
valamint a tantárgyak és témakörök
óraszámának évfolyamonkénti megoszlása és
5 1012 2103
sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire
Fotográfus
tekintettel – pedig ajánlás.
5 0213 16 08
Művészeti fotográfus
Kreatív fotográfus szakirányokkal

Technikum 2 évfolyam

2 éves érettségire felkészítő nappali rendszerű
szakközépiskolai/technikumi osztály (2019. évi
(12, 13. évfolyam)
LXXX. törvény alapján) bemeneti feltétel iskola
szakiskolai/szakképző
iskola
érettségire felkészítő nem szakképző rendszerű
végzettség, szakmai vizsga
évfolyam
Szakképző Iskola 2 évfolyam (13,14.)

Elektronika és elektrotechnika ágazat

Villanyszerelő
4 0713 04 07
Épületvillamosság
Villamos hálózat
Villamos készülék
szakirányokkal

és

berendezés

Gimnázium 4 évfolyam (9, 10, 11, 12. 5/2020. (I.31.) Kormányrendelet a Nemzeti
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évfolyam)

Alap Tanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.)
Kormányrendelet módosításáról 2020. 09.01től felmenő

* V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A technikumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai tartalma,
tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 5 évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának
szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési
évfolyamának (1/13.) ágazati szak
mai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 5 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával.
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Az Aranykéz Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskolában oktatott tantárgyak heti
óraszámai képzésenként

A helyi tantervi óraszámokat tartalmazzák az alábbi táblázatok, megjelölve a szabadon
tervezhető órák elhelyezését is.

Gimnázium 9-12. évfolyam
2020.09.01-től kifutó rendszerben
Óraterv a kerettantervekhez a 9-12.évfolyamon*

Tantárgyak

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

19.
20.
21.

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Kémia
Fizika
Biológia - egészségtan
Földrajz
I. idegen nyelv
II. idegen nyelv
Vizuális kultúra**
Dráma és tánc***
Ének-zene
Informatika
Testnevelés
Osztályfőnöki
Etika
Életvitel és gyakorlat
Szabadon választható heti
2 órás fakultáció: biológia,
vizuális kultúra, I. II.idegen
nyelv, földrajz, testnevelés,
informatika****
Összesen:
Szabadon tervezhető óra
Rendelkezésre álló
órakeret

A gimnáziumi képzés nevelés-oktatás
szakasza
9.
10.
11.
12.
4+1*
4
4+1
4+1
3+1
3+1
3+1
3+1
2+2
2+1
3+1
3+1
2
2

2
2
2
2
3+1
3+1
1

2
3
3
1
1
1
1
5
1

1
1
5
1

35
4
35

36
4
36
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2
2

2

3+1
3
2

3+1
3
2

5
1
1

5
1

2

1
4

35
6
35

35
8
35

Összes
óraszám
19
16
15
4
6
6
4
15
13
6
1
2
2
20
4
1
1
8

*félkövér betű a kötelező óraszám, normál betűméret a szabadon tervezhető órakeret
**11-12. évfolyamon a négy művészeti tantárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc,
Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a
Művészetek órakerete
***Dráma és tánc, illetve Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy közül egy tantárgy
választása kötelező
****11. évfolyamon egy szabadon választott fakultációs tantárgy választása kötelező, 12.
évfolyamon 2 szabadon választott fakultációs tantárgy választása kötelező, melyből az egyik
idegen nyelv.

Alapóraszámok az új NAT szerint
Gimnázium 9-12. évfolyam
2020.09.01-től felmenő rendszerben

Tantárgyak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem és állampolgári
ismeretek
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Első idegen nyelv
Második idegen nyelv
Művészetek/ Vizuális
kultúra
Mozgóképkultúra és
médiaismeret
Ének-zene
Digitális kultúra
Testnevelés
Osztályfőnöki
Kötött célú órakeret (1-1
szabadon választható heti 2
órás fakultáció: biológia,
vizuális kultúra, idegen
nyelv, földrajz, testnevelés,
informatika)

A gimnáziumi képzés nevelés-oktatás
szakasza
9.
10.
11.
12.
3+1*
4
4
4+1
3+1
3+1
3+1
3+2
2
2+1
3
3+1
2
2
3
1
3
3
1

1
3
2
2
3
3
1

1
2
5
1

1
1
5
1

77

2**
1
4
3
1

2
5
1
4

4
3+1

Összes
óraszám
17
17
12
3
5
7
4
15
13
3

1+1

2

5
1
4

2
5
20
4
8

17.
17.
18.
19.

Összesen:
Kötelező óraszám
Szabadon tervezhető óra
Maximális órakeret

34
32
2
34

34
32
2
34

34
30
4
34

34
29
5
34

*félkövér betű a kötelező óraszám, normál betűméret a szabadon tervezhető vagy kötött
célú órakeret
**természettudományi tantárgyak emelt óraszámban 11-12. évfolyamon folytathatók

2. Az iskola helyi tanterve
A kiválasztott kerettantervre épülő helyi tantervek külön dokumentumban találhatóak meg,
amelyek felkerülnek az iskola honlapjára.
A szaktanárok elkészítették a helyi tanterveket a tantárgyi struktúra táblázatai alapján az ott
feltüntetett tantárgyakhoz.
A szakgimnáziumban a szakmai tantárgyak (szakképzéshez tartozó tantárgyak helyi tanterveit
a szakmai programja tartalmazza.

A helyi tantervek felépítése:
Címlap: az iskola, a tantárgy, a képzés típusának megnevezése, a heti és éves óraszám
feltüntetése évfolyamonként.
Bevezetés: célok, feladatok, kulcskompetenciák, a pedagógiai szakaszok fejlesztési feladatai,
a szabadon felhasználható órakeret felosztásának elvei, a helyi képzés specialitásai.
Tantárgyi tartalmak: – témakörök, előzetes tudás, fejlesztési követelmények, kapcsolódási
pontok, órakeret témakörönként, a fejlesztés várt eredményei, az első és a második félévi
osztályozó vizsga követelményei minden egyes képzési típusra és évfolyamra.

