A Salgótarjáni Szakképzési Centrum
Stromfeld Aurél Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Pedagógiai Programja
2019. augusztus

1

Tartalom
Bevezetés ............................................................................................................................................................. 4
Nevelési program ....................................................................................................................................... 7

A.

1.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,
eljárásai .................................................................................................................................................. 7

2.

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok ......................................................... 12

2.1 A közösségi szolgálat, mint a személyiségfejlesztés területe ............................................................ 14
3.

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok .................................................................. 15

4.

A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok .......... 28

5.

A pedagógusok helyi, intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök
feladatai ................................................................................................................................................ 33

6.

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek helyi rendje ..... 43

6.1 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos feladatok ....................................................... 43
7.

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai ......................................... 53
gyakorlásának rendje ......................................................................................................................... 53

8.

A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái ............... 54

9.

A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai ................................................ 58

10. Az iskolába történő felvétel és átvétel szabályai ............................................................................... 59
11. Az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv ............................... 59
B.

Szakmai program ..................................................................................................................................... 60

C.

Helyi tanterv ............................................................................................................................................. 66
1.

Választott kerettantervek ................................................................................................................... 66

2.

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédeszközök és .................................... 111

taneszközök kiválasztásának elvei........................................................................................................... 111
3.

Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi ............................................ 114
megvalósításának szabályai .............................................................................................................. 114

4

A választható tantárgyak, foglalkozások, ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai ......... 121

5.

Választható érettségi vizsgatárgyak: közép- vagy emelt szinten történő felkészítés ................... 121

6. A középszintű érettségi vizsga témakörei, az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez
alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények ................................................................................ 122
7.

A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és
értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a magatartás és
szorgalom minősítésének elvei ......................................................................................................... 122

8.

Csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei ................................................. 126

9.

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek ................................................... 130

10. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek ............................................................................ 131
11. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések ........................................................................ 137
12. A tanulók jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, ................................................ 137
szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek...................................................... 137
13. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások az ismeretek .......................................... 141
számonkérésének rendje................................................................................................................... 141
14. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
143
2

15. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei ...................................................................... 144
16. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása...................................................................... 145
D.

A pedagógiai program módosítása és jóváhagyása ............................................................................. 146

3

Bevezetés
Az iskola főbb adatai
Az iskola hivatalos neve:

Az iskola címe, telefonszáma:
E-mail:
Az iskola fenntartója:

Az iskola OM azonosítója:
Kód:
Az iskola beiskolázási körzete:
Az iskola igazgatója:

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.
32/411–044
titkarsag.gt@starjan.hu
Innovációs és Technológiai Minisztérium
1011
Budapest,
Fő
utca 44-50.
203048
131102
Salgótarján, Nógrád megye
Bozó János

Az iskola rövid bemutatása
A 70 éves salgótarjáni szakközépiskola múltjában a műszaki nevelés számos olyan pozitív
momentuma fellelhető, amely nem csupán biztatást, eligazítást jelent a mában, de irányt is mutat a
jövő számára. A korszerű informatikai, gépészeti, építészeti képzés széleskörű lehetőséget biztosít az
érdeklődő fiatalok számára.
Intézményünk mindenkor meghatározó szerepet játszott az ipari szakmai műveltség, a korszerű
technikai tudás terjesztésében, számottevő hatást gyakorolva a vár os és a megye iparára. A munkaés a hivatásszeretet kialakítása, az igényes elméleti - és gyakorlati szakmai képzés volt mindig a
nálunk folyó műszaki nevelés vezérfonala. Mindemellett mindenkor fontos feladatának tekintette
műszaki középiskolánk a társadalmi mobilitás segítését. Sok – sok ipari és mezőgazdasági fizikai
dolgozó gyermeke előtt nyitotta meg intézményünk az ipari, a politikai, a pénzügyi, a tudományos
élet vezető posztjai felé vezető utat. Vállalatvezetők, tanárok, bankigazgatók, sikeres válla lkozók,
kiváló mérnökök, technikusok több generációjának kezdődött iskolánkban a karrierje.
Az iskola történetének legsikeresebb szakasza az 1950–1972, amit technikumi időszaknak nevezünk.
Közel 4000 gépésztechnikus szerzett oklevelet a nappali és a felnőt t tagozaton.
A technikumi modellre épülő szakközépiskolai képzés évtizedében (1970 – 1981) több mint 1000
végzősünk szerzett gépészeti, illetve gépgyártás -technológiai szakon középfokú szakmai érettségit.
A következő évtized az ún. szakmunkásképzési célú s zakközépiskolai képzés időszaka volt
iskolánkban. 1985/86-tól – fokozatos felfutással – épült ki az (érettségire alapozott) ötéves
iskolarendszerű technikusképzés. Az 1994/95-ben indult ún. világbanki projektbe történő belépéssel
alapoztuk
meg
a
mostani
szakképzési
korszerűsítésünket,
új
fejlődési
pályára

4

állítottuk az iskolát-, most már beleértve az építőipari szakot is és az OKJ által meghatározott
technikusképesítést biztosítjuk tanulóinknak.
2008. szeptemberétől a törvényi változások, illetve a munkaerő -piaci igények miatt bevezetésre
került a kompetencia alapú, moduláris rendszerű szakképzés.
Az iskola nevelő–oktató és szakképző munkájának feltételeiről a pedagógiai program szűkre szabott
keretei között mélyreható elemzésre nincs mód.
Oly mértékig azonban szükséges bemutatni feltételrendszerünket (és eredményeinket), hogy
fejlesztési elgondolásaink, programunk:
- egy szerves innovációs folyamat következő állomásaként jelenjen meg,
- realitását egyértelművé tegyük,
- az iskolahasználók számára is teljesíthető ajánlatnak tűnjön,
- a fenntartó részéről támogatható, támogatandó vállalás legyen.
A 2013-14-es tanévtől áttértünk felmenő rendszerben az ágazati beiskolázásra és a hozzá kapcsolódó
9-12. évfolyamon folytatott szakképzésre. Diákjaink a szakmai érettségi viz sgával a munkaerőpiacon
használható, a foglalkoztatottság növelését is jelentő szakképesítést szerezhetnek. Ha még egy évig
az intézményünkben maradnak, akkor az ágazathoz tartozó újabb végzettséget szerezhetnek a
komplex szakmai vizsga letételével. Emellett feladatunk a felsőoktatásba bejutásra felkészítés is.
A 2015-16-os tanév újabb változás és kihívás elé állította a Stromfeld közösségét.
A szakképzés országos átszervezésével a Szakképzési Centrumok létrehozásával a Salgótarjáni
Szakképzési Centrum tagintézménye lettünk.
Iskolánk neve: Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és
Informatikai Szakközépiskolája lett.
2016. szeptember 1-jétől az intézmény neve: Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél
Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Ettől a tanévtől kez dték
meg az első szakgimnáziumi osztályok tanulói intézményünkben tanulmányaikat.
A felnőttoktatás is képzési kínálatunk része lett, hiszen ennek keretében a Kis - és
középvállalkozások vezetője I és II egy éves képzésekre is beiskoláztunk, sőt keresztféléves
formában esti tanrendben folytattunk képzéseket. Ebben a tanévben a Szakmunkások
szakközépiskolája két éves képzése is elindult esti tagozaton, felnőttképzés keretében 1 osztálly al.
Az egyre jobban érezhető beiskolázási nehézségek hatására szélesítettük a képzési kínálatunkat, a
2017-2018-as tanévtől egy szakközépiskolai 3+2 éves gépi forgácsoló osztályt is indítottunk. Ebben
a tanévben kezdték meg az ágazatban érettségizettek is az egy éves technikusi képzést, valamint a
felnőttoktatás keretein belül elindult a két éves informatikai rendszerüzemeltető képzés is.
A 2018-2019-es tanévre tovább bővűl a képzési kínálatunk, a felnőttoktatásban is elindult a gépi
forgácsoló (valamint a CNC gépkezelői) képzés. Az iskola neve 2018 szeptember 1 -jétől
Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.
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Tárgyi feltételeinkről
Az iskola jelenlegi középfokú képzési területein– a gépészet, építészet és informatika
szakirányokban – az alábbi jól felszerelt oktatóhelyekkel fogadják tanulóinkat:
- a kor színvonalának megfelelő, folyamatos fejlesztésekkel kialakított, korszerű
számítástechnikai eszközökkel felszerelt 11db, 16 – 20 tanulói számítógépes
munkahellyel és egyéb kiegészítőkkel felszerelt számítógépterem, mely hardver- és
szoftverellátottsága révén alkalmas mind a közismereti informatikai ismeretek és
alkalmazások, mind az ágazati ill. szakgimnáziumi ágazati számítástechnikai tartalmak és
ezek műszaki alkalmazásainak oktatására,
- az automatika témakör gyakorlati oktatásához (pneumatika, elektro pneumatika,
hidraulika, PLC technika, szabályozástechnika) 1 db, számítógépes munkahelyeket is
tartalmazó automatika labor, melynek további jelentős fejlesztése, egy k orszerűen
felszerelt automatizálási terem kialakításával elsősorban a mechatronikai gépész
képzésünk miatt vált szükségessé, melynek fejlesztése 2017 -től folyamatos, hisz a
modern FESTO egységek fokozatos fejlesztése zajlik,
- a gépészeti, építőipari, informatikai képzés által megkívánt gyakorlati ismeretek
oktatásához 5 db korszerű eszközökkel és műszerekkel felszerelt labor,
- az iskola valamennyi számítógéptermének és egyéb helységeinek (oktató laborok, tanári
dolgozószobák, könyvtár, irodák) mintegy 200 számítógépet összekapcsoló számítógépes
hálózat, szélessávú Internet hozzáféréssel,
- korszerű számítógépes ismerethordozók, oktatóanyagok tanórai és önálló ismeretszerzési,
önképzési célú használatát is számos számítógép biztosítja. A számítógéppel segített
oktatáshoz kialakított tantermekbenben a szakmai elméleti oktatást magas színvonalú
szemléltetéssel lehet elvégezni,
- A hálózati oktatást biztosító 3 számítógépterem, mely 2016 -tól Cisco hálózati akadémia
részeként
működik,
remek
lehetőséget
teremt
a
rendsze rgazdák
és
a
rendszerinformatikusok számára a legkorszerűbb ismeretek elméleti és gyakorlati
elsajátítására,
- a hagyományos gépész és építőipari műhelygyakorlathoz és a műszaki mérésekhez a
tárgyi felszereltsége a faipari, a kőműves-, a szerelő és gépi forgácsoló tanműhelyekben,
valamint a géptani- és technológiai mérőteremben van lehetőség. Az utóbbi években
egyes részterületek itt is fejlesztésre kerültek,
- a Szakképzési Centrum épületében 4 tanteremben folyik főként szakmai elméleti és
gyakorlati oktatás, képzés, elsősorban a szakképző évfolyamaink számára. Több
nagyértékű, a kor kihívásainak megfelelő ipari gép található itt, az oktató és termelői
CNC (eszterga, maró) szerszámgépekkel felszerelt és számítógépes szimulációs
szoftverekkel ellátott CNC – oktatólaboratóriumban. Ezen túl több különböző
mérőműszer is itt kapott helyet,
- a meleg üzemi szakterületen többféle hegesztési eljárás oktatására alkalmas
hegesztőműhely áll az oktatás rendelkezésre, melyben a legkorszerűbb hegesztőgépek is
segítik az oktatást.
- a mintegy 10 ezer kötetes iskolai könyvtár szakmai és szépirodalmi művekkel,
elektronikus ismerethordozókkal, számítógéppel segíti az iskola nevelő -oktató munkáját.
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A szakmai képzés feltételrendszerénekfolyamatos javulása mellett a közismereti képzés f eltételei is
javultak. Digitális tananyagok, interaktív táblas termek, valamint új Smart -terem is segítik a
korszerű nevelés-oktatás folyamatát.

A.

Nevelési program

1.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,
eszközei, eljárásai

Alapelvek:
Nemzetünk felemelkedésének legfontosabb feltétele az ország versenyképességének
megőrzése és javítása. Ezt egy megújított, világos elveken alapuló, az állam felelősségét és
jogait egyértelműen megfogalmazó köznevelés tudja megalapozni, amelyet az új
jogszabályok pontosan rögzítenek.
Nevelő-oktató munkánk egészét olyan erkölcsi és szellemi értékek határozzák meg, mint a
szeretet, a bizalom, a becsületesség, a munka, a rend, a szabadság, a méltányosság, a
szolidaritás, az igazságosság és minden hátrányos megkülönböztetés elvetése.
Nevelő munkánk közszolgálat, amely biztosítja az ingyenes és mindenki számára
hozzáférhető középfokú nevelést, az érettségi megszerzését, az első szakképzettség
megszerzését lehetővé tevő első szakmai vizsga letételét.
Nevelő-oktató munkánk középpontjában a tanuló, a pedagógus és a szülő áll,
akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak.
A nevelés és a tanítás nyelve magyar, a nyelvi előkészítős osztályok emelt óraszámban
tanulják a választott idegen nyelvet.
A Nemzeti Alaptanterv határozza meg a minden tanuló számára egységes és kötelező
műveltségtartalmat, amelyet az iskola közvetít a kerettantervekben megfogalmazott
követelmények szerint. Ezek teremtik meg a differenciáltságot és az átjárhatósá got az
iskolák között.
Legfontosabb elvek a nevelés-oktatás során:
Komplexitás elve: a biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek
folyamatos figyelembevétele, összehangolása a nevelés -oktatás során.
Egyenrangúság elve: tanuló és pedagógus egyenrangú felek a nevelés- oktatásfolyamatában,
ahol a diák a folyamatnak nem tárgya, hanem alanya.
A pedagógus vezető szerepe: az egyenrangúság elvével összhangban a pedagógusnak vezető
szerepe van a pedagógiai légkör kialakításában.
Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve: a tanuló fejlődésének a maga
fejlettségi szintjéhez történő igazítása.
A különböző közösségekhez tartozás elve: a tanulók mindig szűkebb (család,
osztály,iskola) és tágabb (környezet, társadalom) közösség tagjai. A nevelés-oktatás az
emberi viszonyokban gazdag közösségek hatásrendszerén át, a közösségekben, a közösségek
életének, céljainak, érdekeinek figyelembevételével, a közösség aktív részvételével történik.
A közösségek biztosítanak terepet – a pedagógus, irányító, kezdeményező szerepe mellett – a
tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához.
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A tapasztalatszerzés elve: lehetőség teremtése a nevelés-oktatás folyamatában a
tanulókszámára a saját tapasztalatok megszerzésére, megértésére, általánosítására.
A külső hatások elve: mindazon tapasztalatokra, információkra, ismeretekre,
történőtámaszkodás, amelyeket a tanulók az iskolán kívül, mindennapi életükben szereznek
be.
A bizalom elve: bizalom, megértés, tisztelet a tanuló személyisége iránt, törekvés
aszemélyes kapcsolatok kialakítására.
A következetesség elve: igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal
szemben, egyúttal lehetőség nyújtása a tanuló önállóságának, kezdeményezőkészségének,
kreativitásának kibontakoztatására.
A nevelés ellentmondásosságának elve: a nevelés ellentmondásos folyamat, amelyben
egyszerre vannak jelen pozitív és negatív tapasztalatok, igények, hajlamok, képességek és
lehetőségek; a szabadság és a kényszer mozzanata; a közössé g és az egyén érdekeinek
ellentmondása.
A motiváció elve: a tanulók érdeklődésének felkeltése.
A koncentráció elve: adott tantárgy, műveltségi terület tanítása során alkalmazkodás és
építés a korábban, illetve más tantárgyból elsajátított tudásra.
A szemléletesség elve: a befogadást, az elsajátítást, előtérbe helyező tanulásszervezési és
módszertani eljárások alkalmazása.
Az aktivizálás elve – a tanulói aktivitás kiváltása.
A visszajelzés elve: folyamatos visszajelzés a tanulói teljesítményekről, ezek változásáról,
javításuk akadályairól.
Kulcskompetencia: A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre mindenegyénnek
szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a
társadalmi beilleszkedéshez és a munkához.
Az iskolai képzéstől nem várjuk el, hogy befejezett, lezárt tudást nyújtson. A kulcskompetenciák, az
egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kialakítása válik
alapvető jelentőségűvé.
A nevelés során – tanítási órán, szakkörökön, felkészítőkön, sporttevékenységen, önálló szakmai
munka során, kirándulásokon és egyéb közös tevékenységeken – fontos szerepet szánunk a nemzeti
hagyományoknak, a nemzeti nyelvnek, valamint „. a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének...”.
Pedagógiai értékek:
- az élet és az (egyén és a társadalom érdekét szolgáló) általános emberi értékek tisztelete,
tudatosság
az
önnevelésben–önképzésben, a
természeti,
társadalmi
környezet
megismerésében,
- optimista, céltudatos életfelfogás, a társadalmi beilleszkedésre való képesség és készség,
tudományos ismeretekre épülő világkép,
- kreatív és kritikai gondolkodás,
- becsületesség, megbízhatóság, az európai kultúra erkölcsi értékei szerinti életvitel,
- szívós kitartás, szilárd akaraterő, jellemesség, kiegyensúlyozottság és stabil érzelmek,
- munkaszeretet, biztos szakmai tudás, hivatástudat, tudatos önmenedzselés,
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-

testi–lelki egészség, edzettség,

-

mások személyiségének és teljesítményeinek tisztelete, elismerése, a másság tolerálása,
szolidaritás a (bármely szempontból) hátrányos helyzetűekkel,

-

áldozatkészség a családban, a szűkebb és tágabb közösségben.

A kulcskompetenciák fogalmi hálója tartalmazza azokat a tudásokat és képességeket, amelyek
birtoklása alkalmassá teheti iskolánk tanulóit a gyors és hatékony alkalmazkodásra ,
az iskolai műveltség tartalmának átadását a kulcskompetenciák tantárgyi beágyazása biztosíthatja.
A nevelés folyamatának irányítója a tanár. Feladatait a tanuló személyiségének megismerése,
tiszteletben tartása és annak alakítása foglalja keretbe. Hatalmával nem élhet vissza, ezt erkölcsisége
és a tanári közösség belső önellenőrzése biztosítja.
Általános célok:
A munkaerőpiac igényeinek figyelembevétele a szakmai kínálat meghatározásakor. Pedagógiai
értékeken alapuló iskola kialakítása, ahol a tudás érték.
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók, illetve a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számára is
biztosítani a számukra is megfelelő minőségi oktatást (felzárkóztatás, tehetséggondozás).
Az érettségi vizsga jelentőségének megőrzése, színvonalának emelése. Közösségi érdekek és értékek
tiszteletére nevelés,
erkölcsi nevelés,
nemzeti öntudatra, hazafias gondolkodásra nevelés, demokráciára nevelés,
önismeret, társas kultúra fejlesztése, családi életre nevelés,
testi-lelki egészségre nevelés,
felelősségvállalásra, önkéntességre nevelés, gazdasági-pénzügyi nevelés,
médiatudatosságra nevelés.
Műszaki középiskolánk nevelési célja: olyan művelt, erkölcsös polgárok (középfokú szakemberek)
nevelése, akik birtokában vannak azoknak a személyiségjegyeknek, tudásna k és viselkedésbeli
jellemzőknek, amelyek alkalmassá teszik őt a demokratikus társadalomban, a piacgazdaságban:
a kiegyensúlyozott, boldog magánéletre, a civiltársadalom közösségeiben való sikeres helytállásra,
együttműködésre, a szakterületén való praktizálásra, továbbtanulásra, szakmaváltásra.
Az iskola nevelőtestülete a tanulók nevelését, személyiségfejlesztését tekinti elsőrendű pedagógiai
feladatának (ennek persze fontos, szerves része az igényes oktatás és szakképzés, de enné l többet
jelent iskolai munkánk civil társadalom polgárának, emberi értékekben gazdag, művelt
szakembereknek, technikusoknak a nevelését). A hangsúlyt tehát a nevelésre tesszük.
Abból a felfogásból, hogy a nevelés elsőbbséget élvez iskolánk pedagógiai munkájában, logikusan
következik a személyiség centrikus szemlélet. Ez a felfogás a diákot és nevelőjét egyenrangú, de
különböző tudásszintű emberként tartja számon. Ez a gondolkodásmód a tanulói
személyiségfejlesztés minden lehetséges és elérhető területét, eszközét a nevelés, képzés
szolgálatába állítja.
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Továbbá jelenti azt a szemléletváltást, melynek révén a tanulónak a nevelés alanyából a nevelés
aktív, tudatos, felelős részesévé kell válnia minél szélesebb körben. Ennek jegyében felértékelődik
számos nevelési–képzési követelmény:
 nevelésünk-oktatásunk
alapvető
célja a
gyakorlati
tudást
megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése,
 a tanulói aktivitás, önállóság (a tanórán és azon kívül, a diákönkormányzati és
osztályközösségi munkában),
 reális önismeret és feladatvállalás, célirányos képességfejlesztés,
 a felelősségtudat erősítése (egyre komolyabb feladat megoldásának kockázatát engedjük át a
tanulónak),
 az osztályközösségbe történő beilleszkedés, a kulturált viselkedés -kommunikáció, a
konfliktus-kezelés, a helyzetfelismerés, a problémamegoldás algoritmusainak a
partnerkapcsolatok kultúrájának, a különféle élethelyzetek átélésének tanulása,
 a csapatmunka tanulása,
 az önszervezés képességének kialakítása, az üzleti szemlélet elsajátítása,
 a vállalat (az iskola) arculatával való azonosulás.

Nevelési feladatok:






a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott nemzeti műveltség átadása, az egyetemes kultúra
közvetítése,
a szellemi-érzelmi fogékonyság és az erkölcsi érzék elmélyítése,
a
munkához,
tanuláshoz
szükséges
készségek,
képességek, attitűdök
együttes fejlesztése. Az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése,
a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti és társadalmi összetartozás erősítése,
a diákjaink alkalmassá tétele a szakirányú munkavállalásra, felkészítés az érettségi és
technikusi szakmai vizsgára, illetve felsőoktatásban történő továbbtanulásra.

Nevelési feladatainkat továbbra is:
a tudományos nevelés, szakmai nevelés, erkölcsi -, esztétikai-testi nevelés keretei között, az értelmi–
akarati, cselekvési pszichikus funkciók szerint végezzük. Ezért különösen fontos feladatainknak
tartjuk a 21. század elején:
 kellő ismeret és jártasság biztosítása a demokratikus intézményekről, az állampolgári jogok
és kötelességek gyakorlásáról,
 az információs társadalom által megkívánt ismeretek bizt osítása, a társadalom által
felmutatott pozitív és tradicionális erkölcsi normák kialakítása,
 kommunikációs készség, gyors probléma felismerési és döntési képesség kifejlesztése,
 konfliktuskezelési és feloldási képesség, kooperációs készség és képesség kia lakítása,
 a kritikai gondolkodásra, a megbízhatóságra, a kiszámíthatóságra, minőségért érzett
felelősségre nevelés,
 a saját egészséghez, ezen belül a rendszeres testmozgás igényének, a sport szerepének az
önmegismerésben, önfejlesztésben, az önkontroll erősítésében és a természeti környezethez
való helyes viszony jelentőségének tudatosítása,
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a modern európai társadalomhoz való tartozás tudatának kialakítása, erősítése, a műszaki
szemléletre való nevelést.

Iskolánk szolgáltatásait az iskolahasználókra koncentrálva úgy szükséges megszervezni, hogy a
képzésben, nevelésben a következő prioritások érvényesüljenek:
A műszaki fejlődés követelményei, korunk társadalmi – gazdasági kihívásai közepette a nevelésben
(így a műszaki nevelésben is) különös figyelmet kell fordítani:


a személyiség gazdagodására, kibontakoztatására,
 a képességek fejlesztésére (ideértve az önismeret és önfejlesztés képességét, a szocializáció
és gyakorlati képességeket is),
 a tehetséggondozásra (versenyfelkészítésre, felzárkóztatásra, a felsőoktatásr a való
előkészítésre).
Az ezredforduló után is ható nemzetközi globális és integrációs tendenciák, s a még inkább
kiéleződő versenyhelyzet sajátos körülményei közepette felértékelődik:
 a szilárd ismeret,
 a biztos általános műveltség (ideértve az idegen nyelv tudását is) és
 a korszerű szakmai tudás (beleértve a gazdasági és vállalkozói ismereteket – készségeket is)
jelentősége (a családi életre, a munkahelyi feladatokra, a társadalmi szerepekre történő
felkészítésben).
A kiegyensúlyozott, boldog egyéni – társadalmi élet iránti igény kívánalmainak megfelelve, az
intézményes nevelés felelőssége és feladata:
 az európai, humanista értékek közvetítése az ifjú generációk számára (ideértve a nemzeti
kultúra értékeit is),
 a ránk bízott fiatalok felkészítése a biztos erkölcsi értékek választására, az egészséges
életmódra (testi-lelki egészségük megóvására, a környezetkultúra építésére).
Összegezve: iskolánk nevelése során úgy szocializálja a tanulókat, hogy végzős növendékeink olyan
felnőtté váljanak, akik igénylik az aktív közéletiséget, rendelkeznek azokkal az ismeretekkel és
készségekkel, amelyek a demokratikus társadalomban egy művelt szakember számára szükségesek.
Ezek elérése a Salgótarjáni SzC Stromfeld Aurél Szakgimnáziuma és Szakközépiskola célja. A
kitűzött célokat kétféle úton kívánjuk elérni:
a mindennapos tevékenységbe ágyazott nevelőmunkánk során, melynek mozzanatai tervezhetők a
helyi tantervekben. Ezek színterei: a szakórák, osztályfőnöki órák, szakkörök, felzárkóztatók,
előkészítők, sport – testnevelés, ünnepélyek, a tantervhez kapcsolódó kirándulások és hagyományos
Stromfeldes rendezvények.
a diákság spontán, vagy irányítottan szerveződő tevékenységei, közösségi megmozdulásai által.