3. Kötelezően
tantervei

vagy

szabadon

választott

tanórai

foglalkozások

A szabadon tervezhető órák hozzáadódtak az egyes tantárgyak óraszámához, így a
tantervekbe is. A szaktanárok a szabadon választható tantárgyakhoz, valamint az iskola által
vállalt közép- és emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokhoz a helyi tanterv felépítése
alapján elkészítették a helyi tanterveket, amelyek tartalmazzák a foglalkozások megnevezését,
óraszámát, valamint a megtanítandó és elsajátítandó tananyagát.
A kulcskompetenciák fejlesztése
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A kulcskompetenciák fogalmát a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alap Tanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról II.1. A kulcskompetenciák című fejezete a
következőképpen határozza meg: „Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az
ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó képességeket és attitűdöket értjük, amelyek
birtokában az Unió polgárai egyrészt gyorsan alkalmazkodhatnak a modern világ felgyorsult
változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják. A
tudásalapú társadalomban felértékelődik az egyén tanulási képessége, mert az emberi
cselekvőképesség az élethosszig tartó tanulás folyamatában formálódik. A különböző
kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, készségek, és ezek hátterében a meghatározó
képességek és attitűdök számos tanulási helyzetben és összefüggésben alkalmazhatók
különféle célok elérésére, különböző problémák és feladatok megoldására, ezért több
műveltségterülethez is köthetők. Több kompetencia egymásba fonódik, így részben fedik
egymást, továbbá az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik területhez
elengedhetetlen készségek formálódását, fejlődését. Hasonló egymásra építettség jellemzi a
képességek kibontakoztatására és a tanulás fejlesztésére irányuló célok és az egyes
műveltségterületek viszonyát. Számos olyan fejlesztési területet említhető, amely valamennyi
műveltségterületen a kialakítandó kompetencia részét képezi: ilyen például a kritikus
gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az
együttműködés, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati
kultúra, a társas tolerancia.”
Egy adott kulcskompetencia fejlesztése minden tantárgynak kiemelt feladata alap/vagy
kiegészítő feladatként.
A kulcskompetenciák fejlesztésének feladatait, a kiemelt fejlesztési feladatok
megvalósításának lehetőségeit a tantárgyi helyi tantervek bevezető része tartalmazza.

4. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a
pedagógusválasztás szabályai
A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően választandó és
szabadon választható tanítási óra.
Szabadon választott tanítási órák:
Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig,
vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon
részt venni.
Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt – a tanulót és a
tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt álló tanuló (a továbbiakban a tizennyolc év
alatti és a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú tanuló) szülőjét írásban tájékoztatni kell.
A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a
magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A
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tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a
szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.
Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények
teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az iskolába
történő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti.
A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások,
továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások
megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően
választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezését, óraszámát a
helyi tantervek tartalmazzák.
Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően
közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak,
tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak
tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni.
A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a
következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán,
továbbá, ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára.
Iskolánk minden év május 20-áig felméri, hogy a tanulók mely érettségi felkészítő
foglalkozásokon kívánnak részt venni.
A tanuló május 20-áig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával
kapcsolatos döntését. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a
választási jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit a középiskola
igazgatójával vagy az igazgató által kijelölt pedagógussal.
A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását.
Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az
évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem
cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja
A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a
következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán,
továbbá, ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára.
Nem kötelező (választható) foglalkozások:
Iskolánk a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) foglalkozásokat
szervez felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális, illetve kiegészítő
ismeretek átadása céljából. A nem kötelező foglalkozások heti időkerete a jogszabályban
meghatározottak szerint alakul.
Iskolánk személyi feltételei nem teszik lehetővé a pedagógusválasztást, a tanulók viszont
szabadon dönthetnek arról, melyik szakkörben, tehetséggondozó foglalkozáson, szakkörön,
szeretnének tevékenykedni.
A tanárok minden tanévben, szeptember elején meghirdetik azokat a foglalkozásokat,
szakköröket, melyre a tanulók jelentkezhetnek
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5. Érettségi vizsga tantárgyai, szintjei és választható tantárgyai
Azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, amelyekből a középiskola tanulóinak
közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését az iskola kötelezően vállalja,
továbbá annak meghatározása, hogy a tanulók milyen helyi tantervi követelmények teljesítése
mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát.
Az érettségi vizsga országosan szabályozott vizsga. Megszervezése és lebonyolítása a
100/1997. számú Kormányrendelet alapján történik. E rendelet tartalmazza a szaktárgyi
követelményrendszert is.

A felkészítésre a 11-12. évfolyamon van lehetőség, a szabadon tervezhető órakeret terhére, az
érettségire felkészítő foglalkozások szervezésének szabályai alapján.
Az iskola a következő érettségi vizsgatárgyakból vállalja kötelezően a tanulók felkészítését
közép- vagy emelt szintű (megfelelő létszámú tanulói érdeklődés esetén) érettségi vizsgára a
kötelező tanórákon felül.
Emelt szintű érettségire való felkészítést az iskola a következő tantárgyakból vállalja: magyar
nyelv és irodalom, történelem, angol és német nyelv.

Középszintű érettségire való felkészítést az iskola a következő tantárgyakból vállalja: magyar
nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol és német nyelv, informatika, földrajz,
biológia, vizuális kultúra, testnevelés, szépészet: fodrászat, kozmetika A szépészet kifutó
rendszerben 2023/24-es tanévig.

Középszintű érettségire felkészítő foglalkozások heti 2 órában 11-12. évfolyamon a következő
tantárgyakból lehetséges: informatika, angol nyelv, német nyelv, földrajz, biológia, vizuális
kultúra, testnevelés, szépészet: fodrászat, kozmetika A szépészet kifutó rendszerben 2023/24es tanévig.
Az érettségire felkészítő foglalkozások helyi tantervei a kerettantervek és az érettségi vizsga
követelményei alapján készültek el.
Választható érettségi vizsgatárgyak melyekre az iskola vállalja a középszintű felkészítést a
kötelezően tanult tantárgyak közül: a nem kötelezően választott idegen nyelv (angol vagy
német nyelv), földrajz, vizuális kultúra, informatika, biológia, testnevelés, szépészet
(kozmetikus, fodrász ismeretek, a szépészet kifutó rendszerben 2023/24-es tanévig.) a
Pedagógiai Programban meghatározott helyi tantervi követelmények teljesítése esetén.
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6. Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a közép- és emeltszintű
érettségi vizsga témakörei
Az alábbiakban megjelölt dokumentumok alapján a középszintű érettségi vizsga témaköreit
külön dokumentumban és a honlapon, valamint a titkárságon kerül elhelyezésre.
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet.
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló – többször módosított – 100/1997. (VI. 13.)
Korm. rendelet.
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IV. AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA
Az oktatási- és nevelési programot a Pedagógiai Program II. és III. fejezete tartalmazza.

1. A szakmai
keretei

program

törvényi,

jogszabályi

A Szakképzési törvény és annak végrehajtási rendelete, a Felnőttképzési törvény és annak
végrehajtási rendelete, az egyes szakmák Programtanterve, Képzési és Kimeneti
Követelményei, az egyes szakmákra vonatkozó kötelező minimálisan meghatározott
szakképzési óraszámok (elmélet és gyakorlat együtt), összefüggő gyakorlat óraszáma, az
egyes szakmákra vonatkozó Képzési Programok külön nappali és esti tagozatra,
felnőttképzési jogviszony keretében. A Képzési Programokat az iskola a duális képzőhellyel
közösen készíti el az aktuális tanévre vonatkozóan, minden évben felülvizsgálva a képzési
program óraszámait és tantárgyi követelményeit.

2. A szakmai program alapjai
Az ASZI szakmai programját önállóan, szakképzési program keretében készítettük el. A
szakmai program része az ASZI pedagógiai programjának.
A szakképzés során programunk találkozik a mindennapi élet érdekeivel is. Az egyes
mesterekkel történt egyeztetés alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a munkahelyek csak az adott
szakterületre alkalmas képességekkel és tudással rendelkező szakembereket várnak.
Lehetőség szerint, a tanulókat megismertetjük az adott szakterület munkahelyeivel.
A szakmai képzés gyakorlatorientált, közvetlenül is felhasználható ismereteket nyújt. A
képzési programok kialakítása során az általános követelményeken túl figyelembe vesszük a
minket támogató vállalatok szempontjait is.
A szakképzés végén mind a nappali tagozatos tanulók mind az esti, felnőttképzésben részt
vevők a Szakképzési törvény Képzési és Kimeneti Követelményeiben megfogalmazott
előírásainak megfelelő technikusi képesítő vizsgát tesznek. A képesítő vizsgára való
jelentkezés feltétele az adott szakmához szükséges szakmai évfolyamok eredményes
elvégzése, a nyári gyakorlat teljesítése.
A tananyag szelekcióját a szaktudományos logikával kialakított információmennyiség,
valamint a tanulók optimális terhelhetősége alapján, közösen meghatározott órakeretek
szabják meg valamennyi évfolyamon.
A szakmai képzés során ismerethordozóink nem csak a hagyományos értelemben vett
tankönyvek, hanem gyakorlatanyagok, szakmával kapcsolatos kiadványok, tájékoztatók stb.
Minden segédeszközt megragadunk, ami a szakma sokrétű elsajátítását teszi lehetővé. Fontos
cél a lassabban haladó tanulók felzárkóztatása, helyes tanulási módszerek kialakítása az
elméleti oktatás során.
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Az idegennyelv-oktatás is sajátos módon történik az ASZI-ban. E területen kiemelt cél, hogy
a nyelvoktatás legyen beszédcentrikus, a tanuló képes legyen idegen nyelvi környezetben is
kommunikálni.
A német és angol nyelvet nem csak az alsó középfokú szakaszban tanítjuk, hanem tanulóink
minimális szinten a szakmai nyelvet is elsajátítják. A szakmai nyelvismeret szintje lehetővé
kell, hogy tegye a külföldi szakmai cseregyakorlatok megvalósítását is. Igény szerint
elősegítjük, a tanórán kívüli foglalkozásokon, az állami nyelvvizsgára való felkészülést is.

3. A szakmai képzés intézményi keretei
Az Aranykéz Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola mind az elméleti mind a
gyakorlati szakmai képzés feltételeit képes megteremteni és a képzéshez megfelelő partnerek,
duális képzőhelyek felkutatásával egységes képzési rendszert kidolgozni.
Az elméleti képzés részben az iskola székhelyén, annak tantermeiben folyik (Székesfehérvár,
Budai út 90.), részben a gyakorlati képzőhelyeken, ezt az adott szakmai képzésre vonatkozó
Képzési Program tartalmazza részletesen tantárgyra, órára lebontva. A gyakorlati képzés
pedig az intézménnyel szorosan együttműködő duális képzőhelyeken folyik. A szépészeti
ágazatban folyó képzések az Aranykéz Tanoda Kft által üzemeltetett, kamarai akkreditációval
rendelkező tanműhelyekben Székesfehérváron, Veszprémben és Dunaújvárosban. A kreatív
ágazathoz tartozó fotográfus képzés, szintén kamarai akkreditációval rendelkező műteremben
Székesfehérváron. A villanyszerelő szakmák gyakorlati képzései a Lászlóvill Kft.
börgöndpusztai tanműhelyében folynak. Minden tanulónkat igyekszünk az Ágazati
Alapvizsgát követően szakképzési munkaszerződéssel gyakorlati képzőhelyre kihelyezni.

A szakmai képzés felelősei
Az intézményben szakmai képzésért felelős személy általánosan az intézményvezető, a
folyamatos és színvonalas szakmai oktatásért az intézményvezetőn kívül a felnőttképzési
vezető és a szakmai igazgatóhelyettes felel. Feladatuk a szakmai dokumentumok elkészítése,
aktualizálása, Szakmai Program, Képzési Program, Minőségirányítási Program stb, a
minőségirányítási elvek kidolgozása, rendszeres óra és foglalkozáslátogatás, az oktatók belső
minőségirányítási elveknek megfelelő értékelése, önértékelés.
A duális képzőhelyekkel az iskolai szakképzési koordinátor tartja napi szinten a kapcsolatot.
Feladata a szakoktatókkal való folyamatos kapcsolattartás, a képzési dokumentumok
ellenőrzése, úgy mint haladási naplók, jelenléti ívek, a
képzés és a vizsgák
eredményességének biztosítása, a lemorzsolódás megelőzése, a képzéssel szembeni
elégedettség növelése, a minőségirányítási elvek betartása és betartatása.
A gyakorlati szakmai képzés magas színvonaláért a duális képzőhely gyakorlati
oktatásvezetője és a szakoktatók felelnek. Az ő feladatuk a szakmai képzés alapjainak
megtanítása, tűz-és balesetvédelmi, munkavédelmi előírások betartása, oktatása, higiéniai
feltételek megteremtése, a gyakorlati képzőhelyen folyó munka szervezése, a tanulók
felkészítése a technikusi minősítő vizsgára és a vizsga gyakorlati részének lebonyolítása.
Kapcsolattartás módja, formái és gyakorisága: szakoktatói értekezlet havonta egyszer, ez
lehet jelenléti, online, hibrid az intézmény hivatalos google classroom felületén. A
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szakoktatók is benne vannak az intézmény hivatalos tanári levelezőlista rendszerében (google
groups gmail) és az intézményi google classroom tantárgyi és tanári csoportjaiban.