Nevelési módszereinket tudatosan két nagy csoportba osztjuk:
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Közvetlen módszerek, melyek alkalmazása során nevelőink közvetlenül, személyes kapcsolat
révén hatnak a tanulókra.
Közvetett módszerek, melyekben a nevelő hatások áttételesen a tanulói közösségen keresztül
érvényesülnek.

Nevelési-oktatási céljaink megvalósulását akkor tekintjük nevelő–oktató munkánk során
sikeresnek:
1. ha 10. évfolyamos diákjaink eredménye az országos kompetenciamérésen mindkét
kompetenciaterületen az iskolatípus országos átlagát eléri, illetve attól szinifikánsan nem
marad el,
2. ha iskolánk végzős diákjainak legalább kilencven százaléka a 12. illetve a 13. évfolyam
végén:
- minden tantárgyból megfelel a középfokú nevelés–oktatás kerettanterveiben meghatározott
tovább haladási feltételeknek, követelményeknek,
- az érettségi tantárgyakból megfelelnek a követelményeknek,
- a 12. évfolyamot végzők rendelkeznek olyan biztos ismeretekkel, készségekkel és
képességekkel, amelyek a legjobbakat alkalmassá teszik főiskolán vagy egyetemen való
továbbtanulásra,
- a 13. ill. 14. évfolyamot sikeresen befejezik úgy, hogy az OKJ-s szakmák követelményeit
teljesítik és technikusi bizonyítványt szereznek.
- a végzős szakközépiskolai tanulók 90% -a 11. évfolyam végén sikeres szakmai vizgát tesz.
- tanulóinkban kialakul az önmegismerés és önkontroll, az önmagáért érzett felelőss ég, az
önállóság, az önfejlesztés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint a személyes
méltóság,
- rendelkezik reális magyarságtudattal és az európai polgári értékeket is megismeri, olyan
szellemiséggel, képességekkel rendelkeznek, amelyek között elfogadott érték
- az egész életen át tartó tanulás, művelődés,
- ismeri a kulturált és erkölcsös élet jellemzőit, a közösségben éléshez szükséges viselkedés - és
magatartásformákat, kialakult, határozott elképzeléssel rendelkezik saját életének közelebbi és
távolabbi jövőjét illetően. Saját maga határozza meg tevékenységét, aktivitásának mértékét. Ki
tud alakítani önmagáról, képességeiről, igényeiről reális képet, és tud önmagával szemben
követelményeket támasztani,
- gazdagabb személyiséggel, a hozzáadott pedagógiai értéket kimutathatóan fejezi be
szakközépiskolai tanulmányait,
- a közösségi szolgálat során kialakul a tanulókban szociális érzékenység, segítő magatartás,
önkéntes feladatvállalás, amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári
léthez.

2.

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Az iskolába belépő tanulók életkor-pszichológiai jellemzői:
A műveltségi területek tananyagának elsajátítását, a képességek fejlődését és a követelmények
elérését a pedagógiai tevékenység, valamint a tanulók életkori sajátosságai egymással
kölcsönhatásban befolyásolják. Az életkori jellemzők ismerete nélkül a mindennapi
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nevelőmunkában konfliktusok sokasága jelentkezhet, ami a fiatalok életét, későbbi sorsát
kedvezőtlen irányba befolyásolhatja.
A biológiai és pszichológiai serdülés időszakában (12-16 éves kor) ugrásszerűen megnő a tanulók
emberismereti képessége, önismereti tevékenysége. Kialakul az autonóm, a felnőttekétől
hangsúlyosan függetlenedő erkölcsi felfogásuk.
Az önálló véleményalakítás törekvésével függ össze a készen kapott nézetek bírálata, a kételkedés,
a bizonyítás iránti elvárás.
A problémák megoldásában a lehetőségek módszeres kipróbálásával, a kombinációk
alkalmazásával élnek. Eljutnak elvont műveletek végzéséig, a feladat megoldásokban a konkrét és
absztrakt szintet össze tudják kapcsolni.
Gondolkodásukat az érzelmi, motivációs tényezők befolyásolják. A tanórai és a tanórán kívüli
légkör fontos szerepet kap a kreativitás fejlesztésében. Jövőképüket a fantázia és a realitás együtt
jellemzi. Az alkotó képzelet erősödése, a felnőttkori alkotótehetség a művészetek és egyes
tudományágak területén ekkor bontakozik ki.
A kamaszkor biológiai és pszichikus fejlődése egyaránt nagy egyéni különbségekkel zajlik, a
vitakészség fejlődik, a közösségbe tartozás igénye fokozódik.
Alapvető feladata nevelő–oktató munkánknak, hogy tanulóink személyiségét sokrétű és különféle
iskolai tevékenységek megszervezésével fejlesszük. Feladatainkat célszerű az alábbiak szerint
csoportosítani:


Az erkölcsi nevelés terén Feladat:
a 12. évfolyamon az etika tantárgy keretein belül teremtünk lehetőséget a tradicionális emberi
erkölcsi értékek közvetítésére, pozitív minták bemutatására, a társadalmi együttélés szabályait, az
alapvető erkölcsi értékeket tudatosítani, majd meggyőződéssé alakítani, rámutatni az emberi
cselekedet szándéka és következménye közötti viszonyra.


Az értelmi nevelés terén Feladat:
az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése,
a világ folyamatos megismerésére, az élet végéig való tanulás készségének kialakítása.


Az érzelmi, akarati nevelés terén Feladat:
a szűkebb és tágabb környezet jelenségeire, a tanulóknak önmagukra, társaikra irányuló helyes,
cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek alakítása,
a helyes önismeret, a diákok saját személyiségének építésére vonatkozó igény kialakítása, az
elkötelezettség, a szorgalom, a céltudatosság, a kitartás fokozatos kialakítása, erősítése, az egyén
reális helyzetértékelésének kialakítására való ösztönzés, esztétikai igény
felkeltése kiállítások szervezésével.


A testi nevelés terén Feladat:
a diákok fizikai képességeinek fejlesztése,
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az állandó testmozgás iránti igény felkeltése, ösztönzése,
sokoldalúan képzett, a sportjátékok technikáját, taktikáját ismerő tanulók k erüljenek ki az iskolából,
egészséges, edzett személyiség kialakítása,
az egészséges életmód, az egészségvédelem fontosságának tudatosítása.


A munkára nevelés terén
Feladat:
az ember és munkája sokrétű viszonynak tudatosítása,
felhívni a figyelmet az egyéni tanulási lehetőségekre, az iskola tanórán kívüli lehetőségeit
propagálva,
ráirányítani a tanulói figyelmet a manuális tevékenységekre, a saját és az iskolai környezet rendben
tartására.


Az állampolgári, nemzeti nevelés terén
Feladat:
nemzeti, megyei, városi hagyományok, kultúra megismertetése, az emlékek ápolása, megbecsülése és
tisztelete,
a magyar identitás kialakítása, kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók,
művészek, írók, költők, sportolók tevékenységének, munkásságának megismerésével, a haza
földrajzán, irodalmán, történelmén,
keresztül, az ország mindennapi életét.
évfolyamon a történelem és etika tantárgyak keretében külön blokkban megismertetni az
állampolgári jogokat és kötelességeket,
kialakítani az iskolai közösségi tevékenységeket, segíteni tanulóinknak a helyi közéletbe való
beépülését.

2.1

A közösségi szolgálat, mint a személyiségfejlesztés területe

A nemzeti köznevelési törvény 2016-tól előírja az érettségi megszerzésének feltételeként 50 óra
közösségi munka végzését és annak igazolását. A közösségi szolgálat fejleszti a tanuló
kommunikációs képességeit, szociális készségét és önismeretét, növeli önb izalmát, javítja iskolai
teljesítményét és az iskolához való hozzáállását. A közösségi szolgálat végzése során az egyén nem
csak a helyi közösség javát szolgálja, megold egy társadalmi, környezeti stb. problémát és ezzel
értéket teremt, hanem egyúttal együttműködő készsége, empátiája, kreativitása, felelősségvállalása,
projektismerete is fejlődik.
Számos tulajdonság, a későbbi munkavállaláshoz szükséges készség igazán a gyakorlatban tud
fejlődni, valódi élethelyzetekben, a tevékeny munka során. A közösségi szolgálat egy olyan
gyakorlati terep, ahol az iskolában elsajátított számos elméleti ismeret és tanulási teljesítmény
mellett az életvezetési készségek is fejlődhetnek, a gyerekek tapasztalatot szerezhetnek különféle
szervezetek működésével, munkakörökkel, társadalmi problémákkal kapcsolatban, és kipróbálhatják
magukat aktív, cselekvő, szolgálatot teljesítő egyénekként is. Ezen célok elérése érdekében a
közösségi munkavégzéssel kapcsolatos feladataink:

■ Az iskola vezetője kijelöli az iskolai koordinátort, aki felelős:
a diákok felkészítésért pedagógiai feldolgozásért (mentorálás), a fogadóhelyekkel való
kapcsolattartásért, adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért,
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a diákok bevonásáért a folyamat egészébe, a tevékenységek elismeréséért,
együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért, a tanulók tájékoztatásáért a lehetőségekről,
a szülők tájékoztatásáért.

■ Megszervezéshez irányadó:
18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani.
16 éves kor alatt naponta 3 órát és hetente 12 órát dolgozhat 1 nap pihenéssel. 16 és 18 éves kor
között 4 és fél órát lehet naponta dolgozni, hetente 18 órát. A programra való felkészítés.
A
szolgálat
szervezése
a
fogadószervezeteknél. Nyilvánosság biztosítása.
A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi
szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő
egyetértő nyilatkozatát.
A közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol,
milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
Az osztálynaplóban és a törzslapon az osztályfőnöknek dokumentálnia kell a közösségi szolgálat
teljesítését.
Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány
a tanulónál, egy példány az intézménynél marad.
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 és a mentor nevét.
A program zárása.

3.

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok

A 3. évezredben egy szabad, magabiztos és produktív társadalom kialakítása lenne számunkra
kívánatos.
Ez a társadalom az emberi méltóságot, testi, lelki, szociális jólétet, valamint az alkotóképességet
kiemelt fontosságúnak tartja.
Magyarországon az utóbbi évtizedben kedvezőtlenül alakult a népesség egészségi állapota.
A helyzet kialakulásáért az egészségtelen életmód, a hiányos egészségkultúra, a környezeti tényezők,
és a hiányos prevenciós tevékenység felelős.
Az egészségtelen életmód egyes elemeit illetően (dohányzás, alkoholfogyasztás, rossz táplálkozási
szokások, mozgáshiány, az egészséget károsító környezet hatásai, a rendezetlen, felelőtlen
párkapcsolatok, az élet megpróbáltatásaival valómegbirkózás képességének hiánya) Magyarország a
nemzetközi statisztikák élén foglal helyet.
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek e gészséges életmódra
nevelésében. Személyi és tárgyi környezetével az iskolának segítenie kell azoknak a pozitív
beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a fiatalok egészségi
állapotát javítják.
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Az egészséges életmódra nevelés a betegségek megelőzésén túl az egészséges állapot örömteli
megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel.
Az iskolai környezetnek biztosítania kell a tanulók egészséges testi, lelki, szociális fejlődését. Ebben
a pedagógusok életvitelének jelentős, példaértékű szerepe van.
A pedagógusok számára is váljon az iskola egészséges munkahellyé.

Helyzetelemzés
Társadalmi környezet:
Salgótarján és vonzáskörzete mindennapjait beárnyékolja a munkanélküliség. Az ipari üzemek leépülése
ugyan jó hatással volt a levegő tisztaságára, a várost ölelő szép környezet biztosítéka lehetne az egészséges
életmód pénzbe nem kerülő lehetőségének a szabadban mozgásnak, azonban a családok jelentős része
mindennapi megélhetésen fáradozik, mentálisan távol állnak a testet, lelket regeneráló aktív mozgás
igényétől.
A sportegyesületek kevés pénzből vegetálnak, ahogy az lenni szokott, a legkevesebb pénz az utánpótlásra, a
fiatalokra jut.
Iskolánk az ötvenes években kialakult tendenciának megfelelően a város egyik legnagyobb és legszennyezőbb
gyárának szomszédságában épült. Annak ellenére, hogy a gyár ma már csökkentett létszámmal dolgozik,
vezetése igyekszik eleget tenni a környezetvédelmi előírásoknak, szinte folyamatosan szennyezi
környezetének levegőjét.
Az iskola melletti forgalmas út zajhatása több mint zavaró, figyelem elterelő, ezen kívül ennek is jelentős
levegőszennyező, egészséget károsító hatása van.
Családok jellemzése:
Az iskolánkba járó diákjaink családjában jelentős számban fordul elő teljes, vagy részleges
munkanélküliség. A szülői iskolázottság alacsony szintjéből következik a tanulók szerény
mentálhigiénés tudása.
A gyermeküket egyedül nevelő szülők száma magas.
Egyre több a roma származású tanuló, akik közül vannak halmozottan hátrányos helyzet űek. A
szociális hátrány együtt jár az esetek túlnyomó többségében a mentális hátrányokkal.
A diákokkal kapcsolatos megállapítások:
Diákjaink többsége nagyon keveset mozog, egészségtelenül táplálkozik, dohányzik, fogyaszt
alkoholt. Többen kipróbálták a drogok valamelyikét.
Korán kezdik a szexuális életet, a lányok a fogamzásgátló szedését.
Sokan készíttetnek testükre tetoválást, helyeztetnek fel testékszert, nem számolva az esetleges
fertőzésekkel, azok szövődményeivel.
Sokat ülnek passzívan a számítógép előtt.
Sokan küzdenek személyiségzavarral, mentálisan felkészületlenek a megpróbáltatásokra.
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Sokuknál nem megfelelő a személyes higiénia.
Humánerőforrás jellemzői: egészségneveléssel
Sebestyénné Batta Ágnes, Varga Tamás)

kapcsolatos

végzettségek

(Bartus

Zoltán,

Programunk célja: a tanulók egészségvédelme, egészségfejlesztése és az egészséges életmódra
történő felkészítés, a testi-lelki jólét kialakítása.
A program megvalósításához létrehozzuk az egészségfejlesztő csoportot, amelynek tagjai:
közismereti igazgatóhelyettes, (a csoport vezetője)
egészségnevelő
(végzettséggel rendelkező
pedagógusunk), iskolaorvos, védőnő,
testnevelők,
ifjúságvédelmi felelős,
osztályfőnöki munkaközösség-vezető.
Az egészségfejlesztő csoport feladatai:
 szakanyagok összegyűjtése, egészségügyi, pedagógiai, rendvédelmi szervektől tájékoztatók
kérése,
 a feladatok lebontása tanévenként az éves munkatervben, konkrét számokkal adatokkal,
továbbképzések szervezése a kollégák részére,
 az egészségfejlesztéssel kapcsolatos osztályfőnöki órák tananyagának összeállítása,
folyamatos gondozása,
 kapcsolattartás külső szervezetekkel: védőnők, iskolaorvos, rendőrség, családsegítő központ,
nevelési tanácsadó, pártfogó felügyelői szolgálat, egyházak, alapítványok…stb.,
 a célok megvalósításának értékelése tanévenként, újabb célok kitűzése.
Egészségfejlesztő tevékenységünk fő céljai:






az egészséges táplálkozás érvényesítése, (menza lehetőség bővítése, büfé kínálat), az aktív
testmozgás elterjesztése (mindennapos testnevelés lehetősége, táborok),
testi-lelki egészség fejlesztése (helyzetkép után iskolai lehetőségek, pszichológus),
a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának
megelőzése az alkohol-, drog- és dohányzás visszaszorítása, (kortárssegítők, drogprevenció),
a személyi higiéné megismerése és alkalmazása,
a baleset megelőzés és elsősegélynyújtás ismereteinek elsajátítása, a bántalmazás és iskolai
erőszak megelőzése.

a tanulók képesek legyenek figyelemmel kísérni:
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viselkedésüket, az életvezetésük helyes alakítását, az
egészségkárosító
magatartásformák
elkerülését,
a betegségeket a korai szűrésekben való részvétellel megelőzni,
tudjanak sajátos étrendet, mozgásprogramot kialakítani egészségük megőrzés érdekében,
erősítsék a társas-kommunikációs készségeik fejlesztését, és a konfliktuskezelési magatartásformák
fejlesztését.

A célok megvalósulását szolgáló feladatok
Az egészséges táplálkozás érvényesítése
Egészséges táplálkozásra nevelés, megfelelő étkezési szokások kialakítása.
Tevékenység - eszköz:
 Táplálkozás-élettani optimum, korszerű táplálkozás, valamint a napi és évszakos ritmus
megismertetése.
 Ebéd során az étkezés higiéniájának, kultúrájának és társas jellegének fejlesztése. Az ebédfogyasztás
rendszerességének kialakítása.
 A káros táplálkozási szokásokra való figyelemfelhívás és következményeinek tudatosítása
tanulóinkban. (pl. kóla, ill. cukros üdítők fogyasztása).
 Korcsoportok és népcsoportok eltérő táplálkozási szokásai, sajátosságai (osztályfőnöki órán
beszélgetés, anyaggyűjtés).
 Naponta meleg étel fogyasztásában részesüljön minden gyermek, ennek érdekében az ifjúságvédelmi
felelős tegye meg a szükséges intézkedéseket.
 Az iskolai ételek, büfé minősége, tartalmassága törekszik az egészséges ételek túlsúlyára. Az
iskolában melegítőkonyhás ebédeltetés biztosított. Az étkezési körülmények kielégítőek. A menzát
kevés tanuló veszi igénybe.
 Propagálni szükséges, hogy sokkal több tanuló számára legyen lehetőség a melegételhez jutás.
Javasolni kell gyakoribb „gyümölcsös” nap beiktatását, illetve az egészségesebb félbarna, vagy
rozskenyér-kínálat biztosítását a húsos ételekhez
 A propaganda eszközeivel (plakát, osztályfőnöki órák, biológia órák…) motiválni kell a tanulókat az
egészségesebb szénsavmentes kristályvíz, a natúr rostos italok, a tejtermékek, egészségesebb
péksütemények fogyasztására.
Követelmény:
Táplálkozás higiéniai, esztétikai ismeretek betartása.
Alapvető táplálkozási ismeretek elsajátítása
Értékelés:
Helyes magatartásformák megerősítése, példaként állítása.
Határidő: minden tanév vége, az értékelés elkészítése augusztus vége
Felelős: egészségfejlesztő csoport vezetője
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Az aktív testmozgás elterjesztése
Feladat:
 Felhívni a figyelmet arra, hogy a rendszeres mozgás (testnevelés óra, túra, kerékpár, úszás)
gyermekkortól idős korig egészségmegőrző hatású: -Ép testben, ép lélek.
 Tanulóink felkészítése a balesetveszélyes helyzetek elkerülésére Fizikai, értelmi és akarati
tulajdonságok fejlesztése
Tevékenység - eszköz:
 A mindennapos testmozgás biztosítása. Rendszeres testedzés a tanórákon kívül (spont án
szerveződés alapján, túrázás, korcsolyázás kerékpározás lehetőségének kihasználása,
valamint a munkatervben is tervezett sí- és vízi tábor szervezése)
 Háziversenyek szervezése a tömegsport foglalkozások keretében. Sportnapokon, városi
sportrendezvényeken való aktív részvétel.
 Mozgással, sporttal kapcsolatos pályázati lehetőségek keresése, elkészítése, megvalósítása.
Emberi kapcsolatok és értékes tulajdonságok fejlesztése.
 A mozgáskultúra örömszerző funkciójával való megismerkedés (pl. focibajnokság). Erő nlét,
terhelés, fittség és állóképesség egyéni fejlesztése a testnevelés órákon.
Jellemformáló helyzetek felhasználása (csapatversenyek).
Követelmény:
 A rendszeres testmozgás szükségletté váljon. Életkoruknak megfelelő állóképességgel és
terhelhetőséggel rendelkezzenek (ez szakmai követelmény is).
 Pozitív szemlélet
kialakítása,
amely megteremti
a
további élet
folyamán
az életmódszerű mozgás igényét.
Értékelés:
 A sportversenyeken való tisztes helytállás, a bajnokságokba való bekapcsolódás dicsérete,
jutalmazása.
 Pozitív megerősítés
és
társas visszajelzés bármilyen
jellegű mozgás-sport
tevékenységbe való bekapcsolódás esetén.
Határidő: minden tanév vége, az értékelés elkészítése augusztus vége
Felelős: egészségfejlesztő csoport vezetője
A személyi higiéné megismerése és alkalmazása
Feladat:
A higiénés magatartásra nevelés, a személyi higiénia iránti tartós igény kialakítása, valamint a
környezet tisztaságára és védelmére irányuló szoktatás.
Tevékenység - eszköz:
 A testrészek ápolásának megtanítása, a ruházat tisztán tartása, rendszeres tiszta-csere
elmélyítése az osztályfőnök, védőnő és iskolaorvos bevonásával. Testnevelés órák utáni
rendszeres tisztálkodás (feltétel biztosított).
 Helyes fogápolás elsajátíttatása, rendszeres szűrés (évente kétszer).
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A társas együttlétek alkalmával megfelelően ápolt külsőre, öltözködésre szoktatás (iskola, színház,
ünnepély, külső szakmai rendezvények).
Tudatosítani tanulóinkban, hogy az egyéni és társadalmi érvényesülés az elvárt kulturális szignálok
(megjelenés, kommunikáció) alkalmazásán is múlik.
A közvetlen környezet (osztályterem, iskola és környéke) tisztaságának megóvása, otthonossá
tételében való aktív közreműködés.

Követelmény:
 Tiszta ápolt megjelenés az iskolában és egyéb rendezvényeken. Alakuljanak ki az alapvető
tisztálkodási szokások (test, haj, köröm, száj).
 Legyenek tisztában a testdíszek, testékszerek veszélyeivel (tetoválás, piercing). Az elvárásoknak
megfelelően, tisztán és gondozottan öltözködjenek.
 Mossanak kezet étkezés, valamint WC-használat előtt és után. Tartsanak rendet szűkebb és tágabb
környezetükben!
Értékelés:
 Csoportos és egyéni beszélgetések alkalmával.
 Verseny esetén iskola előtt dicséretben részesítés.
Határidő: minden tanév vége, az értékelés elkészítése augusztus vége
Felelős: egészségfejlesztő csoport vezetője
A testi-lelki egészség fejlesztése
Cél: Harmonikus személyiség kialakítása, a társas kapcsolatokhoz szükséges készségek fejlesztése. A reális
önismeret, helyzetfelismerő és problémamegoldó képesség, valamint a döntésre való készség kialakítása.
Megfelelő stressz kezelő technikák kiépítése.
Feladat:
Optimális intellektuális és érzelmi fejlődés biztosítása. Pozitív énkép, reális önismeret kialakulásának
segítése, pályaválasztásra való felkészítés.
Elfogadó pedagógiai légkör működtetése, amely a tanulók objektív értékelését, konfliktusok kezelését
folyamatosan felhasználja az önfejlesztésre.
Szülői értekezleten (egyéni és közösségi szinten) tudatosítani a fiatalkori szorongás kiváltó okait
(kudarcélményeink a felnőttkori pszichés betegségek alapját képezhetik). A tanuló társas támogatása,
mert ez krízishelyzetekben mozgósítja az önsegítő erőket. Az egyedi eseteknél iskola- vagy
gyermekpszichológus, ill. gyermek- és ifjúságvédelmi felelős bevonása a problémakezelésbe.
Konfliktuskezelés, problémamegoldás technikáinak megtanítása (osztályfőnök és drámapedagógus
bevonásával).
Stressz legyűrő képesség és tolerancia fejlesztése, amely megkönnyíti a külvilág pszicho szociális
hatásaihoz történő alkalmazkodást.
Pozitív jövőkép kialakulásának támogatása. A szociális biztonság feltételeinek javítása a
rászorulóknál (ifjúságvédelem).
Tudatosuljon a
tanulókban,
hogy a mindennapi
életünket
ritmusok
jellemzik (feltöltődés, célra irányuló tevékenység, energiafelhasználás, rekreáció).

Tevékenység - eszköz:

20

Tanulóink legyenek tisztában a jogaikkal és kötelességeikkel, az elvárások tükrében alakítsák
magatartásukat (ezzel a konfliktushelyzetek mérséklődhetnek). Napi megerősítés szükséges.
Őszinte légkör kialakítása az iskolában. Tanulóink értékelését pedagógusaink úgy valósítsák
meg, hogy ne az embert, hanem cselekedetét minősítsék.
Az önismeret fejlesztésénél a tanárok térjenek ki az aktuális énkép a kapott énkép és
eszményi énkép közötti különbségekre és kölcsönhatásaira.
A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás. Magatartás zavarok jelentkezése esetén a család
felkeresése (családi háttér és igazolatlan hiányzás okainak feltárása).
Az osztályfőnöki órákon stressz feloldó technikák átadása (relaxáció), konfliktuskezelés
módszereinek keresése és gyakorlása, a lelki egészségvédelem tudatosítása.
Követelmény:
Pozitív és reális énkép, objektív önismeret, megfelelő jövőkép. Tanulják meg növendékeink,
hogy a sikerekből merítve lépjenek tovább új céljaik megvalósítása felé. Konfliktuskezelő
képesség, toleráns magatartás a külvilággal szemben. Legyenek tisztában azzal tanulóink,
hogy a kudarcok az élettapasztalatot gazdagítják, hibáikból tanuljanak.
Fontos tudatosítanunk: Aktív cselekvő viszonyban legyünk a világgal és ne szenvedjük el azt,
ami ránk méretett. Akinek nincs tenni akarása, annak nagyobb az életkockázata.
Értékelés:
A tanulói sikerek és kimagasló teljesítmények egyéni és közösségi elismerése, dicsérete,
jutalmazása (tehetséggondozás, szakkörök, szakmai versenyek).
A tanulói fegyelmi kihágások feltérképezése. A szabályszegés mértékéhez megfelelő büntetés
és annak következetes betartása, betartatása
A mentálhigiénés szempontok érvényesítése: minden tanuló legyen tisztában azzal, hogy mi a
bűn, minek milyen következményei lehetnek, mik a j óvátehető és jóvátehetetlen bűnök (ez
fontos a belső feszültség csökkentése érdekében).
Cél:
Az egészséges élethez szükséges szociális feltételek biztosítása (rászorulók segítése, törődés
egymással). A függőséghez vezető szokások megelőzése.
Feladat:
Az anyagi biztonság (elsősorban a társadalom és a család felelőssége) segítése a szociális
háló elérésével.
Baleset megelőzés, betegségek elkerülése (időben orvoshoz fordulás, egészségüggyel való
együttműködés), az egészség megóvása.
Harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés. Családi életre, társsá, szülővé nevelés (a
mindennapi kultúra erősítése).
A függőséghez vezető motívumok felismertetése (szenvedélybetegségek), az élvezeti szerek
(drog, alkohol, dohányzás) elutasítására nevelés.
Tevékenység - eszköz:
Figyelemfelhívás a balesetveszélyes helyzetekre az iskolában, a közlekedésben, és
háztartásban.
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Közlekedési és elsősegély-nyújtási ismeretek átadása. A közlekedési szabályok gyalogosra,
kerékpárosra, autósra vonatkozó előírásainak szinten tartása.
A gyógyításba és gyógyulásba vetett bizalomra nevelés, az egészség kulturáltság növelésével
erősíteni az orvoshoz fordulást és egészségüggyel való együttműködést.
A megelőzés jelentőségének hangsúlyozása, a szűrővizsgálatokon való részvétel. Különös
tekintettel citolológiai mintavétel (aktív nemi élet esetén), tüdőszűrés dohányzásnál, fogászati
szűrés, egészséges táplálkozás.
Interaktív beszélgetés osztályfőnöki órák keretében a dohányzás -alkohol-drog emberpusztító
hatásáról.
Beszélgetéssel egybekötött oktatófilmek, prevenciós előadások.
A társas kapcsolatokra való nyitottság fejlesztése, minél több közös pozitív élmény
biztosításával (szolidaritás, előzékenység, együttérzés, előítélet -mentesség).
Érdekérvényesítő
tevékenység a
diák-önkormányzati munkában
osztály és
iskolaszinten. A tolerancia és elfogadó magatartás gyakorlás nap mint nap.
Bandák szerveződésének és veszélyeinek megismertetése. Aktuális újságcikkek, TV adások
elemzése, megbeszélése (a MÉDIA kedvezőtlen hatásainak kivédése).
Követelmény:
Ismerjék tanulóink a szervrendszerek leggyakoribb működészavarait, betegségeit és ezek
megelőzésének lehetőségeit.
Törekedjenek a balesetek megelőzésére, ismerjék a közlekedési szabályokat és
elsősegélynyújtás fogásait.
Legyen ismeretük a nikotin, az alkohol és egyéb drogok pszichikumra gyakorolt
viselkedésmódosító hatásáról, ismerjék a védekezés és leszokás módjait.
A harmonikus családi élet feltételeivel legyenek tisztában. A teljes család iránti igény és
tenni akarás legyen jövőképük szilárd alapja.
Értékelés:
Az egészséges életmódra nevelés területein a pedagógus, a család és környezet biztosít
folyamatos visszajelzést.
Ez a visszacsatolás megerősíti a helyes- és elmarasztalja a helytelen viselkedéselemeket. Így
nap mint nap mozgósítja a teljes személyiséget az egészség megőrzésére.
Határidő:
Minden tanév vége, az értékelés elkészítése augusztus vége
Felelős:
Egészségfejlesztő csoport vezetője
A baleset megelőzés és elsősegélynyújtás ismereteinek elsajátítása
A balesetek megelőzése a legfontosabb annak érdekében, hogy maradandó egészségkárosodást ne
szenvedjünk.
A balesetek jelentős része elkerülhető, ezért megelőzésükre komoly hangsúlyt kell fektetni. A
baleset megelőzés célja, hogy a sérülések kialakulását megelőzzük vagy számukat csökkentsük. A
tanulók számára szervezett formában (osztályfőnöki órák keretében szakemberek előadásában)
biztosítjuk a baleset megelőzési ismeretek elsajátítását. Az órák tananyagát az elektronikus naplóban
rögzítjük. Külön figyelünk az iskolai balesetek (testnevelés órán, tanműhelyben előforduló)
ismertetésére.
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Az oktatás során kiemelten kezeljük az alábbi veszélyforrásokat:
 közlekedés
közben előforduló
balesetek
(gyalogos,
személygépkocsiban utasként vagy vezetőként),
 fulladásos balesetek,
 égés, forrázás, áramütés, esés miatti balesetek,
 mérgezés,
 otthoni balesetek,
 iskolában előforduló, a tanítás során és azon kívüli balesetek.

kerékpáros,

motoros,

Az egyes balesettípusok tárgyalása során ismertetjük a rizikófaktorokat és a balesetek csökkenését
lehetővé tevő beavatkozásokat az alábbiak szerint:
A közlekedés a tanulók napi tevékenységének elválaszthatatlan része, hiszen iskolába, otthonukba
mennek. A biztonsági szempontoknak meg nem felelő utak, a gyorshajtás, az alkoholfogyasztás és a
védő eszközök használatának mellőzése a legfontosabb rizikótényezők. A biztonságos úttervezés, a
sebességellenőrzés és az alkoholfogyasztás korlátozása mellett hatásos megelőzési eljárás a
biztonsági öv, a sisak, a biztonsági gyermek ülés használata, kerékpárutak és gyalogos zónák
kialakítása. A biztonságos környezet kialakítása csökkenti a közlekedési balesetek számát, a
kerékpározást és a gyalogos közlekedést támogató közlekedéspolitika pedig további egészség - és
környezet nyereségekkel jár.
A gyalogosbalesetek számát bizonyítottan csökkenteni lehet az alábbi beavatkozásokkal:
teljes övezetre érvényes sebességkorlátozás,
megszakítás nélküli gyalogutak,
az utcák és utak megfelelő megvilágítása,
fényvisszaverő eszközök használata,
az autók elülső részének ütközés-biztos kialakítása (a sérülésveszély csökkentése céljából).
A kerékpározás az egészég-megőrzés és a környezetvédelem fontos eszköze. Biztonságosan
közlekedni vele azonban csak megfelelő utakon, jó műszaki állapotú kerékpárral és gyakorlattal
lehet. Ha a biztonságos kerékpározás feltételei nem biztosítottak, annak szabályait nem tartjuk be, ez
súlyos balesetekhez vezethet.
A kerékpáros balesetek leggyakoribb okai a következőek:
 a kerékpáros elveszíti uralmát a kerékpár felett, aminek következménye elesés vagy ütközés;
 szürkületben vagy sötétben kerékpározik, így a gépjárművezetők nem veszik időben észre;
 rossz az útkereszteződés beláthatósága, például bokrok vagy fák miatt nem lehet helyesen
megítélni a többi jármű helyzetét;
 a szabályok be nem tartása, mint a piros lámpán történő áthajtás, hirtelen kanyarodás,
közlekedés szabálytalan sávban.
 a kerékpáros sisak viselésének kötelezővé tétele több országban jelentősen csökkentette a
kerékpáros baleset során elszenvedett súlyos koponyasérülések számát.
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A motoros kétkerekű járművek az utóbbi években ismét egyre népszerűbbé váltak, különösen a
serdülő és a fiatal felnőtt férfiak körében. Elsősorban városi közlekedésre közkedveltek, hiszen a
megnövekedett forgalomban is könnyebb velük haladni, olcsóbb az üzemeltetésük és könnyebb
parkoló helyet találni. A járművek vezetői között nagy teljesítményű motorral közlekedő
hobbimotorosokat éppúgy találunk, mint olyan fiatalokat és felnőtteket, akik mopeddel járnak az
órájukra, illetve munkahelyükre.
A motorozás azonban veszélyes. A motoros kétkerekű járművek vezetői gyakrabban szenvednek
súlyos és halálos kimenetelű balesetet, mint az autóval közlekedők. A balese t legtöbbször emberi
mulasztás eredménye, és a lakott településeken belül következik be. A motorkerékpárok és mopedek
nem olyan stabilak, mint a gépkocsi, így kisebb mértékű védelmet biztosítanak vezetőjük számára. A
többi közlekedő számára észlelésük is nehezebb, mint egy autóé.
A halálos kimenetelű közlekedési baleseteken belül a jármű utasaként bekövetkező balesetek a
leggyakoribbak.
Az autóban utazók számára a biztonsági öv viselése kötelező. A biztonsági öv használata a
legegyszerűbb és legolcsóbb módja annak, hogy baleset esetén elkerüljük a sérülést. Ma már a
biztonsági öv minden gépjármű gyári tartozéka. Viselésének aránya azonban Magyarországon
elmarad a nyugat- és észak-európai országokban tapasztalhatótól.
A közlekedésben a legfontosabb rizikótényezők: gyorshajtás, az alkohol, a legális és illegális
tudatmódosító szerek a nyugtaltató hatású gyógyszerek alkalmazása vezetők esetén, fáradtság,
Magyarországon a fulladás miatti halálozás a 0-24 éves korcsoportban a véletlen balesetek közül
második helyen van.
Ennek visszaszorítására szükség lenne nemzeti programra, amely az úszásoktatást az iskolai oktatási
terv kötelező részévé teszi, illetve az egész országra kiterjedő programra, amely az úszásoktatáshoz
való hozzáférés kiegyenlítésére irányul.
A gyermekbalesetek közül Magyarországon az esések következtében kerül kórházba a legtöbb
gyermek, tanuló. Kórházi ápolást leggyakrabban lépcsőről, bútorokról, teraszokról vagy 1 -2 szintes
házak erkélyeiről való leesés igényel.
Különösen az otthon bekövetkező égésekből és forrázásokból eredő halálozás és sérülések függenek
szorosan össze a nem biztonságos környezettel.
Az égések számos beavatkozással megelőzhetőek, mint a jogi szabályozás, a környezeti átalakítások,
a lakosság oktatása és nagyobb odafigyelés. Olyan jogszabályok, mint a füstérzékelők felszerelése, a
meleg víz hőmérsékletének szabályozása, vagy az öngyújtókra vonatkozó szabványok, hatékonyak a
hő okozta balesetek megelőzésében, és alkalmazásuk
széles körben javasolt.
Serdülőkorban az alkohol, tudatmódosító szerek túlzott bevitele okoz nem szándékos mérgezést.
A mérgezéseket leggyakrabban gyógyszerek okozzák, ezt követik a háztartási és ipari vegyszerek,
majd a növényvédő szerek és irtószerek. Ritkább, de gyakran végzetes kimenetelű a mérgező
gombák és egyéb mérgező növények által okozott baleset.
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A gyermekkori mérgezések leggyakrabban otthon történnek, ahol veszélyes szert a gyermek által is
kinyitható tartóban, vagy számára könnyen hozzáférhető helyen tartanak.
A mérgezések elkerülése az alábbiak alkalmazásával csökkenthetők: a „gyermekbiztos” csomagolás,
a biztonságos tárolás, a mérgező anyagok hozzáférésének megnehezítése, a gyógyszerek nem -halálos
adagonkénti csomagolása.
Az elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtás alapmozzanatainak elsajátítása nem csak a szakemberek számára fontos, hanem
a laikus emberek körében is jelentős szerepe van, hiszen a balesetek vagy hirtelen bekövetkező
egészségkárosodások első szemtanúi családtagok, barátok, kollégák. A megfelelő szintű
segítségnyújtáshoz elengedhetetlen az elsősegélynyújtás alapvető elveinek ismerete, amit
folyamatosan szinten kell tartani.
Az elsősegély nyújtási ismereteket, a tanulók a képzések során a szakmai modulok keretein belül
külön tantárgyként tanulják, így pl. elsősegélynyújtás, els ősegély nyújtás gyakorlata, elsősegély
nyújtási ismeretek.
Ezen felül az osztályfőnöki órákon lehetőleg szakember bevonásával, gyakorlati útmutatással
törekszünk megismertetni a tanulókat az alapvető elsősegély nyújtási ismeretekkel.
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök
A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése
Tanulóink a felnőttekre vannak utalva, minket figyelnek, tőlünk tanulnak. Amíg fel nem nőnek,
konfliktusaikat, élethelyzeteiket nagyrészt érzelmi alapon oldják me g. A problémaközpontú
megoldásokat tőlünk tanulhatják meg, mi vagyunk a minta. Elsőként a család, illetve a szűkebb
környezet, ahol a gyermek él, másodikként pedig az iskola az a színtér, ahol bontogatják szárnyaikat,
ahol felkészülhetnek az életre. Itt élik meg, mi az, ami sikerhez, mi az, ami kudarchoz vezet.
A pedagógusaink nemcsak tananyagra okítják a gyerekeket, hanem jelenlétükkel, viselkedésükkel,
reakcióikkal mintát adnak a felnövekvő generáció számára, elősegítik a diákok kompromisszumra
kész, tisztelettudó emberekké nevelését.
Az iskolán belüli erőszak kezelésében, megelőzésében is fontos szerephez jutnak a pedagógusok,
hiszen mi értesülünk első kézből a tanulók, vagy tanuló és pedagógus között felmerülő
konfliktusokról, problémákról. Az osztályfőnökök tanulókkal kialakított bizalmi kapcsolata,
tekintélye elősegítheti az iskolán belül előforduló erőszakkal szembeni fellépést.
Segítsük a tanulókat, hogy érzelmeik kifejezése, konfliktusaik ne erőszakos cselekedetekbe
torkolljon. Segítsünk, hogy egy meggondolatlan lépéssel ne kerüljenek „parkoló pályára”. Segítsünk,
hogy az iskolában meg tudják állni a helyüket, és tanítsuk meg őket arra, hogy ne tegyék, és ne is
tűrjék az erőszakot.
A gyermekek közötti, illetve a gyermek és pedagógus közötti konfliktus ok ideális esetben verbális
módon feloldásra kerülnek, de bizonyos esetekben már túllépnek egy határt, és cselekményükkel
vagy a házirend szabályait sértik meg, vagy súlyosabb esetben bűncselekményt valósítanak meg.
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Az iskolában előforduló leggyakoribb erőszak megnyilvánulásai:
a társadalmi, közösségi szabályok megszegése (az oda nem tartozás érzése, visszautasítottság
miatt, helyzet fel nem ismerése, szabályok nem ismerete, határok tartásának képtelensége),
a családi kötelékek elszakítása, „kiszállás” a közösségből, bandákhoz, csoportokhoz,
idősebbekhez csapódás,
a sérült önérzet védekezése támadással (az iskola mint szervezet és az ott dolgozók
negligálása),
ellenszegülés, más – beilleszkedő, gyengébb – gyerekek megtámadása, bántalmazása, az
iskola otthagyása),
a pozitív önkép elvesztése (destruktív, öncsonkító, önpusztító magatartásformák követése,
öngyűlölet); ezek alapján is érthető annak szükségessége, mi több, elvárható lenne, hogy a
bajban lévő gyerekek, tanulók iskolai magatartását, jelzéseit az ot t dolgozók fel tudják
ismerni, jól tudják értelmezni, és elsősorban annak tekintsék, amit ténylegesen jelent, ne
annak, ahogyan megnyilvánul,
speciális, ritkán előforduló forma a szexuális erőszak. Figyelni kell arra, hogy ne fordul
forduljon elő zaklatás, kétértelmű viselkedés a tanulók körében.
Az internet és közösségi hálók elterjedésével megnövekedett ezek negatív hatása is, melynek
szélsőséges megnyilvánulása az internetes, vagy online zaklatás, az ún. cyberbullying. Ez
nem csak az iskola falain belül jelentkező veszély. A nem közvetlen, de gyakran nyilvánosan,
vagy privát módon folyó szavakkal, képekkel folyó zaklatás, bántalmazás hatása a
tettlegességgel mérhető, de veszélye, következményei akár súlyosabbak is lehetnek, hisz
sokszor nem, vagy későn derül ki, a tanuló viselkedésének, személyiségének megváltozása
jelezheti. Hatásai, következményei a legsúlyosabbak is lehetnek, szélsőséges tettekre
ösztönözheti, hajszolhatja az áldozatot. Segítséget csak a tanuló és a pedagógus közti bizalom
és a kommunikáció jelenthet, gyakran külső szakember bevonásával.

Az iskolán belüli erőszakhoz kapcsolódó bűncselekmények
Az iskolai bántalmazás hallatán nagyrészt a tanár által alkalmazott fizikai erőszak jut az eszünkbe,
pedig nagyon sokszor fordul elő, hogy a diákok egymást bántalmazzák, illetve mostanában
találkozhatunk olyan esetekkel is, amikor a pedagógus válik áldozattá.
A tanulóknak meg kell ismerni az iskolán belüli erőszakhoz kapcsolódó bűncselekményeket, azok
büntetési tételeit, mert sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy bűncselekményt követnek el egy-egy
tettükkel. Ezek a következők:
 testi sértés, zsarolás, rablás,
 személyi szabadság megsértése, kényszerítés,
 garázdaság,
 rongálás,
 közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, visszaélés személyes adattal,
 közveszéllyel fenyegetés, lopás,
 internetes erőszak, bántalmazás
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A fenti bűncselekmények megismerése a rendőrség meghívott szakembereivel történik osztályfőnöki
órákon, így a tananyag részét képezik.
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök
Iskolaorvosi ellátás
Iskolánkban orvosi rendelő működik, melynek felszereltsége a minimális követelményeknek felel
meg. Heti egy alkalommal 8-10 –ig iskolaorvos védőnővel látja el a szűrési, utógondozói
feladatokat. A védőnő heti három napon tud orvost nem igénylő ellátást biztosítani. Az iskolaorvosi
ellátás keretében kerül sorra: pszichomotoros fejlődés, érzékszervi működés, mozgásszervek
működése, golyvaszűrés, vérnyomásmérés, BCG-heg vizsgálata. A felsorolt vizsgálatok évente
történnek 9-12. évfolyamon. A szűrés során tapasztalt eltérések regisztrálásra kerülnek, az érintett
tanulók szakrendelésre küldésével. A szakrendelést követően a tanulókat fokozott figyelemmel kíséri
az iskolai egészségügyi szakszolgálat.
A 2018/2019-es tanévtől heti egy alkalommal iskolapszichológus segíti a munkánkat.
Beteg gyermekek ellátása, fertőző betegek ellátása: Sok tanuló keresi fel az iskolaorvost fertőző,
lázas betegséggel, tovább fertőzve társaikat. Ezeket a tanulókat az orvos ellátja, de ez nem az ő
feladata.
Nyomatékosan fel kell hívni tanulóink figyelmét arra, hogy lázas, fertőző betegséggel forduljanak a
háziorvosukhoz.
Baleset megelőzés, baleseti ellátás, munkavédelem: Alapvetően betartásra kerülnek abalesetvédelmi
előírások. Apróbb sérülések fordulnak elő, amelyeket az iskolaorvos ellát akár rendelési időn túl is
körzeti szakrendelésén.
Az iskola munkavédelmi szabályzatának ismertetése, hozzáférhető helyen történő elhelyezése. Az
iskola dolgozóinak időszakos elsősegélynyújtó tanfolyam szervezése. A tanműhelyi hámsérüléssel
járó balesetek regisztrálása, szakszerű ellátása, elláttatása.
A választott szakkal össze nem egyeztethető betegségek kiszűrése: Nem nagy számban, de
előfordulnak az adott szakra egészségileg alkalmatlan tanulók. Mivel az az éretts égire felkészítő
szakaszra nincs egészségügyi felvételi, a szülők ez irányú tájékoztatása a felvételi eljárás során
fontos feladat.
Beiratkozáskor fel kell hívni a szülők figyelmét az iskola szakjainak munkaegészségügyi
követelményeire. Az iskolaorvosi szűrésen ezt meg kell ismételni, és időben javasolni a szak- vagy
iskolaváltást.
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A
közösségfejlesztéssel, az
feladatok

4.

iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos

A középiskolai közösségi nevelés az iskola egészéhez, szokás -, és jogrendszeréhez, tevékenységstruktúrájához való igazodás a tanuló részéről. Ez a folyamat a tanuló és a közösség részéről is
aktivitást igényel.
A tanulók közösséggé formálását csak sokszínű szellemiségű, de egységes tevékenységet kialakítani
tudó pedagógus közösség tudja. Az egyén személyiségének formálása a közösségen belül lehetséges,
és ez a nevelő–oktató munka alapvető feladata. A tanulói közösségek fejlesztésének feladatai:
Különböző diákközösségek megszervezése, egységes rendszerré formálása.
Feladat:







tanórai, tanórán kívüli tevékenységek és a kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása,
tudatos, tervszerű fejlesztés,
kiemelt figyelmet szükséges fordítani a 9. évfolyam tanulóinak beilleszkedésére. A
diákönkormányzati tevékenységek és képességek fejlesztése
Feladat:
DÖK tevékenységének megerősítése tudatosabban támaszkodva a diák -önkormányzatot
segítő tanár pedagógiai tevékenységére,
osztályközösségeket önálló feladatvállalásra, és a cél önálló elérésére ösztönözni,
Az iskolai közösség arculatát meghatározó hagyományok kialakítása.