4. Minőségirányítási Program
A minőségirányítási program négy alapelvre, elvárásra épül, melyet évente felülvizsgálnak a
szakképzésért felelős személyek az intézményben és a duális képzőhelyen közösen. Minden
évben január 30-ig értékelik az előző tanév eredményeit és meghatározzák a fejlesztendő
területeket, az új célértékeket, elvárásokat az adott képzéssel, kimenettel kapcsolatban. Ezek
az elvárások tükrözik az intézmény pedagógiai és szakmai céljait:
1.eredményesség: elvárás az ágazati alapvizsga és a technikusi minősítő vizsgák átlagát
illetően
2.lemorzsolódás: a képzések lemorzsolódási arányszámát évente felül kell vizsgálni
3.elégedettség: a képzések végén tanulói elégedettségmérés, visszajelzés az oktatók számára
4.oktatói hatékonyság: óralátogatás, dokumentumelemzés, adminisztráció ellenőrzése
Ezen alapelvek részletes kidolgozása és nyomon követése a Minőségirányítás Program részét
képezik.

5. A szakmai képzés programja
Az intézmény Fodrász, Kozmetikus technikus, Kéz-és lábápoló technikus Kézápoló és
körömkozmetikus, illetve Speciális lábápoló szakiránnyal, Fotográfus, Művészeti fotográfus
szakmairány, Kreatív fotográfus szakmairány, Villanyszerelő, Épületvillamosság, Villamos
hálózat, Villamos készülék és berendezés szakmairánnyal nappali és esti munkarend szerint
végez szakképzést. Minden képzés érettségire épül. A technikumban nappali rendszerben
tanuló tanulóink esetében a képzési idő öt év, 9-13. évfolyam. Érettségire épülő képzés esetén
a képzési idő 2 év nappali tagozaton, 13-14. évfolyam. Esti tagozaton, felnőttképzési
jogviszony estén a képzési idő az óraszámok legfeljebb 60%-ra csökkenthetők. Így a képzési
idő egy évre rövidül (12 hónap). Az összefüggő szakmai gyakorlat minden képzés esetén
kötelező és teljesítése a vizsgára bocsájtás egyik feltétele.
Az egyes szakmák tantárgyi követelményeit és céljait, a felhasználásra kerülő óraszámokat és
szakmai sajátosságokat, a gyakorlati oktatás feltételeit az egyes szakmák Programtantervei
tartalmazzák részletesen, ezek alapján készültek a Képzési Programok az intézmény és a
duális képzőhely helyi sajátosságait figyelembe véve. lsd Mellékletek
Az egyes tantárgyak tervezése, tananyagainak, követelményeinek összeállítása során a
legfontosabb szempont az elméleti és gyakorlati oktatás összehangolt működése. A
tananyagot úgy állítottuk össze, hogy az elméletben megtanultakat a tanulók mielőbb a
gyakorlatban is megfigyelhessék, illetve alkalmazni tudják. Az eddigi tapasztalataink azt
mutatják, hogy az elsajátítás sokkal hatékonyabb, ha a tanuló nem tankönyvekből szerez
elvont ismereteket, hanem a tapasztalás útján maga áll az alkotó tevékenység középpontjába, s
az így szerezett ismeretei, tapasztalatai segítségével az elméleti tantárgyakat is
elmélyültebben, fogékonyabban teszi magáévá.
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Az általunk tanított szakmákban az Ágazati Alapvizsgát követően szakképzési
munkaszerződéssel duális képzőhelyen, mely lehet üzlet, tanműhely, illetve megállapodás
keretében műterem valósítjuk meg a gyakorlati oktatást:
-

A duális képzőhelyen pedagógiailag, szakmailag jól felkészült, képzett szakemberek,
szakoktatók, mesterek oktatják a tanulókat.
A tanulók önálló munkát végeznek, a vendégfogadástól a kiszolgálásig, az oktató
irányító és ellenőrző tevékenysége mellett.
A szakmai kamara bevonásával félévente vizsgát szervezünk, melyre külső
szakértőket, mestereket is meghívunk, ezzel is kontrolálva munkánk eredményességét.

A szakmai képzés során szoros kapcsolatot szeretnénk kiépíteni a tanműhely, illetve
gyakorlati munkahelyek, az iskola, és a szülők között.
A szakmai képzés utolsó évében lehetőség szerint külföldi szakmai tanulmányutat kívánunk
megszervezni. Ennek során egy-egy hetes cseregyakorlatra küldenénk a tanulókat az azonos
szakmát tanító osztrák vagy német iskolába, illetve mi is fogadnánk őket. Ezzel összefüggően
nagy gondot fordítunk ezekben a szakmai évfolyamokban a minimális szakmai és jó
kommunikációképes német nyelv elsajátítására. A másik lehetőség külföldi szakmai gyakorlat
szerzésére az Erasmus+ szakmai mobilitási program keretében összefüggő három hetes
szakmai gyakorlat eltöltése valamelyik uniós tagországban, ebben az esetben az angol a
közvetítő nyelv.

6.

A képzés alatti vizsgák

-

előzetes tudásszintmérés, az érettségire épülő képzéseknél a képzési idő lerövidíthető
vele, az Ágazati Alapvizsga is kiváltható esetenként felnőttképzésben, szóbeli vizsga
15 perc, 30 perc felkészülési idő.

-

Ágazati Alapvizsga, az ötévfolyamos képzés második évének végén az ágazati alapozó
tantárgyakat követően, az érettségire épülő kétévfolyamos képzésben az első félév
folyamán, január végéig kötelező. A sikeres ágazati alapvizsga a feltétele a további
szakmai képzésnek, eredménye beleszámít a technikusi minősítő vizsga
végeredményébe. Írásbeli, szóbeli és gyakorlati (projektmunka) részből áll, lsd
részletesen Képzési és Kimeneti Követelmények

-

osztályozó vizsga, érettségire épülő képzés esetén a felnőttképzésben a képzés
óraszáma a nappali képzés óraszámának legfeljebb 60%-ra csökkenthető, ehhez az
első tanév anyagából félévkor osztályozó vizsgát kell tenni, a sikeres osztályozó
vizsga a feltétele a tovább haladásnak. Írásbeli és szóbeli részből áll, tantárgyanként az
írásbeli 60 perc, szóbeli 15 perc, 30 perc felkészülési idő.