Feladat:
a Stromfeldes tevékenységi formák rendszeressé és vonzóvá tétele,
az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, külső jegyek rendszeres felmutatása,
alkalmazása.
Az iskola életében hagyományos nyári vizi- és téli sítáborok, a tömegsport keretében
megvalósuló házibajnokságok tudatos felhasználása, melyek komoly közösségformáló erőt
jelentenek.
Az iskola 14 éves korú tanulóktól 20 éves felnőtt diákokig formál közösséget. Feladat:
 az eltérő életkor eltérő magatartási formáihoz kell alkalmazkodni a nevelőknek, a magasabb
évfolyamokon pedagógiai tapintattal kell segíteni az önmagát irányítani és értékelni képes
személyiség maga kialakította közösségi formáit.
 az osztályfőnöki munkában erősíteni szükséges a közösségformálá st.
A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés
tevékenységi rendszer és szervezeti formák

feladatainak

megvalósítását

szolgáló

A személyiségfejlesztés legfontosabb színtere a tanítási – tanulási folyamatba illeszkedő tanítási
óra
A tanítási óra szervezése során kiemelt figyelmet fordítunk: a tanulók motiválására,
a tanulói aktivitás biztosítására,
a tanulók egyéni tanulási útjának kialakítására, a tanítási órán belül a differenciált oktatásra,
a tanulók integrált oktatására.
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A motiválás célja, hogy kompenzáljon hamis vagy vélt negatív társadalmi hatásokat. A tanulói
aktivitásra ösztönzés igényli:
a változatos óravezetést,
a tanórák didaktikusabb megtervezését,
nyugodt tanár–diák kapcsolat fenntartását.
Napjainkban a tanulói aktivitásbiztosítása a tanítás tervezése és szervezése során új módszereket és
új óraszervezési formákat igényel.
A nevelő–oktató munka során kiemelt jelentőségű feladat a differenciálás, melyre
elsősorban a csoportbontásban tanított tantárgyak esetében van lehetőség, de az
osztálykeretben tanított tárgyaknál is törekedni kell erre a tanulás hatékonysága
érdekében,
A pedagógus munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók eltérő
képességeihez, nyújtott teljesítményéhez. Ennek a feladatnak megoldása érde kében:
az idegen nyelvet csoportbontásban tanítjuk,
további csoportbontás a központi intézmény engedélyének függvénye,
a 9. évfolyam elején kiemelt szerepet kap a szintrehozó pedagógiai tevékenység,
elsősorban a nem nyelvi előkészítős osztályainkban, ebben a szakaszban különös
pedagógiai tapintattal foglalkozunk tanulóinkkal,
A tanítási órákon előnyben részesítjük az egyéni képességekhez jól igazodó
munkaformákat, módszereket.
Iskolánk nevelőtestületének egyhangú elhatározása alapján megvalósítjuk a 2019/2 020-as tanévben a Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldog Iskola pályázatát elnyerve -, a Boldogságóra programunkat.
A pályázatot kiíró alapítvány szándéka, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve
adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez - esetünkben a
középiskolás korosztály számára- kidolgozott Boldogságóra programmal, melynek konkrét
megvalósítására iskolánkban a 2019/2020-as tanévre 10 kolléga jelentkezett. A pályázatban kapott
oktatási csomag segítségével tervezzük a program megvalósítását. A cím egy tanévre szól, de
megújítható, a pályázati feltételek teljesítésével. A címnek való megfelelést az alapítvány szakértői
bizottsága ellenőrzi. Az iskola vállalja, hogy éves munkatervében tervezi a 10 hónapos
megvalósítandó programot, csoportonként havonta legalább egy boldogságórát megtartva.
Vizsgálatok igazolták, hogy az órán elsajátítottak hatására – a figyelem és kognitív tesztekben
nyújtott teljesítményeik
alapján
nyitottabbaknak,
érdeklődőbbekn ek
és kreatívabbaknak
mutatkoztak, mint a kontroll csoportbeli társaik. A boldogságórák hatásvizsgálatára tervezett
mérések szerint, a boldogságórákon végzett gyakorlatok erősítik az önbizalmat, a kitartást, fokozzák
a koncentrációs képességet, fejlesztik a divergens gondolkodást és kreativitást és a gyerekek
boldogságórákon megélt flow élmény gyakorisága szignifikánsan magasabb a hagyományos
tantárgyak (matematika, irodalom, technika) óráin általuk megélt flow élmény gyakoriságnál. A
boldogság „taníthatóságát” alátámasztó mérések, a boldogság, a mentális egészség és a globális
jóllét szoros összefüggésének empirikus bizonyítékai felhívják a figyelmet arra, hogy a pozitív
élményállapotok megteremtésének, fenntartásának és fokozásának módszertanát, stratég iáinak és
technikáinak oktatását érdemes beépíteni a nevelés -oktatás folyamatába.
A címet birtokló intézményként az említett számos pozitív pszichológiai és pedagógiai hatás
elérése mellett célunk, hogy a pozitív pszichológia iránti elkötelezettségünkkel tovább
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erősítsük iskolánk helyét a nevelési-oktatási intézmények közötti pozíciójában, hiszen ez a cím egy
olyan megkülönböztető jegy, mely vonzóbbá teheti az iskolát a szülők és a tanulók számára,
valamint pozitív visszajelzést jelent az iskola munkájáról a küls ő és belső kapcsolatrendszerének is.
Iskolánk nevelő–oktató munkáját segítik a tanórán kívüli tevékenységek:
Hagyományőrző és teremtő tevékenységek
Stromfeld Aurél emlékének ápolása: Aurél napi szavalóverseny, Stromfeld Napok rendezvényei,
Rádiós megemlékezések: a kommunizmus és holocaust áldozatainak emléknapja, megemlékezés az
aradi vértanúk, a magyar kultúra, a magyar tudomány, a magyar költészet, a nemzeti összetartozás
napjáról, Gárdonyi emléknapról,
Tanévenként ismétlődő iskolai ünnepélyeink:
Színpadi ünnepélyek: 1956-os, március 15.-i, Stromfeld-karácsonyi ünnepi műsorok,
Iskolai ünnepségek: Tanévnyitó ünnepély, Jelvényavató ünnepség, az 1956-os iskolai emléktábla
koszorúzása, Szalagavató ünnepély és bál, Ballagás, Tanévzáró ünnepély,
Egyéb: gólyanap, iskolai kiállítások.
Diákönkormányzat. A tanulók és tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, szabadidős
tevékenységek segítésére DÖK működik. Vezetősége az osztályok választott képviselőiből áll.
Tevékenységüket az igazgató által megbízott pedagógus segíti.
A DÖK feladatai:
a diákérdekek feltárása, képviselete, érvényesítése,
a tanulói jogok és kötelességek megismertetése, tudatosítása,
a mindennapi iskolai élet, a szabadidős (kulturális, ismeretterjesztő, sport) programok
szervezése,
pályázatok,
versenykiírások
figyelése
és
az
azokon való
részvétel szervezése, az iskolai információ átadás segítése (diákújság, iskolarádió),
képviselőinek képzése, továbbképzése és beszámoltatása,
külső kapcsolattartás (testvériskolákkal, diákszervezetekkel, nem pártpolitikai civil
szervezetekkel),
az iskolai nevelő-oktató munka segítése.
A diákönkormányzat (döntési, egyetértési, javaslattételi és véleményezési) jogkörét magasabb
jogszabályok rögzítik.
Diáksportkör. A mindennapos testedzési lehetőségek, a testnevelés órák együtt biztosítják
diákságunk ez irányú igényeit. Az iskola tanulói a beiratkozáskor sportköri taggá válnak. A DSK
tagság kötelezettséget is jelent a tanulók számára a DSK tagdíj évente való egyszeri befizetésével.
A DSK önállóan választott vezetőséggel, SZMSZ-szel és költségvetéssel dolgozik.
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Szakköröket továbbra is az iskola alapfeladataival összhangban levő tanórán kívülifoglalkozásnak
kell tekinteti. Alapvetően mindig is a tehetséggondozás volt – és maradt – a fő célja. A
munkaközösségek (a tanulók, a szülők) véleményét is meghallgatva, alapos szakmai – pedagógiai
mérlegelés alapján állítják össze a szakkörök listáját és programját. Döntően a legkiválóbb
tanulóknak a különféle tanulmányi versenyekre történő felkészítése a fő cél szakköri ke retben adott
instrukciókkal.
Érdeklődési köröket a tanulók speciális képességeinek fejlesztésére, érdeklődésük pedagógiai
irányítására – támogatására szerveznek a kollégák. Segítve adottságaik kibontakozását, életpályájuk
orientálását, pályázaton – versenyen történő megmérettetésüket. Az anyagi lehetőségek javításával
bővíteni kell ezt a személyiségfejlesztő munkát.
Iskolarádió. Az iskolarádió a diákság sajátos információs eszköze. Naponta sugárzott aktuális
híreivel, hirdetéseivel segíti a DÖK naprakész tájékoztató tevékenységét.
A technikai berendezéseket az iskola biztosítja, a műsort a DÖK stúdiós tagjai biztosítják. Az
iskolarádiónak saját Működési Szabályzat szerint kell működnie.
Számítógép-használat, INTERNET hozzáférés
A számítástechnika, az informatika áthatja egész szakképzésünket, sőt inkább oktatásunk egészét.
Technikai felszereltségünk, személyi feltételeink ezt lehetővé is teszi. Az informatikai technológia
folyamatosan nagy tempóban fejlődik, az elektronikus tananyagok tanórai felhasználására egyre több
lehetőségünk van. A tanulók számára szélessávú internet hozzáférés biztosított, ezáltal az
információszerzés lehetőségeit biztosítjuk számukra a szünetekben, ill. a tanórán kívü li időszakban.
Ezért a tanítási órákon is előtérbe kell, hogy kerüljön a számítógéppark és az INTERNET hálózat ún.
„géptermi órák” keretében történő használatának kiterjesztése:
felzárkóztatás lehetővé tétele, érdeklődés elmélyítése érdekében, feladatmegoldások céljából,
információszerzés biztosítására.
ezeknek feltétele a teremhasználat rendjének, szabályzatának, az aktuális igényekhez
valóalakítása, az eszközök állagának megóvása,
fenntartani, fejleszteni a szükséges személyi és technikai feltételeket.
Diákétkeztetés, menza működik iskolánkban. A szolgáltatás ebédet biztosít a megállapított étkezési
térítési díj ellenében. Jelenleg kevés diák veszi igénybe az étkeztetést, ezért propagálni kell a diákok
között ezt az olcsó, egészséges étkezési lehetőséget.
Amennyiben az étkező diákok száma jelentősen növekedne, át kell ene gondolni az órák
átszervezését, a csengetési rendet.
Tehetséggondozás, felzárkóztatás feladata:




a hátrányok okának, gyökerének feltárása, arra vállalkozó pedagógus mentornak való
felkérése a hátrányos helyzetű diák segítésére,
a családi problémákból származó hátrány iskolai kezelése, az alapismeretek megszilárdítása
korrepetálással,
módszeres, tudatos képességfejlesztés tanórán és azon kívül,
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az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tehetséges tanulók számára tanáraink differenciált
oktatást valósítanak mega tanórákon.
az országos versenyek döntőjébe jutott tanulók felkészítését az igazgató koordinálja.

Osztálykirándulásoknak iskolánkban a közösségformálást, az ismeretbővítést kell szolgálnia. A
nevelőmunka e sajátos területét az osztályfőnöki munkatervben kell tervezni , csak ekkor szervezhető
évente egy alkalommal. A kirándulásokon való részvétel önkéntes, a költségeket a szülőknek kell
fedezniük.
Tanulmányi - szakmai utak/kirándulások szervezése segíti a szakmai ismeretek bővítését, a
pályaorientációt a gyártási folyamatok megismerését, szakma- és munkahelyválasztás lehetőségeinek
megismerését, a szakmai motiváció erősítését. Ezek tervezését, és szervezését a az iskolavezetéssel
egyeztetve a szakmai munkaközösségek végzik, melyeket a munkaközösségi munkatervben előre
tervezik.
Tanulmányi versenyek és szakmai orientáció
A minőségi szakképzés hagyományának folytatása, a differenciált tehetséggondozásra való törekvés
képzési és nevelési célkitűzéseivel összhangban, szakmai programunkban kiemelt szerepet szánunk a
tanulmányi versenyeknek:
a közismereti tanulmányi versenyek az érettségi vizsga kiváltását nem biztosítják. Szerepük mégis
fontos az általános műveltség gyarapításban, növelve a továbbtanulási esélyeket,
a szakmai komplex versenyek (OSZTV, ÁSZÉV) a szakmaszeretet és hivatástudat erősítésében, a
pályaorientáció terén, a továbbtanulásban nyújtanak hathatós segítséget (amellett, hogy iskolánk
hírnevét, elismertségét biztosítják),
a külső finanszírozású szakmai tematikus versenyek a csúcstechnikák iránti érdeklődést szi lárdítják,
s tanulóink sokoldalú tehetségmérését szolgálják (pl. pneumatika, AutoCAD, CNC programozó, stb.)
Feladatok és területek:
valamennyi műveltségi területen a tehetséges diákok korai felfedezése (az általános iskolai
versenyeredmények feltérképezése)
a tehetséggondozás legtermészetesebb módja a tanórai differenciált foglalkozás (szinte
minden tantárgyban van erre lehetőség),
alkalmazni kell a korszerű tanulásszervezési módszereket, pl. páros, csoportos, munka,
differenciálás, kooperatív tanulás, a tanulás segítése, stb.
a tehetséges tanulók számára jól ütemezett szorgalmi feladatok adása és ezek ellenőrzése,
minél több házi vetélkedőn, versenyen „éles helyzetben” szoktatni legjobbjainkat a
vizsgaszituációhoz,
a legkiválóbbak területi és országos versenyekre való felkészítése (az eddigi gyakorlatnak
megfelelően).
A tehetséggondozás nem kevésbé fontos területe az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra való
orientálás és felkészítés tanórákon. E téren a szakmai munka a szaktanár kezében van (döntően
műszaki tantárgyak). Fontos az osztályfőnökök szerepe is:
tájékoztatás,
adminisztrálás, ösztönzés,
korrigálás,
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egyeztetés szülővel, szaktanárral, iskolavezetéssel.
A pályaorientáció egyrészt az osztályfőnöki munka része, másrészt a szakmai előkészítő tantárgyak
feladata.
A munkaerőpiac jelenlegi viszonyai között szükséges az általános és szakmai művelés mellett:
az önismeret és önművelés, a személyiségfejlesztés, az önmenedzselés, karrierépítés
képességeivel, technikáival is felvértezni tanulóinkat, hogy az állá sváltoztatást, a
szakmaváltást természetes váltásként fogják fel, és ne tragédiaként éljék meg.
Az Iskolai könyvtár segíti a tanulók egyéni tanulását. Nyitva tartása igazodik a tanítási napokhoz.

A pedagógusok helyi, intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az
osztályfőnökök feladatai

5.

Közalkalmazotti munkaviszonyból és pedagógus beosztásból adódó általános elvárások:
Példamutató magatartásával és megjelenésével segíti az iskola oktatási és nevelési céljainak
megvalósulását.
•

Figyel az iskolai élet problémáira, a pedagógus- és diákközösség tagjainak pedagógiai,
emberi nehézségeire, segíti a helyes kibontakozást, a hibák felszámolását. Közreműködik az
iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében.

•

A munkarendet pontosan betartja. Munkavégzésre az előírt helyen, a munka kezdete
előtt legalább 10 perccel, tanításra, munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg. Az
előírt orvosi vizsgálatokon részt vesz.

•

Szaktárgyától függetlenül kötelessége az emberi tisztességre, becsületességre,
hivatástudatra, valamint a helyes és szép magyar beszédre és írásra nevelés.

•

A tanóra védelme, a munkafegyelem megtartása alapvető kötelessége. Ennek érdekében
a tanulót óráról kihívni, illetve kiengedni csak kivételes, indokolt esetben lehet.
Foglalkozáson ételt-italt elővenni szigorúan tilos. Mobiltelefon csak a Házirendben leírtak
szerint lehet a tanórán.
Tanulót fegyelmezési okból óráról kiküldeni csak abban az esetben lehet, ha társai tanuláshoz
való jogát korlátozza .
A hiányzásokat az óra elején regisztrálni kell, a hiányzások adminisztrációja alapvető
elvárás.
Munkavégzését érintő minden felmerülő kérdésben közvetlen feletteséhez, illetve az
igazgatóhoz fordulhat.

•
•
•

•

Az iskola szabályszerű működése érdekében, rendkívüli esetben a munkaköri leírásban
nem említett, de a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésére is kötelezhető.

Alaptevékenységből adódó feladatok:
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Tanórai és tanórán kívüli oktató, nevelő munkáját a központi oktatási szabályozásban
(törvények, rendeletek), valamint az iskolai alapdokumentumokban (Pedagógiai Program,
SZMSZ, Házirend) leírtak szerint kell végeznie.



A tanítási órákhoz, egyéb foglalkozásokhoz kapcsolható valamennyi tevékenységét
(felkészülés, szervezés, értékelés-ellenőrzés) lelkiismeretesen és magas színvonalon látja el.



Az

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

elméleti
órákhoz,
osztályfőnöki munkaközösség-vezetői
tevékenységekhez
kapcsolódó dokumentumokat határidőre elkészíti, illetve az éves munkatervekhez,
munkaközösségi tervekhez kapcsolódó javaslattételi kötelezettségének eleget tesz.
Kidolgozza és határidőre jóváhagyásra benyújtja a záróvizsgák tételeit, esetleges írásbeli
feladatait.
Tanmenete alapján halad szaktárgyainak tanításában. A kétheti óraszámnál nagyobb eltérést –
elmaradást – jelzi a munkaközösség vezetőjének, illetve az igazgatónak vagy helye ttesének,
akik tanácsaikkal, szervezési eszközökkel segítik a tanmenet rendjének mihamarabbi
visszaállításában.
Szükség esetén helyettesítési feladatokat lát el.
Az ügyeleti rend szerint köteles a tanítás teljes napi időtartama alatt folyosóügyeletet ellát ni.
Az érvényben levő jogszabályok szerint végzi az előírt szervezési, illetve adminisztrációs
feladatait, az osztálynaplók naprakész vezetését. Óráit, helyettesítéseit, túlóráit, egyéb
tevékenységeit a túlóralapon vezeti és havonta átadja az igazgatóhelye ttesnek. Valamennyi
tanórával kapcsolatos tevékenységét a naplóban is rögzíti.
Aktívan részt vesz az iskola életével, a nevelő-oktató munkával kapcsolatos értekezleteken,
munkaközösségének munkájában; a meghatározott feladatokat a rögzített határidőre elvé gzi.
Az iskolai tradíciókhoz tartozó, a tanév munkarendjében tervezett iskolai ünnepélyeken,
tanulmányi, kulturális, sport- vagy egyéb iskolai rendezvényeken részt vesz, illetve
meghatározott feladatokat vagy tanuló-felügyeletet lát el.
Részt vesz az önképzésben, továbbképzésben, a szerzett tudást és tapasztalatot megosztja
kollégáival, munkaközösségével, az új ismereteket iskolai munkájában alkalmazza.
Feladata a tanulók felzárkóztatása, a tehetséggondozás, a diákönkormányzat és a diákkörök
tartalmi munkájának segítése.
Szülői értekezletet, fogadóórát tart, törekszik tanítványai háttérkörnyezetének
megismerésére.
Segíti az iskola egészségügyi, munkavédelmi, ifjúságvédelmi feladatainak végrehajtását.
Óvja a tanulók testi épségét, részt vesz egészségügyi nevelésükben. Szüks ég esetén tanulóit
orvosi vizsgálatra kíséri, a vizsgálat ideje alatt felügyel rájuk.
Betartatja a Házirendet.
Együttműködik az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozóival, kiemelten az azonos
osztályban tanító kollégákkal.
Kezeli szaktárgyának eszközeit (megbízás szerint szertárát), gondoskodik rendben
tartásukról, megóvásukról, leltározásukban közreműködik.
A tanítás nélküli munkanapokon - ettől eltérő utasítás hiányában - a program kezdete előtt
legalább 10 perccel megjelenik, és a programtól függően végzi feladatát. Ide
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tartozik a nevelési, tanári, féléves értekezlet, szakmai vagy diáknapok, tanévnyitó, tanévzáró
rendezvény, szalagavató, ballagás és minden elrendelt szorgalmi időn kívüli munkanap.
Az iskolában ellátható munkaköri feladatok elvégzésén túl szorgalmi időben nem köteles az
iskolában tartózkodni, ha a munka iskolán kívül is ellátható. Nem végezhető azonban iskolán
kívül a tanügyi dokumentáció elkészítése, valamint egyéb – adatvédelmi szempontból
kockázatos – adminisztrációs tevékenység.
Közreműködik a tanulók beíratásában, egyéb ügyeletek ellátásában – beosztás szerint.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje, az ellenőrzéssel, értékeléssel kapcsolatos
felelősségek
Valamennyi pedagógus feladata az iskolában folyó pedagógiai tevéken ység hatékonyságának mérése,
a kevésbé eredményes területek felderítése és megszüntetése. A rendelkezésre álló felszerelések
hatékony használata, fejlesztése, bővítése, a minőség javítása.
Az iskolai értékelés alapelveit be kell tartani, különösen:





a tanulók érdemjegyeit az osztályozó naplóba folyamatosan, de legkésőbb a hét végéig be kell
írni;
az érdemjegyek száma tantárgyanként és félévenként a heti egy–két órás tantárgynál legalább
három érdemjegy adandó arányosan elosztva, a heti három-, vagy többórás tantárgy esetében
félévente legalább négy érdemjegy szükséges időben arányos elosztással a félévi (év végi)
osztályzáshoz,
félévkor és tanév végén a tanuló az addig szerzett érdemjegyei - vagy osztályozó, vagy
különbözeti vizsgán nyújtott teljesítménye – alapján kap osztályzatot. Az osztályzatok: jeles (5),
jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).



az írásbeli munkákat 15 munkanapon belül ki kell javítani;



a szóbeli tanulói teljesítményt – feleletet – is néhány mondatban értékelni kell az osztály előtt.

Az értékelés területei: tantestületi értekezletek, osztályozó értekezletek, munkaközösségi
megbeszélések, szülői értekezletek, fogadóórák, melyeken az éves munkatervnek megfelelően
minden pedagógusnak – érintettségével összhangban – részt kell vennie.
Megbízás alapján kötelezően, esetenként külön díjazással is végzendő többletmunkák:







A megbízáson alapuló feladatokat minden esetben az iskola igazgatója adja ki. A megbízások
az alapdokumentumokban foglaltakkal összhangban történhetnek.
A díjazás a mindenkori törvényi szabályozás alapján történik.
Tanulók kísérete a jogszabályban meghatározott esetekben, tanulmányi kirándulások vezetése
az SZMSZ és a Házirend maradéktalan betartásával.
Osztályfőnöki teendők ellátása, versenyre felkészítés, a tanulók sportolásának,
szabadidejének szervezése.
Vizsgáztatás, vizsgafelügyelet, jegyzői feladatok ellátása az éves munkaterv szerint.
Diákönkormányzat segítése, ifjúságvédelmi
teendők
ellátása,
értekezletek
jegyzőkönyveinek vezetése.
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Munkabeosztás, távolmaradás a munkából










A pedagógus munkaideje heti 40 óra. (Részfoglalkozásúaknál a munkaszerződésben foglaltak
az irányadók.)
Az adott tanévre szóló munkabeosztást az órarend határozza meg.
A szorgalmi időszak előkészítése – a tanévzáró nevelőtestületi értekezleten meghatározott
módon – augusztus 21-31. között történik. Ekkor kell megszervezni a javító-, osztályozó
különbözeti, beszámoltató vizsgákat, pótbeiratkozásokat, a tanév technikai elindítását.
A személyi adatokban (lakcím, telefon, elérhetőség stb.) történt változásokat haladéktalanul
az igazgatónak be kell jelenteni. Indokolt esetben elrendelhető a folyamatos nyári elérhetőség
biztosítása.
A munkából történő távolmaradást, annak okát lehetőleg annak keletkezésekor, de legkésőbb
a munka megkezdése előtt 30 perccel az iskola igazgatójának (annak távolléte,
akadályoztatása esetén a közismereti helyettesnek be kell jelenteni.
A távolmaradás igazolására csak táppénzes, illetve jogszabályban meghatározott hivatalos
távollétet tanúsító igazolás fogadható el.

A pedagógust munkakörénél fogva az alábbi jogok illetik meg:










Nevelőtestületi
értekezleten,
hivatalos
összejöveteleken
az
iskola
működési
dokumentumaival, munkaterveivel, a nevelőtestületnek jóváhagyásra ajánlott eljárásokkal, a
nevelő-oktató munka tartalmi, szervezeti, szervezési és módszertani kérdéseivel kapcsolatban
javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat. Különvéleményét jegyzőkönyvbe foglalhatja, az
iskola életével kapcsolatban bármilyen ügyben bírálatot gyakorolhat, külön jogszabályokban
rögzített esetekben szavazhat.
Tanmenetén év közben – az osztály előre nem látható sajátosságaira való tekintettel – a
munkaközösség és az iskolavezetés tájékoztatása mellett és engedélyével – kisebb sorrendi és
órakeretbeli változásokat tehet.
Módszertani eljárásait – a tantárgyi követelményekkel és az adott tanulóközösség fejlettségi
szintjével összhangban – egyéniségének megfelelően választhatja meg.
Az igazgató előzetes hozzájárulásával új nevelési -oktatási módszereket, eljárásokat próbálhat
ki, felméréseket, kutatásokat végezhet.
A
Pedagógiai
Program
figyelembevételével, a
munkaközösség
egyetértésével megválaszthatja a tankönyvrendelés időszakában a használni kívánt
tankönyveket.
A tanulók érdemjegyeit – az osztályozásra vonatkozó általános szabályok szem előtt
tartásával – önállóan állapítja meg. Az érdemjegyen változtatni csak egyetértésével, illetve
nagyon indokolt esetben – írásba foglalt – nevelőtestületi határozattal lehet.

Az osztályfőnöki munka, munkaköréből adódó feladatai
Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg. Munkáját az alapdokumentumokban
meghatározottak, valamint az iskolavezetés iránymutatásai alapján végzi.
Osztálya közösségének felelős vezetője, a pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri
feladatokon túl hatásköre és feladatai a következőkkel egészülnek ki:
 Alaposan megismeri tanítványai személyiségét, ennek, valamint az iskola pedagógiai
elveinek figyelembe vételével neveli őket. Minden tudásával elősegíti az osztályközösség
kialakulását.
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Összehangolja és segíti az osztályában tanító nevelők munkáját, látogatja óráikat.
Észrevételeit, a felmerülő problémákat az érintett nevelőkkel megbeszéli.
Az éves ütemtervben meghatározottak szerint fogadóórát, osztályszülői értekezletet tart.
Indokolt esetben családlátogatást végez. Az ellenőrző útján rendszeresen tájékoztatja a
szülőket a tanuló magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről.
Osztályfőnöki nevelőmunkáját tanmenetben megtervezi, és az abban foglaltakat be is tartja.
Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, észrevétele ivel, javaslataival,
valamint a részére kijelölt feladatok teljesítésével elősegíti a közösség tevékenységét.
Együttműködik a közösség kialakítása és fejlesztése érdekében a diákönkormányzattal,
szülőkkel, szülői választmánnyal, segíti őket feladataik végr ehajtásában.
Figyelemmel kíséri tanulói tanulmányi eredményeit, osztálya fegyelmi helyzetének
alakulását. Minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát, ezekkel összefüggő észrevételeit,
javaslatait kollégái elé terjeszti.
Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, szorosan együttműködik az
ifjúságvédelmi felelőssel.
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat, ideértve a tanügyi dokumentumok
naprakész vezetését, valamint a továbbtanulással, ifjúságvédelemmel, statisztikák
készítésével járó adminisztrációt. Az ütemtervnek megfelelően értesíti a bukásra állók
szüleit.
Az elektronikus naplót naprakészen vezeti.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, fegyelmezésére, kitüntetésére. Szükség esetén kéri
ezekhez az osztályközösség véleményét.
Segíti a tanulók pályaorientációját, pályaválasztását, igyekszik ezeket megalapozottá, a
realitásokkal összhangban levővé tenni.
Figyelemmel kíséri a tanulók tankönyvellátottságát, segít a felmerülő gondok megoldásában.
Segíti a tanulók iskolai élettel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek teljesítését, az
életkori adottságokra tekintettel folyamatosan követi és ellenőrzi azokat.
Törekszik az indokolatlan mulasztások, késések megelőzésére, visszaszorítására, ennek
érdekében él az alapdokumentumokban lefektetett eszközökkel.
Részt vesz tanulóival az iskolai rendezvényeken, felkészíti őket ez ekre, majd ügyel
részvételükre, kulturált viselkedésükre.
A közösségi szolgálattal kapcsolatos iskolai dokumentumokban történő bejegyzés elvégzése
(napló, törzslap, bizonyítvány). Segíti az iskolai koordinátor munkáját, szükség esetén részt
vesz a programok szervezésében, előkészítésében. Tájékoztatja a szülőket a szolgálattal
kapcsolatos feladatokról, a tanulók számára szükséges tevékenységekről.

Pedagógusok ellenőrzés, értékelés
Ellenőrzés, mérés
A jogszabályokban, pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabályzatban, a házirendben
meghatározott előírások teljesülését kell vizsgálni az iskola belső ellenőrzése
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során. A belső ellenőrzés rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat, a belső ellenőrzési
szabályzatok, az évenként munkatervben rögzített belső ellenőrzési terv határozza meg.
Az ellenőrzést
pedagógusok esetében: az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség -vezetők, a
munkaközösségek, az ellenőrzésre az igazgató által felkért pedagógusok, valamint külső
szakértők,
tanulók esetében: az iskola pedagógusai, valamint külső szaktanácsadók és szakértők.
A pedagógiai munka ellenőrzése elsősorban az alábbi területekre terjed ki:
A pedagógusok nevelő–oktató munkáján belül:
 A tanár – diák kapcsolatra, a tanulói személyiség tiszteletben tartására.
 A szülőkkel való kapcsolattartásra.
 A nevelő és oktató munka színvonalára a tanítási órákon. Ezen belül különösen fontos
ellenőrzési területek:
A nevelő előzetes felkészülése és tervező munkája. A tanítási óra felépítése és
szervezése.
A tanítási órán alkalmazott módszerek. A tanulók ellenőrzése, értékelése.
A tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása
a tanítási órán.
Az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése. A
felzárkóztatás és a tehetséggondozás.
 Az iskolai diákönkormányzat tevékenységének segítésére.
 A tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezésére, az ezeken való részvételre.
 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására.
 A tanulók továbbtanulásának segítésére, irányítására.
 A pedagógusra bízott tanterem rendezettségére, dekorációjára.
A pedagógusok nevelő–oktató munkájának ellenőrzése folyamatosan történik az évente összeállított,
– és az iskolai munkaterv részét képező – belső ellenőrzési terv alapján.
Ezzel összhangban a következő méréseket kell elvégezni meghatározott időközönként:
A pedagógusok körében
 Az iskolai klíma vizsgálata (ötévente, az igazgatói megbízás lejárta előtti
tanévben).
Felelős: igazgató.
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Értékelés
Az iskolánkban folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés során feltárt adatokra, tényekre
támaszkodva azt vizsgálja, hogy a nevelő–oktató munka és annak eredményei mennyiben felelnek
meg az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzéseknek.
A nevelő–oktató munka értékelésének alapvető feladata, hogy megerősítse a nevelőtestület
pedagógiai tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat, és így ösztönözze
a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelő és oktató munka fejlesztésére.
Az iskolánkban folyó nevelő–oktató munka értékelése a következő területekre terjed ki: az
intézmény nevelő–oktató munkájának értékelésére,
a pedagógusok nevelő – oktató munkájának értékelésére,
Iskolánk nevelő–oktató munkáját az iskola igazgatója minden tanév végén, valamint az igazgatói
megbízatás lejártakor – a tanulók, a szülők és a nevelők véleményének figyelembevételével–
átfogóan értékeli.
A nevelő – oktató munka intézményi szintű értékelésének szempontjai:
 Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok (tanulólétszám, tanulócsoportok,
pedagógusok és más dolgozók létszáma, beiskolázás adatai).
 A nevelő és oktató munka feltételeinek alakulása (az intézményi költségvetés
legfontosabb mutatói, tárgyi feltételek: épületek, berendezések, tantárgyi szakmai
anyagok).
 A tanítási – tanulási folyamat eredményessége (tanulmányi átlageredmények, a
felzárkóztatás és a tehetséggondozás területei és eredményei, bukások száma,
versenyeredmények, a továbbtanulás alakulása).
 A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő tevékenység
eredményessége (a diákönkormányzat és az osztályközössé gek fejlődése, szabadidős
tevékenységek, magatartási és viselkedési rendellenességek, gyermek - és ifjúságvédelem,
veszélyeztetett tanulók).
 A pedagógusok nevelő és oktató munkája (tanítási módszedrek, program- és
tantervfejlesztés, továbbképzések, személyes példamutatás, tanórán kívüli nevelési
feladatok vállalása).
 Az iskola és a helyi társadalom kapcsolata (külső kapcsolatok, részvétel a helyi
közéletben, az iskola a helyi médiában, a középiskolák, egyetemek, főiskolák
visszajelzése, az iskola és a tantestület hírneve).
A pedagógusok nevelő és oktató munkájának értékelése folyamatosan, de időszakonként, az 5 éves
intézményi önértékelési terv alapján történik. Az iskola igazgatója, igazgatóhelyettesei, a
munkaközösségek vezetői és az önértékelési csoport tagjai folyamatosan végzik.
Az önértékelés során alkalmazott részletes szempontrendszert az intézményi önértékelési terv
tartalmazza.
A pedagógus munkájának, illetve annak eredményességének általános megítélését és értékelését
további szempontok segíthetik:
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A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása.
Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház, múzeumlátogatás, kirándulás) és
iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi ünnepség).
Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.
A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok
szervezése, segítése, részvétel.
Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel.
A diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése.
A diák-önkormányzati rendezvények szervezése, segítése, felügyelet. Iskolai szintű
kirándulások, táborok szervezése, segítése, részvétel.
A tehetséges tanulók gondozása.
Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutató, pályázatok, stb.
szervezése, segítése, részvétel.
A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli és
kívüli versenyekre, vetélkedőkre, stb.
A felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása.
A gyenge tanulmányi eredményű, lemaradó tanulók korrepetálása, segítése.
Az érintett tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára.
Folyamatos, aktív részvétel
a
nevelőtestület és
a
szakmai
munkaközösség tevékenységében.
Szerepvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. Ré szvétel a
különböző feladatok megoldására alakult nevelői
munkacsoportokban.
Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása.
Belső továbbképzések,
előadások,
bemutató
órák szervezése,
megtartása. Továbbképzésekben való részvétel, önképzés.
A
nevelő önként keresi a
továbbképzés, önképzés
lehetőségeit.
Továbbképzéseken való részvétel.
A továbbképzéseken tanultakat munkájában hasznosítja, és a lehetőségekhez mérten
továbbadja a nevelőtestület tagjainak.
Az iskolai munka eredményességének javítása.
Pályázatokon való részvétel, ezek eredményessége,
Az eredményes pályázatok céljainak megvalósításába való bekapcsolódás.
Az iskolai alapítvány működésének segítése.
Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése, megvalósí tása (innováció).
Munkaköri kötelezettségeken túli feladatvállalások.
Díjazás nélküli iskolai feladatok vállalása (szertár, beszerzések, stb.).
A pályakezdő vagy iskolánkba újonnan került nevelők munkájának, beilleszkedésének
segítése.
Önként vállalt feladatok, megbízások, a nevelőtestület közösségi életében (rendezvények,
kötetlen összejövetelek szervezése, segítése, részvétel).
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Az iskola képviselete.
Tudósítások készítése és közreadása a helyi társadalom számára az iskola életével,
eredményeivel kapcsolatban a sajtóban.
Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai – pedagógiai, illetve érdekképviseleti
tevékenységekbe.
Érdeklődés a városi rendezvények, események iránt, azokon való részvétel.
Tanulásirányítás,
a
tanórai oktató –
nevelőmunka színvonala.
Előzetes
felkészülés a tanítási órára.
A motiválás, differenciálás, tanulói aktivitás formái és mértéke.
A tanulók életkorához, a didaktikai feladatokhoz illeszkedő módszerek, szemléltetés,
szervezeti formák, ellenőrzés és értékelés.
A tanulók munkája és magatartás a nevelő óráján.
A nevelő munkája, megnyilvánulásai, magatartása a tanítási órán.
A nevelő tanórai munkája elősegíti-e a tanulók fejlődését (tudásuk gyarapítását,
személyiségük alakulását)?
A
tanulók eredményes (hasonló
szinten történő)
továbbhaladása
a
magasabb évfolyamokon.
A tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, közösségformálás.
Megfelelő
magaviseletű, az
iskolai munkában
aktív osztályközösség,
csoport kialakítása.
A nem osztályfőnökként irányított tanulói közösség (pl.: szakkör, sportkör) eredményes,
közös tevékenysége.
A problémás tanulókkal (veszélyeztetett, hátrányos, beilleszkedési, magatartási és tanulási,
zavarral küzdő tanulókkal) való foglalkozás.
Ifjúságvédelmi feladatok ellátása.
A nevelő különböző megbízásainak eredményes, jó színvonalú teljesítése.
Az alkalmanként vagy folyamatosan végzett tevékenység eredménye, minősége (pl.: iskolai
rendezvények, ünnepélyek, stb.).
A nevelő szakmai, pedagógiai kapcsolatai a nevelőtestület tagjaival.
A nevelő rendszeres kapcsolatot tart a rábízott tanulócsoport többi pedagógusával
(osztályfőnök a szaktanárokkal, csoportvezető az osztályfőnökkel, szaktanárok az
osztályfőnökkel és egymással).
Személyes példamutatás.
A tanulókkal, a szülőkkel, a nevelőtársakkal szemben betartja a p edagógus etika alapvető
normáit.
Magatartása, viselkedése, öltözködése, a munkához való viszonya példamutató a tanulók és a
többi nevelő számára.
Munkafegyelem, a munkához való viszony. A munkaköri kötelességek teljesítése.
A tanítási órák pontos és eredményes megtartása.

41































Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása.
Pontos adminisztrációs munka (formai követelmények, határidők, külalak, pontosság).
A különféle feladatok pontos, határidőre történő megoldása.
A rábízott osztályterem, szaktanterem legyen gondozott, ápolt és pedagógiailag szakszerű.
Részvétel
a
nevelőtestület szakmai
életében,
a
döntések
előkészítésében
és végrehajtásában.
Részvétel a szakmai döntések előkészítésében: saját ötletek, megfelelő elemzőkészség,
vitakészség, önálló vélemény.
Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában a célok eléréséért.
A vezetői feladatok ellátása.
A különféle nevelői közösségek vezetői (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők) milyen szinten látják el az egyes vezetői feladatokat: tervezés, szervezés, a
végrehajtás irányítása, ellenőrzés, értékelés.
A vezetők mit tesznek a rájuk bízott közösség formálásáért, az emberi kapcsolatok
javításáért?
Megfelelő kapcsolat a tanulókkal, a szülőkkel és kollégákkal.
Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés, valamint
a személyiség tiszteletben tartása mindhárom irányban.
A nevelő a szülő felé ellátja az iskola képviseletét, pedagógiai tanácsot ad, törekszik az
együttműködésre.
Kellő figyelem, érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé. Egymás segítése, a
tapasztalatok átadása. Észrevételek, bírálatok elfogadása.
A tanulók ismereteinek, képességeinek fejlődése.
A helyi tantervi követelmények teljesítésének szintje. A tanulók tapasztalható és mérhető
fejlődése.
Szakmai felkészültség.
Milyen szintű továbbképzésbe kapcsolódik be a nevelő? (tanfolyam, felsőfokú képzés,
szakvizsga, stb.)
Az iskolában hasznosítható szakképesítések száma.
Idegen nyelvek ismerete, nyelvvizsga.
Tudományos fokozat.
Publikációk szakmai folyóiratokban, kiadványokban.
A felzárkóztatásra szoruló tanulók eredményes fejlesztése.
A tanterv minimum követelményeinek teljesítése és lehetőség szerinti meghaladása a
veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási
nehézségekkel küzdő tanulóknál.
Eredményes felsőoktatási jelentkezés elősegítése.
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Tehetséggondozás, a tehetséges tanulók eredményes fejlesztése.



A nevelő által tanított vagy felkészített tanulók, tanulócsoportok eredményei a különböző
szintű tanulmányi, kulturális, sport versenyeken, vetélkedőkön, nyelvvizsgákon.



A tanuló továbbtanulásának eredményei.

6.

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek helyi
rendje

6.1

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos feladatok

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók csoportjai:
 különleges bánásmódot igénylők: sajátos nevelési igényű tanulók, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók, kiemelten tehetséges tanuló k,
 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók.
A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet, és annak 2.
mellékletében foglalt irányelveket.
A kiemelten tehetséges tanulók (átlag feletti általános vagy speciális képességű)
személyiségfejlesztése a sokrétű és különféle iskolai tevékenységek révén valósul meg. Az iskolai
eseményeken (ünnepségek, versenyek … stb.), városi rendezvényeken lehetőséget biztosítunk
számukra, hogy megmutassák különleges képességeiket, támogatjuk és segítjük az előrehozott,
illetve emelt szintű érettségire történő felkészülésüket, a szakmai érettségi tárgyakból számukra
biztosítjuk az ezekre történő felkészítést.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek:
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottsá g szakértői véleménye alapján az
életkorához viszonyítottan jelentősen alul teljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási,
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési
igényűnek.
Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő
foglalkoztatásra jogosult.
Az utóbbi évtizedben megnőtt a középiskolai korosztályban is a pszichés fej lődési zavarral, ill. a
súlyos vagy enyhe részképesség-zavarral küzdő tanulók száma: autista, dislexiás, diszortographiás,
disgraphiás, diskalkuliás, hiperaktív tanulók.
A dis-es tanulók BTM-es besorolása fokozatosan kivezetésre kerül, ők a Sajátos Nevelés i Igényű
kategóriába kerülnek.
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Iskolánkban a kimutathatóan a „dis-es” tanulók száma alacsony, azonban számos tanuló küzd olyan
problémával, melyek az előbb említett zavar valamelyikére utal. Az észlelt, feltételezhető probléma
jelzése az osztályfőnök, szülő, illetékes pedagógiai. szakszolgálat felé a szaktanári és osztályfőnöki
tevékenység része, melyet az iskolavezetés segít, koordinál.
A probléma kezelésének feladatai:
Az iskolavezetés kapcsolatrendszerének kiszélesítése a nevelési tanácsadó, gyámhatósá g, szakértői
bizottságok, pedagógiai szakszolgálat, ... stb. felé.
Felelős: igazgató
A beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő tanulók kiszűrése, tanulók vizsgálatra való
küldése.
Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök
Szaktanároktól elvárt feladatok:
ismerjék a részképesség-zavar tünet- együttesét, tudjon differenciáltan oktatni,
nevelni,
degradáció (hátrányos megkülönböztetés) nem érheti a tanulót, az értékelésnél vegye
figyelembe a tanulók eltérő képességeit,
a teljesítmény mérésénél a tanuló önmagához való fejlődését mérje, erősítse a tanuló
munkájában a kiemelkedési lehetőségeket,
a közösséget nevelje úgy, hogy a képesség-differenciát a diákok tolerálják,
Osztályfőnökök feladatai:
szülővel nagy figyelemmel és nagy tapintattal foglalkozzon,
egyeztesse a tanuló problémáit a szaktanárral, iskolavezetéssel, szakértői vizsgálatot
kezdeményezze,
folyamatában ismerje a tanuló szakellátásának eredményességét.
Az iskolánk BTM-es tanulói integrált oktatásban vesznek részt, hozzájuk fejlesztő pedagógus jön
heti egy-két alkalommal, és fejlesztő foglalkozáson vesznek részt.

SNI-s tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok:
A köznevelési tv. rendelkezése szerint az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat
feladata a sajátos nevelési igényű tanuló többi tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos
iskolai osztályban történő, iskolai nevelés-oktatását végző nevelési- oktatási intézmények
számára a sajátos nevelési igényű tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális
szakképzettséggel rendelkező szakember biztosítása.
Figyelembe vesszük továbbá a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvek
kiadásáról szóló 32/2012.(X.8.) EMMI rendeletben foglalt elveket, valamint a szakértői
véleményben megfogalmazott feladatokat, a konkrét segítséget utazó szakemberek
igénybevételével oldjuk meg, hiszen nincs gyógypedagógiai végzettségű pedagógusunk.
A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló
A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az
iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális -
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szociális képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt
egyéni sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megseg ítést,
gyógypedagógiai segítséget igényelnek.
Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz
- diszlexia,
- diszortográfia,
- diszkalkúlia,
- diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek
maradványtüneteinek fennállása,
- a fentiek együtt járása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok;
- hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá
- a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló
agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az
alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő
fejlődésében mutatkozik meg.
A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő teljesítmény és
viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak ki, és
gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok diszharmonikus szervező déséből eredő együtt járást.
Minthogy gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljes ítményelvárások iránti közömbösség,
elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési problémák alakulhatnak ki.
Ezek a sajátosságok az életkor előre haladásával a társadalmi beilleszkedés szempontjából fokozott
veszélyeztetettséget idézhetnek elő.
Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének jelei a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók
esetében abban is megmutatkozik, hogy
- a tanulók általában fáradékonyabbak, a meteorológiai változásokra érzékenyebbek,
- az átlagnál, nehezebben tűrhetnek zajokat, viselik el a várakozás, kivárás okozta feszültséget,
aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak,
- gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, esetleg egyedüllétre, támasznyújtásra,
- fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és követhető
szabályokat, valamint
- a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet.
Pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási - zavarral küzdő tanulók
iskolai fejlesztése
A fejlesztés alapelvei
A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a szakértői bizottság
szakértői véleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik, szükségleteik
figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval történő megbeszélést követően történik.
Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, pszichopedagógus,
tanulásban
akadályozottak
pedagógiája
szakon/szakirányon
szakképzettséget
szerzett
gyógypedagógus, gyógypedagógus-terapeuta, pszichológus és egyéb szakemberek (pl.
szomatopedagógus, gyermekpszichiáter) bevonásával történik és rehabilitációs célú órakeretben
zajlik.
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Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro, ill . makrotervezés)
tájékoztatni kell az osztálymunkában résztvevő pedagógusokat, szaktanárokat, különös tekintettel a
gyermek osztályfőnökére.
Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis
befejezését követően ellenőrizni szükséges a további célkitűzések megtervezését megelőzően.
Az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő számonkérési,
értékelési formákat; indokolt esetben, a szakértői bizottság javaslata alapján - az egyes
tantárgyakból, tantárgyrészekből - az értékelés és minősítés alól mentesítés adható.
A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a tanulási és értékelési
eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a bármely terül eten tehetségesnek bizonyuló
tanulók felismerése, tehetségük gondozása, amely támogatja a pályaorientáció folyamatát is.
A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása intenzív terápiás céllal
szervezett időszakos külön nevelés keretében (pl. logopédiai osztályban, tagozaton), valamint a többi
tanulóval együtt, integrált nevelés, oktatás keretében történhet.
Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat
a) a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása.
b) a pozitív énkép és önértékelés kialakítása,
c) a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése,
d) a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása,
e) a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra ne velés.
A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén
A pszichés fejlődési zavar körébe tartozó jelenségeket, így az iskolai tanulási és viselkedési
problémák kialakulását különböző tényezők idézhetik elő. Ezért a specifikus tanu lási zavar, valamint
a viselkedésszerveződés zavarának megállapítása sokrétű, differenciáldiagnosztikai irányultságú
állapotfeltárást igényel a szakértői bizottságok részéről.
A specifikus tanulási zavarok esetében a tanulók alapproblémája, hogy jó értelmi képességeik
ellenére az olvasással (diszlexia), a helyesírással (diszortográfia), az írásmozgással (diszgráfia) és a
számolással (diszkalkúlia) kapcsolatban az iskolai oktatás során feltűnő nehézségek jelentkeznek,
általános értelmi képességeik és tanulási teljesítményeik között alul teljesítés formájában lényeges
különbség áll fenn. Ennek az eltérésnek a hátterében a megismerési képességek különböző zavarai
állnak, amelyek az olvasás, az írás, a helyesírás vagy a számolás területén önálló, (körülírt) vagy
kevert típusú zavar (együtt járás) formájában jelenhetnek meg.
Az SNI-s tanulókhoz gyógypedagógus jár heti egy alkalommal.
A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek, feladatok
A tehetség komplex jellemzők összessége. S. P. Marland (pszichológus) az Egyesült Államok
Kongresszusa számára így definiálta a tehetséges gyermeket: „Azokat a gyerekeket nevezzük
általánosan vagy specifikusan tehetségeseknek, akik kiemelkedő képességeik révén magas
teljesítmény elérésére képesek. Ezek azok a gyerekek, akik differenciált oktatási tanterveket és
szolgáltatásokat igényelnek a célból, hogy
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képességeiket hasznosítani tudják.” Megkülönbözteti az általánosan és a specifikusan tehetséges
gyermeket.
Általánosan tehetséges a gyermek: akit a természet magas intellektuális kapacitással ruházottfel és
akiknek veleszületett adottságuk van a magas intellektus megszerzésére, illetve kiváló iskolai
teljesítményre.
Specifikusan tehetséges a gyermek: ha meghatározott területen vannak bizonyítottankiemelkedő
képességei.
Nagyon fontos a tehetség azonosítása, mert egyébként elvesznek a kiemelkedő képességű tanulók.
Feladatok a tehetség kibontakoztatása és fejlődése érdekében:
 lehetőség szerint a 9. évfolyamos tanulókra kell fokozott figyelmet fordítani (különös
lehetőség a nyelvi előkészítő osztályokkal való foglalkozás) a tehetség korai felismerése és
az akadálytalan fejlődés érdekében,
 a tehetségkutatást a teljes iskolai periódusra kiterjedő tevékenységként kell végezni, a
tehetséggondozást a személyiségformálás elemeként szükséges értelmezni az
 oktatás – nevelés folyamatában,
 a tehetséges tanulók oktatásának nincsenek speciális módszerei, ezért két elemet szükséges
szem előtt tartani:
 a gyorsítás elve azt jelentse, hogy a kiemelkedő képességű tanulók képzési idejét meg lehet
rövidíteni, a dúsítás elve szerint számukra mélyebb és átfogóbb
 ismereteket szükséges nyújtani.
Tevékenységek, melyek a tehetség, képesség kibontakoztatását segítik:
meg kell ismerni a tehetséges tanulók természetét és igényeit, pedagógiai türelemmel kell tolerálni a
megszokottól eltérő magatartási attitűdöket, engedni kell véleményének szabad kifejtését,
tanítási órákon homogén csoportok kialakítása, az egyéni képességekhez igazodó tanulás
megszervezése,
iskolai sportkör,
iskolai háziversenyek, vetélkedők, bemutatók, az iskolai könyvtár használatára való ösztönzés, a
diákok tevékenység-centrikus foglalkoztatása, a továbbtanulás segítése.

Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok:
a) Az iskolában a gyermekvédelmi teendők ellátása az igazgató, a pedagógusok, valamint a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatkörébe tartozik.
Minden pedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében,
feltárásában, megszüntetésében.
b) A gyermek és ifjúságvédelmi felelős egyik alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok a
gyerek- és ifjúságvédelmi munkáját.
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c) Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a gyermek fejlődését
veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére.
■ A megelőzés gyermekvédelmi és egyben pedagógiai tevékenységet is jelent:
„célja ugyanis az, hogy megelőzze, elhárítsa, vagy enyhítse azokat a gyermekre
ható károsodásokat, amelyek egészséges személyiségfejlődését megzavarják,
vagy meggátolják; másrészt segítve azoknak a pozitív hatásoknak az
érvényesülését, amelyek hozzájárulnak a gyermek társadalmilag is értékes
képességeinek kibontakoztatásához és kifejlesztéséhez.” (Gáti Ferenc:
Gyermekvédelem az iskolában)
 egyetlen tanuló sem kerülhet hátrányos helyzetbe származása, színe, neme,
vallása, nemzeti vagy etnikai hovatartozása miatt,
 a tanuló számára biztosítani kell, hogy nevelése és oktatása biztonságos és
egészséges környezetben folyjon, rontja az iskolai hatást a közvetlen
 környezetünkben működő, alkoholos italt árusító intézmény.
 a tanuló számára biztosítani kell, hogy családja anyagi helyzetétől függően
ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön,
 az iskolának együtt kell működnie a gyermekvédelemmel foglalkozó más
hatóságokkal, szervezetekkel, személyekkel, annak érdekében, hogy
elősegítse a gyermek családban történő nevelkedését, a veszélyeztetettség
megelőzését és megszűntetését,
 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok közé tartozik a szenvedélybe tegségek
megelőzésére irányuló tevékenység, illetve a gyógyult szenvedélybeteg
tanulók beilleszkedésének elősegítése is.
■ A feltárás során az oktatási intézmény alapvető gyermekvédelmi feladatainak a következő
területekre kell kiterjedniük:
 fel kell ismerni, fel kell tárni a tanulók problémáit,
meg kell keresni a problémák okait,
 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához,
 jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat
szakembereinek.
■ Az iskola, a pedagógusok feladatai közé tartozik az is, hogy részt vegyenek a tanuló
fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésében. Ennek érdekében együtt kell működnie a
polgármesteri hivatallal, a gyermekorvossal, a családsegítő szolgálattal, a nevelési
tanácsadóval, a rendőrséggel, a bírósággal, az ügyészséggel, a gyermekvédelemmel
foglalkozó társadalmi szervezetekkel.
d) A pedagógiai munkán belül elsősorban az alábbi tevékenységek alkalmasak
gyermekvédelem céljainak megvalósítására:
 felzárkóztató foglalkozások,
 a beiskolázás körültekintő megszervezése, az indulási
hátrányok csökkentése,
 differenciált
oktatás és
képességfejlesztés, pályaválasztás segítése,
 személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),
 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, családi
életre történő nevelés,
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iskolai étkezési lehetőség,
egészségügyi szűrővizsgálatok,
a tanulók szabadidejének szervezése,
a tanulók szociális helyzetének javítása, a szülőkkel
való együttműködés,
 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.
Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése
Iskolánk beiskolázási lehetőségei miatt egyre többször találkozunk olyan tanulókkal, akik iskolai
teljesítménye az átlagos tanítási módszerek mellett a minimálisra szűkül.
A képesség-kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés segítségével
járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez, a tanuló
egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási, továbbtanulási esélyének
növeléséhez.
A képesség-kibontakoztató felkészítést alapvetően a halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe
nem tartozó tanulók közös felkészítése keretében integráltan, osztálykeretben valósítjuk meg.
Iskolánk nevelési céljai között kiemelten szerepel a társadalmi kirekesztés minden formáját elutasító,
a hátrányos helyzetben lévők, kisebbségi közösségbe tartozók társadalmi beilleszkedését elfogadó és
segítő készségek, képességek kialakításával való foglalkozás. A kudarc okai és feladatok:

■ Az alapismeretek hiánya. Ebben az esetben a hagyományos értelemben vett felzárkóztatás
eredményes. Azokat az ismereteket, ismeretrendszereket, amelyek hiányát felmértük:
tanulásirányítással, programozott oktatással, kiegészítő magyarázatokkal, ismételésekkel,
feladatsorokkal bepótoltathatjuk.
A pótlások mennyiségétől függően, vagy a tanítási órán történő differenciált foglalkoztatással, vagy
kiscsoportos különórákon, esetleg egyéni foglalkozáson lehet erre sort keríteni.

■ Az általános iskolából egyre több olyan gyerek kerül középiskolába, akiből hiányoznak az
alapvető készségek. Olvasási, helyesírási, fogalmazási, számolási, rajzolási, kommunikációs
problémákkal küzdenek. Ezek orvoslására a tanórán lehetetlen megoldást találni ezért:
felzárkóztató foglalkozásokkal,
támogatói és résztvevői vagyunk a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi
Programjának. A kollégium és az iskola összehangolt pedagógiai tevékenység keretében felveszi az
iskolánkat választó hátrányos helyzetű tanulókat, őket a kulcskompetenciák fejleszt ésével készíti fel
és mentori tevékenységgel is segíti a tanulmányok sikeres befejezését.

■ A tanulók képességei is nagy különbségeket mutatnak. A figyelem, a koncentrálás hiánya, a
memória gyengesége, a kitartás, a lényegkiemelés, az absztrakció, az
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összefüggések felismerésének,
a
logikus gondolkodásnak
a
hátrányos helyzeteket teremtenek a tanuláshoz. A segítségnyújtás történhet:
a tanórán történő differenciált foglalkozással,
képességfejlesztő
tréningekkel (agykontroll, vizualitás
fejlesztési
gondolkozási mechanizmusok fejlesztése, stb.),

hiánya

tréningek,

■ A legtöbb gondot a rossz tanulási elv okozza. A gyerekeket nem a tudás érdekli, hanem
csupán a produkció, és annak jutalma. Minél kevesebb befektetéssel, minél nagyobb hasznot
nyerni (nem kiérdemelni). Ezért a rövidtávú magolás, puskázás, a tanárok megtévesztése, a
feladatok mással végeztetése, lógás a számonkérés elől, - mind ismerős trükkjei a tanulás
megúszásának. A megoldás lehet:
motiváció felkeltése, erősítése,
szakmai érdeklődés felkeltése,
háziversenyek, érdekes feladatok.
■ A másik gyakori ok a rossz tanulási technika (magolás, felszínes tanulás, bevésés
elmulasztása). Ezekre a problémákra megoldás lehet a szakirodalom által tanulás tanításának
nevezett:
tréningek,
a tanulási módszerek, technikák oktatása.

■ Az eredménytelenségnek gyakran lelki okai vannak. A serdülőkor nagy próbára teszi a
pszichikumot. Gyakran a kudarc oka, a kudarctól való félelem. A gyerekeket az óvodától az
általános iskolán keresztül örökös produkálásra kényszerítjük. Az eredménytelen
gyerekekben konzerválódik a kudarctól való félelem, ami lehetetlenné teszi a tanulást, de
főleg a produkciót. A középiskolába kerülő gyerekek jellemvonásaiban már kialakult a
„kudarckerülő” stratégia. Megoldási lehetőségek:
alternatív pedagógiai módszerek alkalmazása (Gordon módszer, Rogers módszer ,)
szakszolgálat segítségének kérése,
pszichológushoz irányítás.

■ A pedagógus legnagyobb gondja a motiváció hiánya. Ezért törekedni szükséges a
változatos óravezetésre,
érdekes előadásmódra,
a lankadó figyelem felébresztésére.
A változatos didaktikai módszerek és eszközök csak esetenként válnak be, szakképző
iskolában a szakmai tantárgyak jó lehetőséget jelentenek az érdeklődés felkeltésére.
Amikor a tanulók már tudják a céljukat, elkötelezettek a szakma megszerzése, vagy a
továbbtanulás iránt, akkor már könnyebb feladat a tanulásra hangolás.
Összegezve: Hogy óvjuk gyerekeinket a kudarctól?
Az iskola mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a tanulókat a tanulási kudarcoktól megóvja és
a sikerekre inspirálja. Nevelési elveiben a pozitív gondolkodás, a személyiség sokoldalú fejlesztése,
a személyiség tisztelete és elismerése, a másság iránti tolerancia kell, hogy érvényesüljön. A tanár
nyilvánítsa ki segítőkészségét, hibás válasz, rossz eredmény esetén ne tegye gúny tárgyává, ne
értékelje le a tanulót. Adjon módot a hiányosság
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bepótlására, a hiba korrigálására. Ismerje el a tudást és az igyekezetet. Teremtsen az osztályban
olyan légkört, amely a tudást elismeri, a hibát megbocsátja, a tévedést szégyen nélkül
korrigálja. Pontosan fogalmazzuk meg azokat a tanulási követelményeket, amelyeket a tanulótól
elvárunk, és pontosan mondjuk meg, hogy mit kell tennie tudásának bizonyítására (rajzolja meg,
építse meg, mondja el, írja le, sorolja fel, ismerje fel, válassza ki, stb.).

HH-s HHH-s tanulókkal kapcsolatos feladatok, szociális hátrányok enyhítését szolgáló
tevékenységek:
Fontos megemlíteni, hogy iskolánkban kevés igazoltan hátrányos helyzetű tanuló van, mivel az
erről szóló igazolását a tanulónak, ill. gondviselőjének kell igényelnie, amely elvé tve történik
csak meg. Mindezek mellett számos tanuló esetében nyilvánvaló a hátrányos helyzet megléte.
A hátrányos helyzetet, szociális hátrányokat kiváltó és újratermelő tényezők közül hármat, mint
meghatározót ki kell emelni:
■ a társadalmi struktúrában elfoglalt hely,
■ a településtípus,
■ az etnikai hovatartozás.
Iskolánkba járó diákjaink családjában, jelentős számban fordul elő teljes vagy részleges
munkanélküliség. A gyermeküket egyedül nevelő szülők száma is magas.
Egyre több a roma származású tanulók száma, akik közül vannak halmozottan hátrányos
helyzetűek, akik számára a felemelkedésnek egyetlen legális útja lehet a tanulás és a
megszerzett tudás megalapozta érvényesülési lehetőség.
A szociális hátrány együtt jár az esetek túlnyomó többségében a mentális hátrán yokkal.
Az ingerszegény környezetben élő családok gyermekeire is jellemző a motiválatlanság.
Ezen különbségek mentén képződő hátrányok csökkentése az alábbi feladatokat jelentik:
■ Felzárkóztató és tehetséggondozó programok szervezése
Feladat:
a tanulói teljesítmények megismerésére alapozva tehetséggondozás elindítása
(tantárgyi, kulturális, sport).

■ Drog és bűnmegelőzési programok
■ Feladat:
a tanulók felvilágosítása, tájékoztatása, prevenció, segítségnyújtás. részvétel az
országos és helyi programokban.

■ Pályaorientációs tevékenység
■ Feladat:
9. évfolyamon: tanulás tanulása (osztályfőnöki és tanulás -módszertani órán)
10. évfolyamon: önismeret és a pályák világa
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11. évfolyamon: kommunikáció (verbális és metakommunikáció)
12. évfolyamon: álláskeresési praktikák (önéletrajz, kísérőlevél, álláskeresés
telefonon, hirdetésre, személyes megkereséssel, pályázat útján, személyes interjú,
szerződéskötés.
A pályaorientáció feladata: felkészíteni a tanulót, a munkaerőpiacon való aktív megjelenésre, az
életpálya során többszöri váltásra, a pozitív életszemléletre.
Ma már tudjuk, hogy önmagában a tárgyi tudás nem garanciája a munkahely megszerzésének. Az
egészséges (mentálisan is) önbizalommal rendelkező jól felépített személyiség, a megjelenés, a
határozottság, a jó kommunikációs képesség, az akarati tulajdonságok mind -mind segítői a munka
világba való bekerülésnek.

■ Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségéről szülői értekezleteken, fogadóórákon
Feladat:
Az iskola ifjúságvédelmi felelőse és a területért felelős igazgatóhelyettes legyen
tisztában a lehetőségekkel, erről tájékoztassa az osztályfőnököket, s fogadó órákon,
előzetes bejelentkezés esetén más időpontban is álljon rendelkezésére az érdeklődő
szülőknek.
Kezdeményezze a kapcsolatfelvételt az osztályfőnök jelzése alapján.

■ A kollégiumi elhelyezés kezdeményezése szükség esetén
Feladat:
Amennyiben a családban a tanulás feltételei nem biztosítottak az iskola
kezdeményezze a kollégiumi elhelyezést a szülő és a tanuló racionális érvekkel való
meggyőzésével.

■ Kapcsolat a szolgáltató intézményekkel
Feladat:
A jelenlegi kapcsolat fenntartása, fejlesztése, az intézmények munkájának
megismertetése a tantestülettel nevelési értekezleten és az intézményben tett látogatás
útján.

■ Tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása.
Feladat:
A rászorultság elvének messzemenő alkalmazása, az egyenlősdiség megszűntetése.

■ Táborozási hozzájárulások
Feladat:
Az osztálykirándulások anyagi okokból egyre több nehézségbe ütköznek. Alapítványi,
pályázati lehetőségek figyelemmel kísérésével könnyíthetők az anyagi terhek, ha a cél
jól fel van építve.

■ Ösztöndíjak
Feladat:
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A pályázati lehetőségek figyelése, pályázati lehetőségek jobb kihasználása a terület
felelőseinek felelősségére építve,
Az ifjúságvédelmi felelős és a területért felellős igazgatóhelyettes a tanévzáró
tantestületi értekezleten számoljon be a végzett munkáról.

7.

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai
gyakorlásának rendje

A tanulók véleménynyilvánításának rendje, formái
A tanuló – az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett – kérdést tehet minden őt érintő kérdésben
illetve panaszt emelhet minden olyan jogsértő magatartás ellen, amely őt emberi méltóságában,
vallási, etnikai hovatartozása miatt, a Pedagógiai pro gramban, az iskolai SZMSZ- ben és a
Házirendben meghatározott jogaiban őt hátrányosan érte, származzon az tanártól, diáktársától,
iskolai dolgozótól.
A tanulói kérdés és panasz kerülhet a diákérdek-védelemhez, az osztályfőnökhöz, a szaktanárhoz, az
illetékes igazgatóhelyetteshez, vagy közvetlenül az igazgatóhoz.
A kérdés vagy panasz a Szülők közösségen keresztül is érkezhet az intézmény vezetőjéhez.
A kérdés vagy panasztétel lehet szóbeli vagy írásos, nyilvános vagy bizalmas. Minden esetben
jegyzőkönyvet kell felvenni.
A tanulói panasz elbírálási illetékességének felelőssége az igazgatóé. Az igazgató megtarthatja az
ügy kivizsgálását saját hatáskörben, de kijelölhet bizottságot a panasz kivizsgálására. A bizottság
tagjait kijelölheti, de a tanuló képviselője illetve a DÖK állandó tagként szerepel.
A bizottság a saját ügyrendi határozatának megfelelően vizsgálja az ügyet, majd az igazgató számára
intézkedési javaslatot tesz.
Az igazgató a bizottság vizsgálata és javaslata alapján döntést hoz. A döntést a panas ztevővel, a
nevelőtestülettel és ha többeket érint a kérdés – az iskolai nyilvánossággal is megismerteti. A tanulói
kérdésre 15 napon belül az intézmény vezetésének válaszolnia kell.
A tanulói panasz elbírálásának, kivizsgálásának és a döntés meghozatalána k határideje is 15 nap. A
tanuló a döntéssel kapcsolatban 8 napon belül fellebbezéssel élhet az iskola igazgatójánál, vagy a
jogszabályokban szabályozott módon fordulhat az iskola fenntartójához, vagy az oktatási jogok
ombudsmani hivatalához.
A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje, formái
Az iskolai diákönkormányzatnak saját Szervezeti és Működési Szabályzata van. A diákönkormányzat
élén az iskolai diákbizottság (IDB) áll.
A diákönkormányzat jogait az IDB, illetve annak választott tisztségviselői érvényesítik.
A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítő tanár támogatja, akit a
tantestület véleményezése mellett az igazgató bíz meg. A DÖK felkérhet más felnőtt segítőt munkája
támogatására.
Az iskola feladata felelős állampolgárok nevelése, amelynek egyik színtere a diákönk ormányzatban
végzett munka, ahol kipróbálhatják a demokratikus elven működő intézményt, illetve azt, amiket az
állampolgári ismeretek témakörben tanultak.
Az iskolagyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató fóruma.
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Az iskolagyűlésen bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait, kritikai
megjegyzéseit. A gyűlés az igazgató által vagy a diákönkormányzat szervezeti és működési
rendjében meghatározottak szerint évente hívható össze.
Az iskola egészének életével, az iskolai munkatervről, az időszerű feladatokról:
*
Az igazgató az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a
diákközgyűlésen (évente legalább egy alkalommal),
*
az aulában és a folyosókon elhelyezett hirdető táblákon keresztül,
valamint az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon,
*
az iskolai életet befolyásoló időszerűségek ismertetésével (iskolagyűlés,
iskolarádió)
*
a diákönkormányzat propaganda tevékenységével (DÖK gyűlés, faliújság,
iskolaújság) tájékoztatják a tanulókat.
A DÖK működéséhez az igazgató :
*
helyiséget biztosít (bútor, számítógép),
*
anyagi támogatást biztosít a költségvetésből (igény és lehetőség szerint).

8.

A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái

A vezetők és a szülői közösség közötti kapcsolattartás
A szülők közösségei
Az iskolában a szülőknek a közoktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük
teljesítése érdekében Szülői Közösség (SZK) működik. Munkájukat a Szülői Közösség SZMSZ -e
alapján végzik.
Az osztályok szülői közösségét az osztályban tanulók szülei alkotják. Egymás közül
három fős vezetőséget választanak. Az osztály szülői közösségének kérdéseit, javaslatait,
véleményét az osztályfőnök vagy a választott vezetők által juttathatják el az
iskolavezetéshez.
Az iskolai szülői közösség legmagasabb döntéshozó szerve az iskolai Szülői Közösség. Az
iskolai Szülői Közösség munkájában az osztályok szülői közösségének vezetőségéből, a
szülők által a megbízott tag(ok) vesz(nek) részt.
Az igazgató a Szülői Közösségnek évente legalább kétszer tájékoztatást ad az iskola
feladatairól, s a testület itt hozza meg döntéseit, nyílt szavazással és szótöbbséggel. A
döntés érvényességéhez a Szülői Közösség 50%-nak jelenléte szükséges.
A nevelők és a szülők
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
az igazgató:
- a szülői közösség választmányi ülésén,
- az alkalmanként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül,
az osztályfőnökök:
- az osztály szülői értekezletén,
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A

- fogadóórán, tájékoztatják a szülőket.
tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok
családlátogatások,
szülői értekezletek,
fogadóórák,
nyílt napok,
írásbeli tájékoztatók az ellenőrző könyvben, elektronikus naplóban.

szolgálnak:

A szülői értekezletek, és fogadóórák idejét az iskolai munkaterv tanévenként tartalmazza.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, vagy választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.
A szülők és más érdeklődők az iskola Pedagógiai programjáról, Szervezeti és Működési
Szabályzatáról, Házirendjéről, az iskola igazgatójától, valamint az igazgatóhelyettesektől,
osztályfőnököktől az iskolai munkatervben évenként meghatározott fogadó órákon kérhetnek
tájékoztatást.
Az iskola Pedagógiai Programja, SZMSZ-a, a Házirend nyilvános, minden érdeklődő számára
elérhető, megtekinthető. A Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Házirend az iskola honlapján is
olvasható. A dokumentumok egy-egy példánya a következő személyeknél illetve helyen található
meg:




az iskola fenntartójánál, az iskola irattárában,
az iskola könyvtárában,
az iskola igazgatójánál és az igazgatóhelyetteseknél, az iskolai informatikai hálózaton.

Iskolánkban az iskolaszék megszűnését követően kiemelt figyelmet kap a szülők közösségének
megszervezése. Véleményezési jogkörüket a törvény adta keretek között biztosítjuk.
Fogadóórákon képviselőjükhöz fordulhatnak a szülő társak. A problémák nevesítve kerülnek az
iskolavezetés elé.
A konfliktusok kezelése kulturáltan, az érintettek bevonásával történik, ezt erősíti meg sok szülői
pozitív visszajelzés.
A jövőben nagyobb szerepet kapjon az önzetlenül segíteni akaró és tudó szülők aktivizálása az
iskolai élet és tárgyi feltételek javítására.
Ma még ez a tehetősebb szülők, vállalkozók alapítványi, szakképzési támogatásában merül ki.
Feladatok az iskola– szülő kapcsolat erősítésében:
■ Szülői értekezlet feladatai:
a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
tájékoztatás
az iskola céljairól, feladatairól,
központi, helyi közoktatás-politikai állapotokról,
a helyi tanterv követelményeiről,
az iskola és szaktanárok értékelő munkájáról,
saját gyermekének tanulmányi munkájáról, magatartásáról,
a tanuló osztályának neveltségi szintjéről, tanulmányi munkájáról,
az osztályközösség feladatairól, eredményeiről,
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szülői kérdések, vélemények, javaslatok gyűjtése.
■ Fogadó óra feladatai:
tanárok – szülők személyes találkozása,
a tanuló egyéni fejlesztésének segítése.
■ Az ellenőrző könyv rendeltetésszerű használata
tájékoztatás havonta az előmenetelről osztályfőnöki aláírással,
tájékoztatás az adminisztrációt igénylő hiányzásról szaktanári felelősséggel,
szükség szerint a szülő rendkívüli behívása az iskolába,
szükség szerint családlátogatás a gyermekjóléti szolgálat munkatársával.
■ a szülői választmány átfogóbb tájékoztatása az iskola feladatairól a szülők szélesebb körű
bevonása az iskola előtt álló feladatok megvalósítására.
Feladatok a kollégium és az iskola kapcsolatának erősítésében
Kollégiumot igénylő tanulóink a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Borbély Lajos Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma épületében kapnak elhelyezést.
A kollégium feladata az iskolától távol lakó tanulók számára a lakhatás, a hétközi tanulás biztosítása,
a közösségi élet gyakorlása, s a tanulók szabadidős programjának figyelemmel kísérése.
A kollégium és az iskola nevelési programjában található azonosságok erősítése és a specialitások
tiszteletben tartása az iskola és a kollégium együttélésének biztosítéka.
Feladatok:
■ Az iskola részéről:
a kollégiumi élet figyelemmel kísérése (osztályfőnök, felelős, igazgatóhelyettes) a
programokon való részvétel,
a kollégium tájékoztatása az iskolai eseményekről (iskolai naptári ütemterv
kollégiumot is érintő kivonatának elküldése),
az osztályfőnök havonta egy alkalommal tájékozódjon telefonon, vagy személyesen a
kollégista tanulók nevelőtanárától (ez lehet kölcsönös) a tanulók kollégiumi életéről, s
tájékoztassa a nevelőtanárt az iskolai előmenetelről (ellenőrző), a szükséges
kollégiumi korrepetálások szükségességéről,
a felelős igazgatóhelyettes vegyen részt a kollégiumi nevelőtestületi értékelő
értekezleten, s a hallottakról tájékoztassa a tantestületet.

■ A kollégiummal szembeni elvárás:
a beteg tanulók heti egy alkalommal történő jelentése az iskola felé és ez fordítva is,
elkerülve az iskola és kollégium között kallódó tanulók megtévedését.
Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetésének állandó
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
szakmai kérdésekben:
- a Szakképzési Centrummal,
- az NSZFH-val
- Az Oktatási Hivatallal,
- a Hivatal helyi intézményeivel. a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központtal,
- a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszol gálat
Főigazgatóságával,
ill.
tagintézményei vel,
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-

a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalával,
a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával,
a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával,
a Pest Megyei Kormányhivatallal,
a helyi oktatási intézmények ( különösen a Centrum tagintézményei ) vezetőségével,
a kollégium vezetőjével.
Az Óbudai Egyetem Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhelyével, az iskola egészségügyi szolgálattal (iskolaorvos, védőnő)

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős.
Az eredményes nevelő-oktató munka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a
következő intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:
- Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft.
- Zenthe Ferenc Színház
- Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.

az iskolát támogató alapítványok kuratóriumaival:
- a Stromfeld Alapítvánnyal
az alábbi helyi, társadalmi egyesületekkel:
- Kohász Művelődési Központ Közhasznú Egyesület
- Novohrád.Nógrád Geopark Nonprofit Kft.

az alábbi helyi gyermek- illetve ifjúsági szervezetekkel:
- Salgótarjáni Ifjúsági Tanácsadó és Információs Iroda
- Meló-Diák Salgótarján diákszövetkezeti Iroda
- Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat,
az alábbi helyi termelő, gazdálkodó szervezetekkel, egyénekkel:
-

Wamsler SE
SALGGLAS Üvegipari Zrt, Salgótarján Mitsuba Hungary Kft.
BOMBARDIER Transportation Hungary Kft.
Salgótarján és Környéke Vízmű Kft SILCO-INOX Kft
STYL-BAU KFT,
Eger MAHLE Kft.
SZIROJ Kft.
Megyer-Mixed Kft.

A munkakapcsolat megszervezéséért az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a gyakorlati
oktatásvezető felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel a folyamatosan kapcsolatot tartó
nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti.
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A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskolában iskolaorvos működik, aki megszervezi a
tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek - és ifjúságvédelmi feladatok
eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres
kapcsolatot tart a salgótarjáni gyermekjóléti szolgálattal. A munkakapcsolat felügyeletéért az
általános igazgatóhelyettes a felelős.
A köznevelési törvény szerint a nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai
célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az
iskola ellátja a tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható
politikai célú tevékenység nem folytatható.
Az iskola helységeit, épületét az igazgatóság döntése alapján használhatják különböző sportszervek,
egyesületek és társadalmi szervezetek.

9.