-

technikusi minősítő vizsga, a képzés végét lezáró szakmai vizsga, nappali tagozaton
ötévfolyamos képzés esetén 13. évfolyamon, kétévfolyamos képzés esetén 14.
évfolyamon zárul a képzés ezzel a záróvizsgával, mely írásbeli (online) és gyakorlati
részből áll. lsd Képzési és Kimeneti Követelmények

-

pótló és/vagy javítóvizsga, bármely vizsga sikertelensége/elmaradása esetén
ismételhető egy későbbi időpontban, az intézmény munkatervének és a vizsgáztatási
rendnek megfelelően.
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7.
-

-

-

-

-

Képzési formák
ötévfolyamos technikusi képzés, csak nappali tagozaton 9-13. évfolyam, az első két
évben ágazati alapozó képzés és közismereti képzés párhuzamosan halad, második év
végén Ágazati Alapvizsga zárja. 10. évfolyamtól szakmairányok szerinti specializáció,
szakmai elmélet és szakmai gyakorlat. 12. évfolyam végén előrehozott érettségi, 13.
évfolyam végén technikusi minősítő vizsga és a maradék érettségi tárgyakból rendes
érettségi vizsga.
kétévfolyamos technikusi képzés, nappali tagozaton érettségire épülő képzés 1314.évfolyam, az első félév folyamán (január végéig) ágazati alapvizsga, mely az
alapképzést zárja, utána csak szakmai tantárgyak, szakmai elmélet és szakmai
gyakorlat. Nyáron összefüggő szakmai gyakorlat. A 14. évfolyam végén technikusi
minősítő vizsga.
kétévfolyamos technikusi képzés, esti tagozaton érettségire épülő képzés,
felnőttképzési jogviszony 13-14. évfolyam, az első félév folyamán (január végéig)
ágazati alapvizsga, mely az alapképzést zárja, utána csak szakmai tantárgyak, szakmai
elmélet és szakmai gyakorlat. Nyáron összefüggő szakmai gyakorlat. A 14. évfolyam
végén technikusi minősítő vizsga.
Az esti tagozaton az elméleti órák óraszáma legfeljebb 60%-ra csökkenthető. Előzetes
tudásszintméréssel (elméleti – szóbeli) a képzési idő rövidíthető, esetenként az Ágazati
Alapvizsga is elhagyható vagy előre hozható a félév folyamán. A sikeres Ágazati
Alapvizsgát követően az első félév végén előrehozott osztályozó vizsgát tehetnek a
felnőttek az első év anyagából, a vizsga tantárgyanként írásbeli és szóbeli részből áll,
az írásbeli 60 perc, szóbeli 15 perc, 30 perc felkészülési idővel. A második félév végén
a második év anyagából osztályozó vizsgát tehetnek a felnőttek a vizsga
tantárgyanként írásbeli és szóbeli részből áll, az írásbeli 60 perc, szóbeli 15 perc, 30
perc felkészülési idővel. Nyáron összefüggő szakmai gyakorlat. Az első év végén vagy
ősszel a nyári gyakorlatot követően technikusi minősítő vizsga következik.
tehetséggondozó szakkör, nappali tagozaton, 9-10. évfolyamos, csak közismereti
képzésben részt vevő tanulók számára, olyan délutáni szabadon választható
elfoglaltság, amely megismertet a szakma (kozmetika, fodrászat) szépségeivel,
alapismereteket játékos formában közvetít, kézügyességet és finommotorikát fejleszt,
melyek a későbbi szakmai képzés alapjai lehetnek. Heti két óra szakoktatók által
vezetett foglalkozás, a képzés a helyi tanterv része.

Összegzés
Az ASZI-ban a szakképzés egész ideje alatt törekszünk a különböző tevékenységformák
minél sokrétűbb megismertetésére:
Nem lezárt, biztos ismereteket adunk a tanulóknak, hanem építve kíváncsiságukra,
alkotókészségükre, egyéni és közös újraalkotására törekszünk a tananyagnak. Ezt a célt
szolgálják a legújabban megjelenő szakmai kiadványok, prospektusok beszerzése,
összegyűjtése, az itt megismertek gyakorlatba való átültetése, alkalmazása. E tevékenységi
körhöz tartozik a szakmai bemutatók rendszeres látogatása, továbbképzések szervezése,
laborlátogatások, illetve szakmai versenyek rendezése is:
-

A duális képzőhelyen, tanműhelyben illetve iskolai szaktantermekben évente 6-8
alkalommal szervezünk szakmai bemutatókat, workshopokat, melyeket ismert cégek
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-

-

szakemberei tartanak (Bielenda, Alfaparf, Hair-Line, Ilcsi Szépítő Füvek, Pandhy’s,
Allissa Beauté, Karaja, Kalcsu Cosmetics, Dermaviduals, Gigi)
Az iskola tanulói részt vesznek különböző szakmai bemutatókon, laborlátogatáson
A tanulóknak lehetőséget biztosítunk, hogy részt vegyenek a SzKTV (Szakma Kiváló
Tanulója) versenyen és különböző más országos versenyeken (Kossuth Kupa,
Aranykéz Kupa, Árpád Kupa, Miskolci Kézműves Kupa, Simonyi Károly
Emlékverseny)
Már hagyománnyá vált az iskola évente megrendezésre kerülő szakmai versenye, ahol
a 10. évfolyamtól a tanulók, saját tervezésű munkáikkal, mérik össze tudásukat. A
verseny nyilvános, korábban meghívásos alapon működött, jelenleg regionális és
országos meghirdetésű, így diákjaink a nagyközönségnek is megmutathatják
felkészültségüket.

Fontos cél a gazdasági, vállalkozási ismeretek tanítása, melyek során kiemelten foglalkozunk
a pályázatok elkészítésével, vállalkozások indításának, működésének ismereteivel, mivel e
tárgykörnek hozzá kell tartoznia a tanulók általános műveltségéhez. Az Európai Uniós
csatlakozás utáni változások ismertetése és azok közötti eligazodás elősegítése. Segítséget
nyújtunk a munkahelykeresés technikájának elsajátításában, amely egyben egyéni és
társadalmi érdek. Tanulóinkat a végzés után is nyomon követjük, pályájukat, szakmai
sikereiket figyelemmel kísérjük, segítjük őket az elhelyezkedésben.
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Alapóraszámok az új NAT szerint
Technikum 9-13. évfolyam 5 1012 21 03 Kozmetikus technikus szakma
2020.09.01-től felmenő rendszerben a technikumban a gimnáziumi kerettanterveket és a
szakmai programtantervet kell alkalmazni.
Tantárgyak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem és állampolgári
ismeretek
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Idegen nyelv
Művészetek, vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és
médiaismeret
Ének-zene
Digitális kultúra
Testnevelés
Osztályfőnöki
Munkavállalói ismeretek
Munkavállalói idegen nyelv
Szépészeti kommunikáció és
szolgáltatásetika
Szépészeti informatika
Szépészeti ábrázoló művészet
Művészet- és divattörténet
Szépészeti szolgáltatások
alapismeretei
Munka -és környezetvédelem
Alkalmazott biológia
Alkalmazott kémia gyakorlat
Élettan, egészségtan
Kozmetikai kémiai gyakorlat
Kozmetikai szakmai ismeretek
Kozmetikus anyagismeret
Elektrokozmetika elmélet
Vállalkozás és ügyfélkapcsolat a