A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai

Az iskola felvételi vizsgát nem tart a beiskolázás során, így szóbeli vizsga sincs. A felvétel a
felvételi tájékoztatóban megfogalmazott tantárgyak beszámításával keletkező pontszám alapján
történik.
Az OKJ-s szakmákhoz szükséges alkalmassági vizsga előírásait érvényesítjük.
Javító-, osztályozó-, különbözeti vizsga
Ha a tanuló a tanév legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, akkor augusztusban
javítóvizsgát tehet. Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha azt a nevelőtestület
engedélyezte. Sikertelen javítóvizsga esetén a tanuló a tanulmányokat csak az évfolyam
megismétlésével folytathatja.
Kifutó szak esetén az iskolában csak a 9. évfolyam ismételhető meg (természetesen az új szakon
kezdett tanulmányokkal), a magasabb évfolyamokon különbözeti vizsga is előírható.
Ha a tanuló hosszú betegség miatt évközi eredményei alapján nem osztályozható, akkor
augusztusban osztályozó vizsgát tehet a nevelőtestület döntése alapján.
Az egyéni tanrendben tanuló is az osztályozó vizsgán szerzi meg az év végi osztályzatait.
A 20/2012. EMMI rendelet határozza meg, hogy mely esetekben kell tenni és tehető osztályozó
vizsga.
Az iskolába való átvétel, más szakon folytatandó tanulmányok esetén különbözeti vizsga is előírható.
A tanuló – kiskorú esetén a szülő – a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül kérheti, hogy a
javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet továbbítja a
vizsgáztatásra kijelölt intézménynek.
A vizsgák lefolytatásának rendjét a Házirend melléklete, a Vizsgaszabályzat tartalmazza.
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Az iskolába történő felvétel és átvétel szabályai

10.

Az iskola a jelentkező 8. évfolyamos tanulók számára felvételi vizsgát nem tart. Az általános
iskolai 7. osztályának tanév végi és 8. osztályának félévi eredményei alapján rangsoroljuk a
tanulókat. A következő tantárgyakat vesszük figyelembe:
- magyar nyelv,
- irodalom,
- matematika
- történelem vagy ennek megfelelő tantárgy,
- a tanult idegen nyelv.
Azoknál a tanulóknál (SNI, BTMN), akik valamelyik tantárgyból az értékelés alól való felmentés, mentesítés
miatt nem kapnak érdemjegyet, az adott év értékelt tantárgyainak jegyei átlaga alapján képzünk érdemjegyet a
hiányzó jegy helyett.
A felvételt nyert tanulókat a felvehető létszám határozza meg a rangsor szerint.
A szakmai alkalmassági vizsgálat eredményét figyelembe vesszük a rangsor megállapításánál.
Tanulói jogviszony keletkezhet más középfokú intézményből való átvétel útján egyedi elbírálás,
igazgatói döntés alapján.
- A 10-12. évfolyamra való átvételnél feltétel, hogy a tanuló azonos szakmai ágazati képzésen
vegyen részt. (A nyelvi előkészítő osztályok esetében e rendelkezés egy év eltolódással
érvényes.)
- Amennyiben a tanuló előző iskolájában nem tanult olyan tárgyakat, melyek iskolánkban
kötelezőek, akkor vehető át, ha az érintett tantárgyakból iskolánkban különbözeti vizsgát tesz
az iskola igazgatója által megjelölt időpontban.

11.

-

A szakképző évfolyamokra való átvétel további feltétele az orvosi alkalmassági vizsgán való
megfelelés.

-

Tanév közbeni átvétel csak szoros kivételként történhet, az átvétel feltétele a szükséges
különbözeti vizsga vagy beszámoló letétele.

Az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv

Az elsősegélynyújtás alapmozzanatainak elsajátítása nem csak a szakemberek számára fontos, hanem
a laikus emberek körében is jelentős szerepe van, hiszen a balesetek vagy hirtelen bekövetkező
egészségkárosodások első szemtanúi családtagok, barátok, kollégák, iskolatársak,
pedagógusok. A megfelelő szintű segítségnyújtáshoz elengedhetetlen az elsősegélynyújtás alapvető
elveinek ismerete, amit folyamatosan szinten kell tartani. Ezért minden évfolyamon, osztályfőnöki
órákon akár szakember bevonásával, gyakorlati útmutatással megismertetjük a tanulókat az alapvető
elsősegély nyújtási ismeretekkel. Az órák tananyagát az elektronikus naplóban rögzítik az
osztályfőnökök.
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök
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A legfontosabb témakörök az órák anyagához:
a mentő hívásról,
hogyan reagáljunk, ha megkülönböztető jelzéseit használó járművel találkozunk?
a baleseti helyszín,
a sérült kimentése, a rautek-féle műfogás,
a bukósisak eltávolítása,
alapfogalmak,
a betegvizsgálat,
az eszméletlenség veszélyei, eszméletlen beteg ellátása, a stabil oldalfekvő helyzet kivitelezése,
a lélegeztetés,
a mellkas kompresszió, mellkas nyomás,
az újraélesztés,
vizsgálati protokoll bármilyen rosszullét esetére,
idegen test légútban, a heimlich-féle műfogás idegen test szemben, orrban, fülben,
a sebek fajtái,
a vérzések típusai és ellátásuk,
a sokk és ellátása,
csont és ízületi sérülések és ellátásuk,
néhány jellegzetes sérülés és ellátásuk: agyrázkódás, arckoponya -sérülés, koponyalapi törés,
orrvérzés, fogmedri vérzés, gerinctörés, bordatörés, a has sérülései, medencetörés, combcsonttörés,
végtagtörések,
az égés és ellátása,
a fagyás és ellátása,
az áramütés,
vízi baleset,
különféle
mérgezések
és
ellátásuk:szén-monoxidmérgezés,
széndioxid
mérgezés,
gyógyszermérgezések, benzinmérgezés, alkoholmérgezés, metilalkoholmérgezés, permetszerek
okozta mérgezések, ételmérgezés, gombamérgezés, kábítószerek okozta mérgezések, marószerek
okozta mérgezések,
gyakoribb rosszullétek és elsősegélyük, ájulás (collapsus),
az epilepsziás görcsroham,
szív eredetű mellkasi fájdalom,
alacsony vércukorszint miatti rosszullét cukorbetegnél,
fektetési módok.
Az órák megtartásához az iskolai védőnő segítségét vesszük igénybe.

B.

Szakmai program

I. Az iskolában folyó szakmai képzés fő célja, alapelvei
Fő cél:
Konstruktív életvitelű, pozitív életszemléletű, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező,
kreatív gondolkodású műszaki szakemberek képzése, akik eredményesen ves znek részt a
munkaerőpiacon, élni tudnak az egész életen át tartó tanulás lehetőségével, fejlett alkalmazkodó -és
vállalkozókészségük van.
A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók személyiségformálására, tehetségük
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kibontakoztatásra, a hátrányok kompenzálására. Nagy szerepet kap a műszaki szemléletre, a műszaki
problémák iránti fogékonyságra, a gyakorlatias gondolkodásra nevelés.
A szakmai képzés alapelvei:
Az alapelvek megfogalmazásakor figyelembe vettük az iskola hagyományait, az iskola tárgyi,
személyi adottságait és a munkaerőpiac kihívásait a következők szerint:
■ az iskola ágazati szakmai és szakképzését a műszaki szakterületre terjeszti ki
■ műszaki szakterületen három szakmát helyez előtérbe
o
gépészet
o
építőipar
o
informatika
■ az iskola érettségire épülő szakképzést folytat, így az általános és a szakmai műveltség
elsajátítása egyaránt fontos követelmény
■ az egyes szakmák képzésében rugalmasan alkalmazkodik a munkaerő -piac és az
iskolapartnerek elvárásaihoz
■ az iskola szakképzési programjának tervezésében és megvalósításában illeszkedik a régiós, a
megyei, illetve a városi szakképzési koncepciókhoz,
■ a képzés alapdokumentumai a szakmai kerettantervek és az egyes szakképesítések központi
programjai, szakmai vizsgakövetelményei
■ a
követelményeket
a
kétszintű
érettségi,
illetve a
szakmai
képzési és vizsgakövetelmények jelölik ki
■ a szakképzést komplexen (műszaki, informatikai, gazdasági, nyelvi -kommunikációs
képzésként) értelmezzük, a specializációt a befejező szakaszra korlátozva
■ a
szakmai
képzés során nagy hangsúlyt
fektetünk
az
elmélet és
gyakorlat komplexitására és helyes arányára
Képzés jogi háttere:
- Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény
- Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
- 2015. évi LXVI törvény a 2011 évi Szakképzésről szóló törvény módosításáról
- Az OKJ-ről és annak módosításáról szóló 150/2012 (VII.6) kormányrendelet
- Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló Rendszerű
szakképzés 217/2012 (VIII.9.) kormányrendelet
- 25/2016 (VII) OKJ-ről szóló kormányrendelet,
- 14/2013-as (Iv.05) NGM rendelet a Szakképzési kerettantervekről
- 26/2018 EMMI rendelet az 51/2012 EMMI rendeletet módosításáról
Képzési irány, képzési feladatok és szakaszok
Képzési irány:
Az iskola hagyományaiból, lehetőségeiből adódóan tisztán műszaki szakirányban folytat szakképzést
gépészet, építészet és informatika szakmai ágazatokban. Képzési szakaszok:
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1. Nappali rendszerű szakképzés
a. Szakmai ágazati képzés
2013/2014-es tanévtől indult, 2013-as kerettanterv szerint kifutó képzésünk.
Jelenleg az 5/13. technikusi évfolyamra érvényes.
Ágazati irányok:
- IX. Gépészet ágazat: Gépgyártástechnológiai technikus
- XIII. Informatika ágazat: CAD-CAM
informatikus és
rendszergazda:
- XVI. Építőipar ágazat: Magasépítő technikus

Informatikai

Fő cél a közismereti tantárgyak oktatása és az érettségire felkészítés mellett a szakmai ágazati
képzés, melynek végén kötelező szakmai érettségit tesznek a tanulók.
A szakmai érettségivel alapszakma szerezhető, mely után egy év alatt megszerezhető a fő
szakképzés.
b. Szakgimnáziumi ágazati képzés
A 2016-2017-es tanévtől indult.
Jelenleg a 11. és 12. évfolyamokat és az érettségi utáni szakképzést érinti.
Képzési irányok és kimenetük:
- IX. Gépészet ágazatban Gépgyártástechnológiai technikus
Mechatronikai technikus
- XIII. Informatika ágazatban CAD-CAM informatikus
Informatikai rendszerüzemeltető
- XVI. Építőipar ágazatban
Magasépítő technikus
A fő cél a közismereti oktatás és érettségire felkészítés mellett a szakma elsajátítása. Heti
óraszámban megnövelt előrehozott szakképzés történik, melynek kimeneteként kötelező érettségi és
alap szakképesítés szerezhető. Az érettségi után egy év alatt szerezhetnek a tanulók fő
szakképesítést.
Az alábbi mellék szakképesítések abban az esetben szerezhetők meg, ha a tanulók a 10. osztályban
választják az ehhez szükséges tárgyak tanulását és sikeres vizsgát tesznek a
12. évfolyam során:
-

Gépészet ágazatban
fő-szakképesítés: 54 521 03 Gépgyártás technológiai technikus
mellék-szakképesítés:31 521 10 Gyártósori gépész
fő-szakképesítés: Mechatronikai technikus:
mellék-szakképesítés: 52 524 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető
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-

Informatika ágazatban:
fő-szakképesítés: 54 481 01 CAD-CAM informatikus,
mellék-szakképesítés: 52 481 02 Irodai informatikus
fő-szakképesítés: 54 481 03 számú Informatikai rendszerüzemeltető
mellék-szakképesítés: 52 481 02 Irodai informatikus

-

Építőipar ágazatban:
fő-szakképesítés: 54 582 03 Magasépítő technikus
mellék-szakképesítés: 52 481 01 Digitális műszaki rajzoló vagy 32 582 02 Építőipari anyagmozgató
gép kezelője)

A. Szakközépiskolai szakképzés
A változó ipari és társadalmi igények a megkövetelik, hogy ne csak érettségit adó
Szakgimnáziumi ágazati képzéseket indítsunk, hanem három + két éves szakközépiskolai képzést
is.
A 2017-2018-as tanévtől ennek figyelembevételével elindítottuk az alábbi képzésünket:
-34 521 03 Gépi forgácsoló
B. Érettségi utáni szakképzés
A szakképzés feladata:
- Szakmai specializációk elsajátítása.
- Felkészítés a munkahelyválasztásra, a munkába állásra.
- Az adott szakmának megfelelő, Szakmai Vizsgakövetelmény szerinti vizsgára felkészítés.

a. Két éves szakképzés
Az iskola nem az adot t ág azatban érettségi zett tanulói, valami nt más középiskolákban
érettségi zettek számár a szer vez képzést.
Feltétel:

Az érettségi megszerzése

Be nem töltött 23. életév

Bizonyos szakmánál orvosi alkalmassági vizsga
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A két tanítási év után az alábbi szakmákban szerezhetnek OKJ -s bizonyítványt a végzett tanulók:
54 481 01 számú
CAD-CAM informatikus
54 481 03 számú
Informatikai rendszerüzemeltető
54 521 03 számú
Gépgyártás technológiai technikus
54 582 03 számú
Magasépítő technikus
A
2018/2019-es tanévre a
CAD-CAM
informatikus, az
Informatikai
rendszerüzemeltető, és a Gépgyártás technológiai technikus képzéseket hirdette.
b. Egy éves szakképzés
2018-2019-as tanévtől indult. Sikeres ágazati érettségi után végezhető el az
alábbi szakmákban:
-

54 481 01 számú

CAD-CAM informatikus

-

54
54
54
54

Informatikai rendszergazda
Gépgyártás technológiai technikus
Mechatronikai technikus
Magasépítő technikus

481
521
523
582

04
03
04
03

számú
számú
számú
számú

Az évfolyam elvégzése után OKJ-s szakmai bizonyítvány szerezhető.
2. Felnőttoktatás
A megnövekedett munkaerő piaci igények, valamint a törvényi változások hatására, lehetőség
nyílik a második szakma ingyenes megszerzésére két éves esti rendszerű felnőttoktatás keretében.
A 2019-2020-as tanévre az alábbi szakmákban indítunk képzést:
-

34 521 03 Gépi forgácsoló (2 éves képzés közismeret nélkül / 3 éves képzés közismereti
tartalommal)
Feltétel 8 általános végzettség, korábbi közismereti tanulmányok beszámítása a 2 éves
képzésnél.

-

35 521 01 CNC gépkezelő (1 éves képzés)
Ráépülő képzés. Feltétel gépi forgácsoló vagy régebbi szakmai bizonyítvány esetén valamely
forgácsoló szakma megléte, illetve gépgyártás technológiai
technikus végzettség.

-

35 345 01 Kis- és Középvállalkozások ügyvezetője I.
(1 éves képzés)
Ráépülő képzés. Feltétel 8 általános valamint egy szakma megléte

3. Felnőttképzés
Az iskola rugalmasan alkalmazkodik a piaci igényekhez, ennek megfelelően a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya szervezésében, a Salgótarjáni Szakképzési Centrum
irányításával végzünk képzéseket.
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II. Képzési specialitások, átjárhatóság, iskolarendszeren kívüli szakképzések
Szakmai specialitások:
Az államilag elismert szakmai bizonyítványok megszerzésén túl tanulóinknak módja van az
ECDL Nemzetközi Számítógép-használói jogosítvány megszerzésére.
Informatika ágazatban a belügyi rendészeti pályák iránt érdeklőd ő tanulóknak fakultációs
lehetőséget biztosítunk. A komplex rendvédelmi ismeretek tantárgyból érettségi vizsga tehető,
amelyet beszámítanak a rendőri pályán való továbbtanulásnál és a vagyonőr szakma
megszerzésénél.
Átjárhatóság, átképzés, szakmamódosítási lehetőségek:
A szakképző évfolyamokon szorgalmi időben is lehetőséget biztosítunk a tanulmányokba való
bekapcsolódásra. Ehhez a megfelelő tananyagmodulokból tett eredményes különbözeti vizsga
szükséges.
Lerövidíthető a képzési idő annak a hallgatónak, akinek az egyes tananyagmodulokból
eredményes modulvizsgája van. E vizsgák a második szakma megszerzésénél is érvényesíthetők.
Szakmamódosítási igény esetén az eredményes modulvizsgákat beszámítjuk.
Iskolarendszeren kívüli szakképzések:
A Salgótarjáni SzC Stromfeld Aurél Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája iskolarendszeren
kívüli szakképzést önállóan nem szervez, akkreditáció hiányában nem szervezhet.
Az iskola viszont szoros kapcsolatban áll a munkaügyi központtal és szakképzést szervező
intézményekkel, melyek alapján a technikai és humán feltételeknek megfelelően több
iskolarendszeren kívüli képzésben is tevékenységet folytat.

V.

A szakmai vizsgáztatás rendje, szabályai
Iskolánk szakmai vizsga szervezésére jogosult az alábbi szakmákban:

54 481 01 számú
54 481 04 számú

CAD-CAM informatikus
Informatikai rendszergazda

54 481 06 számú
54 523 04 számú

Informatikai rendszerüzemeltető
Mechatronikai technikus

54 521 03 számú
54 582 03 számú

Gépgyártás technológiai technikus
Magasépítő technikus

34 521 03 számú
35 345 01 számú

Gépi forgácsoló
Kis- és Középvállalkozások
ügyvezetője I.

35 521 01 számú

CNC –gép kezelő
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Szakmai vizsgákat a májusi vizsgaidőszakban szervez az intézmény, amennyiben viszont a
vizsgára jelentkezők száma meghaladja a törvényileg előírt minimális létszámot, vizsga az
októberi időszakban is szervezhető.
A vizsgaszervezés rendjét a fent említett szakmák Szakmai és Vizsgakövetelményei, valamint a
hatályos törvényi előírások szerint végzi.
A gyakorlati képzésről való mulasztás miatti évfolyamismétlés alóli mentesítés szabályai

Az Szt. 39.§ (3)-(5) bekezdései alapján:
(3) Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és
igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó össz es gyakorlati
képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével
folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató
szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlat i képzést folytató szervezet
hozzájárulása is szükséges.
(4) Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt
és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám)
húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem
léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési
idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni kötele s.
(5) Ha a tanuló mulasztása a (3) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan
mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév
megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az
évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól.
Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a tanuló igazgatóhoz benyújtott írásbeli
kérelme alapján az iskola nevelőtestülete dönt. A kérelem beadásának határideje az osztályoz ó
értekezlet időpontja. Gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a
nevelőtestület kikéri és figyelembe veszi a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatát.

C.

Helyi tanterv

1.

Választott kerettantervek
Tantárgyak

Normál Emelt
szint
szint

Kötelező tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Angol nyelv
Német nyelv
Angol nyelvi előkészítő
Német nyelvi előkészítő

+
+
+
+
+
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A típus B típus

Tantárgyak
Történelem, társadalmi, állampolgári ismeretek

Normál Emelt
szint
szint
+

Etika
Biológia-egészségtan

+
+

Fizika
Művészetek: rajz és vizuális kultúra

+
+

Informatika
Testnevelés és sport

+
+

Szabadon választható tantárgyak
Szakmai tantárgyak

+

A típus B típus

Az ajánlásként kiadott
kerettantervek a három szakmai
ágazatnak megfelelően,
amelyeket a pedagógiai program
mellékletei tartalmazzák.

Tantárgyi struktúra és óraszámok

Szakgimnáziumi kerettanterv 2016. szeptember 1-től

Tantárgyak

9. évf.

9-12.
10. évf. 11. évf. 12. évf. óraszám
összesen

13. évf.
13. évf. óraszám
összesen

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv

4
4

4
4

4
4

4
4

556
556

4

124

Matematika
Történelem

3
2

3
2

3
3

3
3

417
345

-

-

Etika
Informatika

2

2

-

1
-

31
144

-

-

Művészetek
Testnevelés

5

5

1
5

5

36
695

-

-

Osztályfőnöki
Kötelező komplex
természet- tudományos
tantárgy
Ágazathoz kapcsolódó
tantárgy: Fizika

1

1

1

1

139

-

-

3

-

-

-

108

-

-

-

2

2

2

206

-

-
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Kötelezően választható
tantárgy:
Érettségi tantárgy:
Matematika
Pénzügyi és vállalkozói
ismeretek
Érettségire épülő (fő)
szakképesítés
Érettségi vizsga keretében
megszerezhető
szakképesítés
Rendelkezésre álló
órakeret/hét
Tanítási hetek száma
Éves összes óraszám

-

-

2

2

134

-

-

-

1

-

-

36

-

-

8

8

7

7

31

961

3

4

3

3

(1045+45
3)
1498

-

-

35

36

35

35

35

36
1260

36
1296

36
1260

31
1085

31
1085

68

4901

1085

Szakgimnáziumi kerettanterv 2018. szeptember 1-től

Tantárgyak

9. évf.

9-12.
10. évf. 11. évf. 12. évf. óraszám
összesen

13. évf.
13. évf. óraszám
összesen

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

556

-

-

Idegen nyelv
Matematika

4
3

4
3

4
3

4
3

556
417

-

-

Történelem
Etika

2
-

2
-

3
-

3
1

345
31

-

-

Informatika
Művészetek
Testnevelés
Osztályfőnöki
Kötelező komplex
természet- tudományos
tantárgy
Ágazathoz kapcsolódó
tantárgy: Fizika

2
1
5
1

2
5
1

5
1

5
1

144
36
695
139

-

-

3

-

-

-

108

-

-

2

2

2

-

216

-

-

-

-

2

2

134

-

-

-

1

-

-

36

-

-

8

12

11

12

1488

31

961
124

Kötelezően választható
tantárgy:
Érettségi tantárgy:
Matematika
Pénzügyi és vállalkozói
ismeretek
Szakmai tárgyak órakerete
Szabadon tervezhető
órakeret
Rendelkezésre álló
órakeret/hét
Tanítási hetek száma

-

-

-

-

4

35

36

35

35

35

36

36

36

31

31

Éves összes óraszám

1260

1296

1260

1085

4901

Nyelvi előkészítő évfolyam óraszámai a szakgimnáziumban 2016-tól
Tantárgyak

óraszám/hét

Idegen nyelv

18

Testnevelés és sport
Informatika

5
3

Képességfejlesztés
(helyi tantervben
meghatározottak
szerint – matematika/anyanyelv és
kommunikáció)
Osztályfőnöki
Összesen

3
(2+1)

1
30

69

1085

1085

A képességfejlesztés 3 órájában 2 óra matematika és 1 óra anyanyelv és kommunikáció
tantárgyakat oktatjuk alapkompetencia-fejlesztés céljából.
A nyelvi előkészítő osztályok emelt szinten oktatott második idegen nyelvének oktatását a 11. és
12. osztályokban szervezzük meg, amennyiben nem választják a mellék -szakképesítést, és a
helyette felajánlott szakmai tárgyakat helyett a második idegen nyelv tanulását választják, valamint
elérik a megfelelő létszámot, melyet minimum 15 főben határozunk meg.

Szakközépiskolai kerettanterv 2017. szeptember 1-től
A közismereti és szakmai órák aránya

Közismeret

Területek
Kötött órák
Szabadon
felhasználható órakeret

Összesen
Szakmai
Kötött órák
elmélet és
Szabadon
gyakorlat
felhasználható órakeret
Összesen
Heti összes óraszám

9. évfolyam
15 óra

10. évfolyam
9 óra

11. évfolyam
6 óra

3 óra

2 óra

3,5 óra

18 óra
14,5 óra
2,5 óra

11 óra
23 óra
2 óra

9,5 óra
23 óra
2,5 óra

17 óra
35 óra

25 óra
36 óra

25,5 óra
35 óra

A közismereti órák eloszlása
Tantárgyak
9. évfolyam
Kommunikáció –
magyar nyelv és
2 óra
irodalom
Idegen nyelv
2 óra

10. évfolyam

11. évfolyam

1 óra+1

+2

2 óra

2 óra + 1**

Matematika
Társadalomismeret

2 óra
2 óra

1 óra+1
1 óra

–
–

Természetismeret
Testnevelés*

3 óra

–

–

4 óra

3 óra

3 óra***

1 óra

1 óra

1 óra +0,5**

2**
2 óra

0 óra

1,5 óra

18 óra

11 óra

9,5 óra

Osztályközösség- építő
Program
Informatika
Szabad órakeret**
Összesen:

70

*
Az Nkt. értelmében az iskoláknak az adott osztályokban csak azokon a tanítási napokon kell
megszervezniük a mindennapos oktatást (legalább napi egy testnevelésóra keretében), amelyeken
közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik. Ha ennek eredményeként a heti öt
testnevelésóra nem teljesíthető, a fennmaradó órák a szabad órakeret részévé válnak, így annak
felhasználásáról az intézmények dönthetnek.
** A szabad órakeret felhasználásáról az iskola dönt, így például az informatika oktatását is
beemelheti a helyi tantervébe (ehhez a kerettanterv külön informatika tantárgyi kerettantervet is
ajánl).
*** A szakközépiskola 11. évfolyamán a szakgimnázium számára készült testnevelés és sport
kerettanterv 11–12. évfolyamának tartalmából lehet választani a rendelkezésre álló óraszámoknak
megfelelően. (Ez nem érvényes a háromórásra tervezett testnevelés és sport kerettantervre, amely
már csak három évfolyamra [9– 11.] készült.)
Az egyes tantárgyak tananyagait, követelményeit (tantárgyi tantervek) a pedagógiai program
melléklete tartalmazza.
A különböző szakokon tanított órák számait szintén a pedagógiai program melléklete tartalmazza.
A szabad órakeret és a testnevelés 1-1 óra terhére informatika óra 2 órában a 9. évfolyamon.
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Szakképzési óratervek 2013-tól
1.