A technikum közismereti és szakmai
képzés nevelés-oktatás szakasza
9.
10.
11.
12.
13.
3
4
4
4
3
3
3
3+1
2
2
3
3+1
2
2
3
1
3
1

1
3
2
2
3
1

2
1
4
1

1
1
5
1
0,5

1

1

0,5
2
0,5
1

0,5
2
1

2
5
1

4

5
1
2

1

2
1
1
2,5
2

0,5
1,5
1
1
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2
5
20
4
0,5
2
2
1
4
1,5
1

1
1
1

15
13
11
3
5
7
4
14
3
1

1
1
2
5
1

Összes
óraszám

0,5
1
2
1
2
1

1
3
2
2
2
6
4
2
2

31.
32.

kozmetikában
Számítástechnika a kozmetikában
Kozmetikus szakmai gyakorlat

Elektrokozmetikai készülékek
használata
Maximális órakeret
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

5

9

33.

36

36

40
70

35
70

1
11,
5
2

1
26
2

24

Technikum 9-13. évfolyam
5 1012 21 01 Fodrász szakma
2020.09.01-től felmenő rendszerben a technikumban a gimnáziumi kerettanterveket és a
szakmai programtantervet kell alkalmazni.
Tantárgyak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem és állampolgári
ismeretek
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Idegen nyelv
Művészetek, vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Ének-zene
Digitális kultúra
Testnevelés
Osztályfőnöki
Munkavállalói ismeretek
Munkavállalói idegen nyelv
Szépészeti kommunikáció és
szolgáltatásetika
Szépészeti informatika
Szépészeti ábrázoló művészet
Művészet- és divattörténet
Szépészeti szolgáltatások
alapismeretei
Munka -és környezetvédelem
Alkalmazott biológia

A technikum közismereti és szakmai
képzés nevelés-oktatás szakasza
9.
10.
11.
12.
13.
3
4
4
4
3
3
3
3+1
2
2
3
3+1
2
2
3
1
3
1

1
3
2
2
3
1

2
1
4
1

4
1

1
2
5
1

1
1
5
1
0,5

2
5
1

5
1
2

1

1

0,5
2
0,5
1

0,5
2
1
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15
13
11
3
5
7
4
14
3
1
2
5
20
4
0,5
2
2
1
4
1,5
1

1
1

Összes
óraszám

2

1
3

24
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Alkalmazott kémia gyakorlat
Fodrász anatómia, élettan
Alkalmazott kémia
Hajviselet-történet
Fodrász szakmai ismeretek
Anyagismeret
Fodrász szakmai gyakorlat
Vállalkozói ismeretek és marketing
Alkalmazott számítástechnika
Maximális órakeret
Egybefüggő szakmai gyakorlat:

1

1
1
2

36

36

1

2
2
5

2
2
9

40
105

36
70

1
2
2
13
2
1
24

2
2
2
1
6
6
28
2
1

Technikum 9-13. évfolyam
5 1012 21 02 Kéz-és lábápoló technikus szakma
Kézápoló és körömkozmetikus szakmairány
2020.09.01-től felmenő rendszerben a technikumban a gimnáziumi kerettanterveket és a
szakmai programtantervet kell alkalmazni.
Tantárgyak

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

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem és állampolgári
ismeretek
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Idegen nyelv
Művészetek, vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és
médiaismeret
Ének-zene
Digitális kultúra
Testnevelés
Osztályfőnöki
Munkavállalói ismeretek
Munkavállalói idegen nyelv
Szépészeti kommunikáció és
szolgáltatásetika
Szépészeti informatika

A technikum közismereti és szakmai
képzés nevelés-oktatás szakasza
9.
10.
11.
12.
13.
3
4
4
4
3
3
3
3+1
2
2
3
3
2
2
3
1
3
1

1
3
2
2
3
1

2
1
4
1

1
1
5
1
0,5

15
12
10
3
5
7
4
14
3
1

4
1

1
2
5
1

Összes
óraszám

1

1

2
5
20
4
0,5
2
2

0,5

0,5

1

2
5
1

5
1
2
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19.
20.
21.

Szépészeti ábrázoló művészet
2
2
Művészet- és divattörténet
0,5
1
Szépészeti szolgáltatások
1
alapismeretei
22. Munka -és környezetvédelem
1
23. Alkalmazott biológia
1
2
24 Alkalmazott kémia gyakorlat
1
1
25. Élettan, egészségtan
2
2
26. Alkalmazott kémia
2
27. Szakmai alapismeretek
1
2
28. Anyagismeret
1
0,5
29. Szakmai latin
1
30. Szolgáltatási alapismeretek
4
4
gyakorlat
31. Vállalkozás a kézápoló és
1
lábápoló szalonban
32. Vállalkozás és ügyfélkapcsolatok
2
gyakorlat
33. Alkalmazott számítástechnika
1
1,5
gyakorlat
34. Kézápolás és körömkozmetikai
2
szakmai ismeret
35. Kézápolás és körömkozmetika
1
anyag és eszközismeret
36. Kézápolás és körömkozmetika
19
szakmai gyakorlat
Maximális órakeret
36
36
40
35
24
Egybefüggő szakmai gyakorlat:
70
70
Az esti tagozaton az elméleti órák óraszáma legfeljebb 60%-ra csökkenthető.
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1,5
1
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4
2
3
1,5
1
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1
2
2,5
2
1

Technikum 9-13. évfolyam
5 1012 21 02 Kéz-és lábápoló technikus szakma
Speciális lábápoló szakmairány
2020.09.01-től felmenő rendszerben a technikumban a gimnáziumi kerettanterveket és a
szakmai programtantervet kell alkalmazni.
Tantárgyak

1.
2.
3.

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem és állampolgári
ismeretek

A technikum közismereti és szakmai
képzés nevelés-oktatás szakasza
9.
10.
11.
12.
13.
3
4
4
4
3
3
3
3+1
2
2
3
3
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Összes
óraszám
15
12
10

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Idegen nyelv
Művészetek, vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és
médiaismeret
Ének-zene
Digitális kultúra
Testnevelés
Osztályfőnöki
Munkavállalói ismeretek
Munkavállalói idegen nyelv
Szépészeti kommunikáció és
szolgáltatásetika
Szépészeti informatika
Szépészeti ábrázoló művészet
Művészet- és divattörténet
Szépészeti szolgáltatások
alapismeretei
Munka -és környezetvédelem
Alkalmazott biológia
Alkalmazott kémia gyakorlat
Élettan, egészségtan
Alkalmazott kémia
Szakmai alapismeretek
Anyagismeret
Szakmai latin
Szolgáltatási alapismeretek
gyakorlat
Vállalkozás a kézápoló és
lábápoló szalonban
Vállalkozás és ügyfélkapcsolatok
gyakorlat
Alkalmazott számítástechnika
gyakorlat
Speciális lábápoló szakmai
ismeret 1.
Speciális lábápoló szakmai
ismeret 2.
Speciális lábápoló anyag-és
eszközismeret
Speciális lábápoló szakmai
gyakorlat 1.

2
2
3
1
3
1

1
3
2
2
3
1

2
1
4
1

3
5
7
4
14
3
1

4
1

1
2
5
1

1
1
5
1
0,5

2
5
1

5
1
2

1

1

0,5
2
0,5
1

0,5
2
1

1
4
1,5
1

1
1

1
1

4

1
3
2
4
2
3
1,5
1
8

1

1

2

2

1,5

2,5

2
2
2
1
1
1
4

1
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2
5
20
4
0,5
2
2

2
2
0,5

0,5

0,5

3,5

3,5

1,5

1,5

5,5

5,5

38.

Speciális lábápoló szakmai
7
gyakorlat 2.
39. Klinikai gyakorlat
5
Maximális órakeret
36
36
40
35
25
Egybefüggő szakmai gyakorlat:
70
70
Az esti tagozaton az elméleti órák óraszáma legfeljebb 60%-ra csökkenthető.
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Technikum 5 1012 21 03 Kozmetikus technikus

2020. 09.01-től felmenő rendszerben

Tantárgy

Óraszám

Óraszám

1/13

2/14

0,5

0

0

2

1

0

Szépészeti informatika

1

0

Szépészeti ábrázoló művészet

2

0

1,5

0

1

0

Munka-és környezetvédelem

1

0

Alkalmazott biológia

2

0

Alkalmazott kémia gyakorlat

2

0

Élettan, egészségtan

1

1

Kozmetikai kémia gyakorlat

1

1

Kozmetikus szakmai ismeretek

2,5

3

Kozmetikus anyagismeret

1,5

2

Elektrokozmetika elmélet

0

2

Munkavállalói ismeretek
Munkavállalói idegen nyelv
Szépészeti

kommunikáció

és

szolgáltatásetika

Művészet-és divattörténet
Szépészeti

szolgáltatások

alapismeretei
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1

1

Számítástechnika a kozmetikában

0

1

Kozmetikus szakmai gyakorlat

12

12

Elektrokozmetikai

0

2

Vállalkozás és ügyfélkapcsolat a
kozmetikában

készülékek

használata
Egybefüggő szakmai gyakorlat

160

Összesen:

31

27

Az esti tagozaton az elméleti órák óraszáma legfeljebb 60%-ra csökkenthető.

96

Technikum 5 1012 21 01 Fodrász

2020. 09.01-től felmenő rendszerben

Tantárgy

Óraszám

Óraszám

1/13

2/14

0,5

0

0

2

1

0

Szépészeti informatika

1

0

Szépészeti ábrázoló művészet

2

0

1,5

0

1

0

Munka-és környezetvédelem

1

0

Alkalmazott biológia

2

0

Alkalmazott kémia gyakorlat

2

0

Fodrász anatómia, élettan

1

0

Alkalmazott kémia

1,5

0

Hajviselet-történet

0

1

Fodrász szakmai ismeretek

3

2

Anyagismeret

3

2

Munkavállalói ismeretek
Munkavállalói idegen nyelv
Szépészeti

kommunikáció

és

szolgáltatásetika

Művészet-és divattörténet
Szépészeti

szolgáltatások

alapismeretei

97

0

2

Alkalmazott számítástechnika

0

1

Fodrász szakmai gyakorlat

12

16

Egybefüggő szakmai gyakorlat

160

Összesen:

32,5

Vállalkozói

ismeretek

és

marketing

26

Az esti tagozaton az elméleti órák óraszáma legfeljebb 60%-ra csökkenthető.
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Technikum 5 1012 21 02 Kézápoló és körömkozmetikus szakmairány

2020. 09.01-től felmenő rendszerben

Tantárgy

Óraszám

Óraszám

1/13

2/14

0,5

0

0

2

1

0

Szépészeti informatika

1

0

Szépészeti ábrázoló művészet

2

0

1,5

0

1

0

Munka-és környezetvédelem

1

0

Alkalmazott biológia

2

0

Alkalmazott kémia gyakorlat

2

0

Élettan, egészségtan

2

0

Alkalmazott kémia

2

0

Szakmai alapismeretek

3

Munkavállalói ismeretek
Munkavállalói idegen nyelv
Szépészeti kommunikáció
szolgáltatásetika

és

Művészet-és divattörténet
Szépészeti
alapismeretei

szolgáltatások

Anyagismeret

1,5

2

Szakmai latin

1

0

8

0

és

1

0

Vállalkozás és ügyfélkapcsolatok
gyakorlat

2

0

Szolgáltatási
gyakorlat

alapismeretek

Vállalkozás a kézápoló
lábápoló szalonban

99

Alkalmazott
gyakorlat

számítástechnika

2

0

Kézápolás és körömkozmetikai
szakmai ismeret

0

2

Kézápolás és körömkozmetika
anyag és eszközismeret

0

1

Kézápolás és körömkozmetika
szakmai gyakorlat

0

20

Egybefüggő szakmai gyakorlat

160

Összesen:

34,5

27

Az esti tagozaton az elméleti órák óraszáma legfeljebb 60%-ra csökkenthető.
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Technikum 5 1012 21 02 Speciális lábápoló szakmairány
2020. 09.01-től felmenő rendszerben
Tantárgy

Óraszám

Óraszám

1/13

2/14

0,5

0

Munkavállalói idegen nyelv

0

2

Szépészeti kommunikáció és szolgáltatásetika

1

0

Szépészeti informatika

1

0

Szépészeti ábrázoló művészet

2

0

1,5

0

Szépészeti szolgáltatások alapismeretei

1

0

Munka-és környezetvédelem

1

0

Alkalmazott biológia

2

0

Alkalmazott kémia gyakorlat

2

0

Élettan, egészségtan

2

0

Alkalmazott kémia

2

0

Szakmai alapismeretek

3

Munkavállalói ismeretek

Művészet-és divattörténet

Anyagismeret

1,5

2

Szakmai latin

1

0

Szolgáltatási alapismeretek gyakorlat

8

0

Vállalkozás a kézápoló és lábápoló szalonban

1

0

Vállalkozás és ügyfélkapcsolatok gyakorlat

2

0

Alkalmazott számítástechnika gyakorlat

2

0

Speciális lábápoló szakmai ismeret 1.

0

0,5

Speciális lábápoló szakmai ismeret 2.

0

3,5

Speciális lábápoló anyag-és eszközismeret

0

1,5

Speciális lábápoló szakmai gyakorlat 1.

0

5.5
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Speciális lábápoló szakmai gyakorlat 2.

0

6.5

Klinikai gyakorlat

0

4,5

Egybefüggő szakmai gyakorlat

160

Összesen:

34,5

Az esti tagozaton az elméleti órák óraszáma legfeljebb 60%-ra csökkenthető.

Lsd. Képzési programok a függelékben
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Technikum 5 0213 16 08 Fotográfus, Kreatív fotográfus szakmairány

2020. 09.01-től felmenő rendszerben

Tantárgy

Óraszám

Óraszám

1/13

2/14

0,5

0

0

2

6,5

0

A vizuális tervezés szoftverei

6

0

A vizuális tervezés alapismeretei

3

0

Fotográfiai eszközök

3,5

1

Fotótechnika

1,5

2

Képelemzés

2

3

Fotóalkalmazás

6

11

Fotófeldolgozás

4

6

Marketing és jogi ismeretek

0

1

Munkavállalói ismeretek

Munkavállalói idegen nyelv

Tervezés és kivitelezés
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Egybefüggő szakmai gyakorlat

160

Összesen:

33

26

Az esti tagozaton az elméleti órák óraszáma legfeljebb 60%-ra csökkenthető.

104

Technikum 5 0213 16 08 Fotográfus, Művészeti fotográfus szakmairány

2020. 09.01-től felmenő rendszerben

Tantárgy

Óraszám

Óraszám

1/13

2/14

0,5

0

0

2

6,5

0

A vizuális tervezés szoftverei

6

0

A vizuális tervezés alapismeretei

3

0

Művészettörténet

4

2

2,5

8,5

2

2

Képalkotás és konzultáció

4

9,5

Képfeldolgozás

2

2

Portfólió és tipográfia

0

2

Munkavállalói ismeretek

Munkavállalói idegen nyelv

Tervezés és kivitelezés

Rajz

Technikai médiumok története és
elemzése

105

Egybefüggő szakmai gyakorlat

Összesen:

40

30,5

28

Az esti tagozaton az elméleti órák óraszáma legfeljebb 60%-ra csökkenthető.
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Szakképző Iskola 4 0713 04 07 Villanyszerelő, Épületvillamosság szakmairány

2020. 09.01-től felmenő rendszerben

Tantárgy

Munkavállalói ismeretek

Óraszám

Óraszám

1. évfolyam

2. évfolyam

0,5

0

0

2

Villamos alapismeretek

8

0

Gépészeti alapismeretek

7,5

0

Elektrotechnika

1,5

1,5

Ipari elektronika

0

1

Villamos dokumentáció

1

1

Villamos

1

1

Munkavédelem

1

0

Épületvillamosság 1.

3

2

Épületvillamosság 2.

0

14

Villamos készülékek és

3

2

5

0

Munkavállalói

idegen

nyelv

biztonságtechnika

berendezések 1.
Villamos hálózatok 1.
Egybefüggő

szakmai

160

gyakorlat
107

Összesen:

31,5

24,5

Az esti tagozaton az elméleti órák óraszáma legfeljebb 60%-ra csökkenthető.
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Szakképző Iskola 4 0713 04 07 Villanyszerelő, Villamos hálózat szakmairány

2020. 09.01-től felmenő rendszerben

Tantárgy

Óraszám

Óraszám

1. évfolyam

2. évfolyam

0,5

0

0

2

8

0

7,5

0

Elektrotechnika

1,5

1,5

Ipari elektronika

0

1

Villamos dokumentáció

1

1

Villamos

1

1

Munkavédelem

1

0

Épületvillamosság 1.

3

2

Villamos készülékek és

3

2

5

0

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói

idegen

nyelv
Villamos alapismeretek
Gépészeti
alapismeretek

biztonságtechnika

berendezések 1.
Villamos hálózatok 1.

109

Villamos hálózatok 2.
Egybefüggő

szakmai

0

14

160

gyakorlat
Összesen:

31

24,5

Az esti tagozaton az elméleti órák óraszáma legfeljebb 60%-ra csökkenthető.
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Szakképző Iskola
szakmairány

4 0713 04 07 Villanyszerelő, Villamos készülék és berendezés

2020. 09.01-től felmenő rendszerben

Tantárgy

Óraszám

Óraszám

1. évfolyam

2. évfolyam

0,5

0

0

2

8

0

7,5

0

Elektrotechnika

1,5

1,5

Ipari elektronika

0

1

Villamos dokumentáció

1

1

Villamos

1

1

Munkavédelem

1

0

Épületvillamosság 1.

3

2

Villamos készülékek és

3

2

0

14

Munkavállalói
ismeretek
Munkavállalói

idegen

nyelv
Villamos alapismeretek
Gépészeti
alapismeretek

biztonságtechnika

berendezések 1.
Villamos készülékek és
berendezések 2.
111

Villamos hálózatok 1.
Egybefüggő

szakmai

5

0

160

gyakorlat
Összesen:

31,5

24,5

Az esti tagozaton az elméleti órák óraszáma legfeljebb 60%-ra csökkenthető.

112

V.PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEI:
Helyi tanterv 2012-es NAT szerint (megtalálható az igazgatói irodában digitális formában és
közzétéve az iskola honlapján)
Helyi tanterv 2020-as NAT szerint (megtalálható az igazgatói irodában digitális formában és
közzétéve az iskola honlapján)
Érettségi vizsgakövetelmények 2012-es NAT szerint (megtalálható az igazgatói irodában
digitális formában és közzétéve az iskola honlapján)
Érettségi vizsgakövetelmények 2020-as NAT szerint (megtalálható az igazgatói irodában
digitális formában és közzétéve az iskola honlapján)
Osztályozó vizsga témakörei (megtalálható az igazgatói irodában digitális formában és
közzétéve az iskola honlapján)
Képzési programok (megtalálható az igazgatói irodában digitális formában és közzétéve az
iskola honlapján)
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