Magasépítő technikus, előrehozott ágazati képzéssel.
A szakképesítés azonosító száma: 54 582 03
Szakképesítés megnevezése: Magasépítő technikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar
Ágazati szakképzés a közismereti óraszámmal párhuzamosan

Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak

9. évfolyam heti
óraszám
elm.

11500-12 Munkahelyi
egészség és biztonság

Munkahelyi
egészség és
biztonság

gyak
.

10. évfolyam
Összevont
nyári gyak.
Óra

heti óraszám
elm.

gyak

11. évfolyam
Összevont
nyári gyak.
Óra

elm.

.

2

2

Építésszervezési
10107-12 Építész technikusi
alapismeretek
közös tevékenység
Kitűzési
ismeretek

10108-12 Építőanyagok
gyártása

heti óraszám

heti óraszám

elm.

2

2

3

1
1 1
2 2

70

2

2

105

105

Építőanyagok
gyakorlat

Ábrázoló
geometria
Műszaki ábrázolás
gyakorlat

gyak
.

1

2

Építőanyagok
10109-12 Építőipari
műszaki alapismeretek

5/13. évfolyam

2

Kitűzési gyakorlat
Építési gyakorlat

gyak
.

12. évfolyam

0,5

Statika
Építési ismeretek

heti óraszám

Összevont
nyári gyak.
Óra

Szakképzés

1

2

1 1

1

1 1
73

2

elm.

gyak.

Ágazati szakképzés a közismereti óraszámmal párhuzamosan
Tantárgyak

9. évfolyam
heti óraszám

Szakmai
követelménymodulok

elm.

gyak.

10. évfolyam
Összevont
nyári gyak.
Óra

heti óraszám
elm.

gyak.

CAD alapismeretek
gyakorlat
Munka- és
környezet-védelem

10106-12
Építési technológiák és
kivitelezésük

Összevont
nyári gyak.
Óra

heti óraszám
elm.

gyak.

Összevont
nyári gyak.
Óra

2 2

35

12. évfolyam

5/13. évfolyam

heti óraszám

heti óraszám

elm.

gyak
.
1

elm.

1

1

Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)

2

Vasbetonszerkezetek

4

Magasépítési
gyakorlat
Építésszervezés

4

4

1

1

2

2

4

Építésszervezés
gyakorlat
Szilárdságtan
10110-12
Magasépítési ismeretek

gyak.

0,5

Foglalkoztatás II.
11499-12
Foglalkoztatás II.

11. évfolyam

Szakképzés

3

Magasépítéstan
8
Magasépítéstan
gyakorlat
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Ágazati szakképzés a közismereti óraszámmal párhuzamosan

Tantárgyak
Szakmai
követelménymodulok

9. évfolyam heti
óraszám
gyak
.

elm.

10. évfolyam
Összevont
nyári gyak.
Óra

heti óraszám
gyak
.

elm.

11. évfolyam
Összevont
nyári gyak.
Óra

heti óraszám
gyak
.

elm.

Összevont
nyári gyak.
Óra

Szakképzés
12. évfolyam

5/13. évfolyam

heti óraszám

heti óraszám

elm.

gyak
.

Építészettörténet és
műemlékvédelem

elm.

gyak.

2

Műszaki
informatika
gyakorlat
Szakmai idegen
nyelv
Összes óra:
Összes óra:

3

3

10

10

1
3

3
6

3

70

4

3
7

3

105

3 3

6
9

75

140

8

3 3
11

25

34

2. Kétéves magasépítő technikus képzés
A szakképesítés azonosító száma: 54 582 03
Szakképesítés megnevezése: Magasépítő technikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Szakképzés
Szakmai
követelmény
modulok

1/13. évfolyam
heti óraszám
Tantárgyak
elm.

11500-12
Munkahelyi egészség és
biztonság
Munkahelyi egészség és biztonság
Statika

10107-12 Építész
technikusi közös
tevékenység
10108-12
Építőanyagok
gyártása

10109-12 Építőipari
műszaki
alapismeretek

gyak.

0,5
4

Építési ismeretek

8

Építésszervezési alapismeretek

1

Kitűzési ismeretek

1

Kitűzési gyakorlat

1

1

Építési gyakorlat

7

7

Építőanyagok gyakorlat

2

2

2

2

Építőanyagok

2

Ábrázoló geometria

3

Műszaki ábrázolás gyakorlat

3

CAD alapismeretek gyakorlat
Munka- és környezet-védelem

Összevont nyári
gyak. Óra

0,5

76

120

40

2/14. évfolyam heti
óraszám
elm.

gyak.

Szakképzés
1/13. évfolyam
Szakmai követelmény
modulok

heti óraszám

Tantárgyak

10106-12 Építési
technológiák és
kivitelezésük

Összevont nyári

gyak.

elm.

11499-12
Foglalkoztatás II.

2/14. évfolyam

gyak. óra

heti óraszám

Foglalkoztatás II.

1

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)

1

Vasbeton-szerkezetek

4

Magasépítési gyakorlat
Építésszervezés

gyak.

elm.

4

4

1

1

2

2

3

3

10

10

4

Építésszervezés gyakorlat
Szilárdságtan
3
Magasépítéstan
8

10110-12
Magasépítési ismeretek Magasépítéstan gyakorlat
Építészettörténet és
műemlékvédelem
Műszaki informatika gyakorlat

2

Szakmai idegen nyelv

1

Összes óra:

23

12
35

77

12 160

24

34

3. Gépgyártástechnológiai technikus, előrehozott ágazati képzéssel
A szakképesítés azonosító száma: 54 521 03
Szakképesítés megnevezése: Gépgyártástechnológiai technikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet
Ágazati szakképzés a közismereti óraszámmal párhuzamosan
Szakmai
követelménymodulok

9. évfolyam
Tantárgyak

heti óraszám
elm.

Osztályfőnöki
11500-12 Munkahelyi
egészség és biztonság

gyak.

Összevont
nyári gyak.
Óra

10. évfolyam
heti óraszám
elm.

gyak.

Összevont
nyári gyak.
Óra

11. évfolyam
heti óraszám
elm.

gyak.

Szakképzés

Összevont
nyári gyak.
Óra

12.
évfolyam heti
óraszám
elm. gyak.

5/13. évfolyam
heti óraszám
elm.

gyak.

Munkahelyi egészség és
biztonság
0,5

1149-12 Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.
2

1148-12 Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.
1

10163-12 Gépészeti
munkabiztonság és
környezetvédelem

Munkavédelem
1
Elsősegély-nyújtás

1

Műszaki ábr.elm.

2

Anyag és gy.ism.
10162-12
Gépészeti alapozó feladatok Műsz.ábr.gyak.
Mechanika

2

2,5
2

2

70
2

Gépészeti alapozó fel

4

Kézi megmunk. gyak.
10169-12
Hagyományos és CNC
forgácsolás
10172-12

1

4

Gépi forg. gyak.
Forg. alapism.

4

70

4

35

4
4

70
70

3

4

Forg. alapism.gyak

8

Műsz.méréselm.

2

78

8

Ágazati szakképzés a közismereti óraszámmal párhuzamosan

Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak

9. évfolyam
heti óraszám
elm.

Mérőtermi feladatok
10170-12
Gyártástervezés és
gyártásirányítás

gyak.

Összevont
nyári gyak.
Óra

Szakképzés

12.
10. évfolyam
11. évfolyam
5/13. évfolyam heti
évfolyam
heti
heti óraszám Összevont nyári heti óraszám Összevont nyári
óraszám
óraszám
gyak.
gyak.
Óra
Óra
elm. gyak.
elm. gyak.
elm. gyak.
elm.
gyak.

Műsz.mérésgyak.

3

3

Gyártástervezés,
gyártásirányítás
CAD elmélet

7

Gyártásirányítás
Gyártástervezés gy.

4

4

5

5

17

17

Villamos gépek
10171-12
Karbantartás és üzemvitel

Összes óra:
Összes óra:

Sz.gépek
karbantartása
Sz.gépek karbantartás
gyak.
Irányítástechnika

4

4

2
6

2

70

3

4
7

79

8

105

5

4 8
9

140

7

4
11

4

18

35

4. CAD-CAM informatikus képzés, előrehozott ágazati képzéssel
A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01
Szakképesítés megnevezése: CAD-CAM informatikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 és 2 év

Ágazati szakképzés
közismeret nélkül
1/13.

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
9.
Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak

10.

heti óraszám
e

gy

11.

heti óraszám
ögy

e

gy

12.

heti óraszám
ögy

e

gy

heti óraszám
ögy

e

gy

Osztályfőnöki

heti óraszám
e

gy

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.
5/13. 2/14.
heti óraszám

ögy

e

1

11500-12 Munkahelyi
egészség és biztonság

Munkavédelmi
alapismeretek

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II

2

Foglalkoztatás I.

2

11498-12
Foglalkoztatás I.

1

1

Információtechnológiai alapok

1

2

Információ10815-12 Információtechnológiai alapok

technológiai
gyakorlat

10826-12 Szakmai
életpálya-építés,
munkaszervezés,
munkahelyi
kommunikáció

Munkaszervezési

2+2

70

2+2

1

ismeretek

1

Munkaszervezés
2

gyakorlat

2

Adatbázis- és

szoftverfejlesztés

1

1

2

80

2

5

50

gy

SzakképesítésÁgazati szakképzés
specifikus

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan

közismeret nélkül

Szakmai
Tantárgyak

követelménymodulok

9.
heti óraszám
e

gy

10.
heti óraszám
ögy

e

11.
heti óraszám

gy

ögy

2+2

105

e

gy

12.
heti óraszám
ögy

e

gy

I/13.
heti óraszám
e

gy

ögy

8+8

50

utolsó évf.
5/13.
2/14.
heti óraszám
e

gy

Adatbázis- és
szoftverfejlesztés
gyakorlat
10817-12 Hálózatok,
programozás és

1+1

2+2

2+2

Hálózati ismeretek
I.

1

1

2

5

60

adatbázis-kezelés
Hálózati ismeretek
és eszközök I.
gyakorlat
Műszaki ábrázolás

2+2

2+2

8+8

Műszaki ábrázolás
és gépelemek
gyakorlat
CAD gyakorlat
Technológiai
ismeretek

10819 -12 CAM alapok

2+2

3

és gépelemek
10820 -12 CAD alapok

140

2+2
2

4+4
4

1

Műszaki ismeretek

3

CAD-CAM

4+4

gyakorlat
Számítógépes

4

gyártás

81

SzakképesítésÁgazati szakképzés
specifikus

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai
követelménymodulok

9.

Tantárgyak

10.

heti óraszám
e

gy

11.

heti óraszám
ögy

e

gy

közismeret nélkül
12.

heti óraszám
ögy

e

gy

1/13.

heti óraszám
ögy

e

gy

5/13. 2/14.

heti óraszám
e

gy

utolsó évf.
heti óraszám

ögy

e

gy

Technológia
10818 -12 CNC

3+3

gyakorlat

gépkezelés,
CNC gépek
programozás

4+4
gyakorlat

összes óra
összes óra

3

3
6

3

4

3

7

6
9

82

5

6
11

15

20
35

18

17
35

Szakgimnáziumi szakmai óratervek 2016-tól
1.

Építőipar ágazati képzés, Magasépítő technikus kimenettel
A szakképesítés azonosító száma: 54 582 03
Szakképesítés megnevezése: Magasépítő technikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar

Tantárgyak

Ágazati szakképzés a közismereti óraszámmal párhuzamosan
9. évfolyam

Szakmai
követelménymodulok

heti óraszám
elm.

11500-12 Munkahelyi
egészség és biztonság

10. évfolyam
heti óraszám

gyak.

elm.

11. évfolyam
Összevont nyári
gyak. Óra

gyak.

elm.

Munkahelyi
egészség és
biztonság
Statika
Építési ismeretek

heti óraszám

3

Összevont nyári
gyak. Óra

gyak.

heti óraszám

heti óraszám

3

2

2

3

elm.

Kitűzési ismeretek
Kitűzési gyakorlat

105
3

3

105

Építőanyagok
gyakorlat

1

1

2

Építőanyagok

2

Ábrázoló geometria
10109-12 Építőipari műszaki
alapismeretek

5/13. évfolyam

1

Építési gyakorlat
10108-12 Építőanyagok
gyártása

12. évfolyam

elm. gyak.

Építésszervezési
alapismeretek
10107-12 Építész
technikusi közös
tevékenység

Szakképzés

1

Műszaki ábrázolás

gyakorlat

2

2

83

2

gyak.

Ágazati szakképzés

Tantárgyak

9. évfolyam

Szakmai
követelménymodulok

közismereti

10. évfolyam

heti óraszám
elm.

a

heti óraszám

gyak.

elm.

óraszámmal párhuzamosan

11. évfolyam
Összevont nyári
gyak. Óra

gyak.

heti óraszám
elm.

Összevont nyári
gyak. Óra

gyak.

Szakképzés

12. évfolyam

5/13. évfolyam

heti óraszám

heti óraszám

elm. gyak.

elm.

gyak.

CAD alapismeretek
1

gyakorlat
Munka- és

1

35

1

1

környezet-védelem
Foglalkoztatás II.
11499-12 Foglalkoztatás

1
Foglalkoztatás I.

II.
(érettségire épülő
képzések esetén)
Vasbeton-

2

4

szerkezetek
Magasépítési
10106-12 Építési

gyakorlat

technológiák és

4

4

1

1

Építésszervezés
kivitelezésük

4
Építésszervezés
gyakorlat
Ábrázoló geometria
2
Építőipari

11636-16 Építőipari
ágazati ismeretek

alapismeretek
Építő anyagok

2
2

Építő anyagok

gyakorlat

1

1

84

Ágazati szakképzés

Tantárgyak

9. évfolyam

Szakmai
követelménymodulok

10. évfolyam

heti óraszám
elm.

közismereti

a

heti óraszám

gyak.

elm.

óraszámmal párhuzamosan

11. évfolyam
Összevont nyári
gyak. Óra

gyak.

heti óraszám
elm.

Összevont nyári
gyak. Óra

gyak.

Szakképzés

12. évfolyam

5/13. évfolyam

heti óraszám

heti óraszám

elm.

gyak.

elm.

gyak.

Munka és
11579-16 Műszaki

környezetvédelem
Műszaki rajz alapjai

rajzolás alapjai

1
1

Műszaki rajz
2

gyakorlat
Szilárdságtan

2
3

Magasépítéstan
8
10110-12 Magasépítési

Magasépítéstan

ismeretek

gyakorlat
Építészettörténet és
műemlékvédelem
Műszaki informatika

11580-16
Digitális rajzi környezet
11581-16
Digitális műszaki rajzolás
10443-16
Gépkezelő általános
ismeretei
10445-16
Emelőgépkezelő speciális
feladatai
Összes óra:
Összes óra:

2

2

3

3

10

10

2

gyakorlat
Digitális rajzi környezet
gyakorlat
Digitális műszaki
rajzolás gyakorlat
Gépkezelő általános
ismeretei

1

1

1

1

1

1

4

4

1

Emelőgépkezelő
speciális gyakorlata
8

3
11

3

4

105

8

6

3
9

2. Gépipar ágazati képzés, Gépgyártástechnológiai technikus kimenettel
A szakképesítés azonosító száma: 54 521 03
85

3

140

8

3
11

3

25

35

Szakképesítés megnevezése: Gépgyártástechnológiai technikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet
9.

Összesen
A szakmai képzés órakerete
11499-12
Foglalkoztatás II.
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)

Összesen

10162-12
Gépészeti alapozó feladatok

heti
óraszám

heti
óraszám

e

gy

e

gy

5

6

6

6

11,0

11.

ögy

heti
óraszám
e

gy

3

7

140

12,0

10,0

ögy

12.

5/13.

heti óraszám

heti
óraszám

heti
óraszám

e

e

gy

15,5

15,5

e

gy

5

5

140

gy

15,5 15,5

10

1/13.

31,0

2/14.

ögy

heti
óraszám
e

15,5 15,5
160

31,0

gy

31,0

Foglalkoztatás II.
0,5

0,5

2

2

Foglalkoztatás I.

Munkavédelem
10163-12
Gépészeti munkabiztonság és Elsősegélynyújtás gyakorlat
környezetvédelem
Vezérléstechnikai
alapismeretek
Gépegységek szerelése és
karbantartása
11572-16
Mechatronikai alapozó feladatok Pneumatikus és hidraulikus
szerelési gyakorlat
10164-12
Gépgyártósori gépkezelői,
gépszerelői feladatok

10.

A gyártásszervezés alapjai
Beállítási, szerelési és
karbantartási gyakorlat
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok
gyakorlata

0,5

0,5
0,5

0,5
2
2+2

2

3
2
2
4,5

4
5,5

3
4+4

12
2+2

86

12

10172-12 Mérőtermi feladatok
10169-12
Forgácsoló technológia
hagyományos és CNC
szerszámgépeken
10170-16
Gyártástervezés és
gyártásirányítás
10171-16
Karbantartás és üzemvitel

Műszaki mérés
Műszaki mérés gyakorlat
Forgácsolási ismeretek

3

3
3

3
4

Forgácsolás gyakorlat

4
8

Gyártástervezés és
gyártásirányítás
Gyártástervezés gyakorlat
Szerszámgépek
karbantartása

6

8
6

4
3

Karbantartás gyakorlat

3

3,5

87

4

3,5

3.

Gépészeti ágazati képzés, Mechatronikai technikus kimenettel
A szakképesítés azonosító száma: 54 523 04 Szakképesítés megnevezése: Mechatronikai technikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet

9.

10.

heti
óraszá
heti óraszám
m

Összesen
A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

11499-12
Foglalkoztatás II.
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)

11.

heti óraszám
ögy

Villamos biztonságtechnikai
alapok

Vezérléstechnikai alapok
Kapcsolószekrények szerelése

5/13.

heti óraszám

he ti
óraszám

1/13.

2/14.

heti óraszám

ögy

heti óraszám
ögy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

5,5

5,5

5

7

3

7

2,5

7,5

13

20

11,5

16,5

14

21

140
Összesen

11

12

140

10

10

33

28

160

35

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

Foglalkoztatás I.

2

2

Villamos gépek alapjai
Hajtástechnikai alapok

12.

1

Villamos gépek mérési
gyakorlat

1,5
1+1

Hajtástechnika gyakorlat
Villamos biztonságtechnika
Hibavédelem a
gyakorlatban
Irányítástechnika

1+1
1
1+1
1

Irányítástechnikai
gyakorlatok

1,5+1,5

PLC alkalmazása gyakorlat

1+1

Készülékismeret

1,5+1,5

88

9.

10.

11.

heti

heti

12.

heti

5/13.

heti

1/13.

heti

2/14.

heti

heti

óraszá
óraszám
e

gy

m
e

ögy

gy

óraszám
e

gy

Kapcsolószekrények
10163-12 Gépészeti
munkabiztonság és
környezetvédelem

szerelési gyakorlat
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás
gyakorlata

ögy
e

óraszám

óraszám

gy

gy

óraszá
m
ögy
gy

óraszám
e

gy

3,5+3,5
0,5

0,5
0,5+0,
5

0,5

Mechatronikai alapozó
11572-16 Mechatronikai

feladatok

alapozó feladatok

Mechatronikai alapozó
feladatok gyakorlat
Műszaki mérés
Műszaki mérés gyakorlat
Mechatronikai gépészeti
feladatok
Mechatronikai gépészeti
feladatok gyakorlata

10172-12 Mérőtermi feladatok

10190-12 Mechatronikai
gépészeti feladatok

4

5
5+5

9
7+7

2+2

1

14+14

1

2
2+2

2+2
4

5
13+13

14

Mechatronikai villamos
10191-12 Mechatronikai

feladatok

villamos feladatok

Mechatronikai villamos

4,5

6,5
7+7

feladatok gyakorlat

89

7

4.

Informatikai ágazati képzés, CAD-CAM informatikus kimenettel
A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01
Szakképesítés megnevezése: CAD-CAM informatikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika

Érettségi utáni
Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai
követelménymodulok

9.

Tantárgyak

Szakmai angol

e
2

11996-16 Információ

IT alapok

1

technológiai alapok

IT alapok gyakorlat

11625-16 Programozás

Programozás

és adatbázis kezelés

Programozás gyakorlat

12009-16 Informatikai

IT szakorientáció

szakmai orientáció

IT szakorientáció gyak.

11500-12 Munkahelyi

Munkavédelmi

egészség és biztonság
11499-12

alapismeretek
Foglalkoztatás

10.

heti óraszám
gy
gy
2
2

2

2

2

2

2

e

heti óraszám
gy
gy

szakképzés

11.
ögy

e

heti óraszám
gy
gy

12.
ögy

e

heti óraszám
gy
gy

5/13.
e

heti óraszám
gy
gy

1

1

1

Foglalkoztatás II.
Elhelyezkedést11498-12
Foglalkoztatás I.

munkavállalást segítő
idegen nyelv (5-ös
szint)

10815-12 Információ-

Információ-technológiai

technológiai alapok

alapok

2

1

90

2

Érettségi utáni
Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai
követelménymodulok

9.

Tantárgyak

heti óraszám
e

10826-12 Szakmai
életpálya-építés,
munkaszervezés,
munkahelyi

10.

gy

11.

heti óraszám
gy

e

gy

szakképzés

heti óraszám
gy

ögy

e

gy

gy

ögy

e

12.

5/13.

heti óraszám

heti óraszám

gy

gy

2

2

2

2

2

2

e

gy

gy

2

2

2

2

4

4

3

3

Információ-technológiai
gyakorlat
Munkaszervezési
1

ismeretek
Munkaszervezés
gyakorlat

kommunikáció
Adatbázis- és
szoftverfejlesztés
Adatbázis- és
10817-12 Hálózatok,

1

2

1

szoftverfejlesztés

programozás és

2

gyakorlat

2

105

2

2

adatbázis-kezelés
Hálózati ismeretek I.

1

Hálózati ismeretek és

2

eszközök I. gyakorlat
Műszaki ábrázolás és
10820 -12 CAD alapok

1
2

2

2

Technológiai ismeretek

140

3

gépelemek
Műszaki ábrázolás és
gépelemek gyakorlat
CAD gyakorlat

10819 -12 CAM alapok

2

2
1

2
4

Műszaki ismeretek
CAD-CAM gyakorlat

3

91

Érettségi utáni
Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai
követelménymodulok

9.

Tantárgyak

10.

heti óraszám
e

gy

11.

heti óraszám
gy

e

szakképzés

gy

heti óraszám
ögy

gy

e

gy

ögy

gy

12.

5/13.

heti óraszám

heti óraszám

e

gy

gy

e

gy

gy

10818 -12 CNC

Számítógépes gyártás

gépkezelés,

Technológia gyakorlat

3

3

programozás

CNC gépek gyakorlat

3

3

17

19

összes óra

4

5

6

összes óra

5.

8

3

11

4

4

3

6

105

7

6

5

6

140

9

6

17

11

34

Informatikai ágazati képzés, informatikai rendszerüzemeltető kimenettel

9.

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:
11499-12
Foglalkoztatás II.

Összesen
Összesen

10.

heti

heti
óraszá

óraszám

m

11.

12.

heti
óraszá
ögy

m

5/13.

heti
ögy

óraszám

1/13.

heti

2/14.

heti

óraszám

óraszám

heti
ögy óraszám

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

5

6

6

7

3

7

3

6

10

21

13

18

10

21

11,0

13,0

0

10,0

Foglalkoztatás II.

0

9,0

31
0,5

92

31

0

31
0,5

11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

11996-16
Információtechnológiai alapok
11997-16
Hálózati ismeretek I.
11625-16
Programozás és adatbáziskezelés

IT alapok
IT alapok gyakorlat
Hálózatok I.
Hálózatok I. gyakorlat
Programozás
Programozás gyakorlat

11999-16
Informatikai szakmai angol
nyelv
12010-16
Nyílt forráskódú rendszerek
kezelése
12008-16
Irodai szoftverek haladó szintű

2
1

2

1
2

2
1+1

3+3

1

1
2+2

1

3+3

1
2

1

1
2+2

3
2+2

7+7

1
2+2

4
2+2

8+8

IT szakmai angol nyelv
2

2

4

Linux alapok
Linux alapok gyakorlat

1
2+2

Irodai szoftverek
Irodai szoftverek gyakorlat

használata
12009-16
IT szakorientáció
Informatikai szakmai orientáció IT szakorientáció gyakorlat
Hálózatok II.
Hálózatok II. gyakorlat
Hálózati ismeretek II.
IT hálózatbiztonság
IT hálózatbiztonság
gyakorlat

1
2+2
1

1
2+2

2+2
3
1,5

Szerverek és

és felhőszolgáltatások

felhőszolgáltatások

9+9
1,5

3+3

Szerverek és
felhőszolgáltatások
Hálózati operációs rendszerek

3
9+9

3

3

9+9

gyakorlat

93

3+3

9+9

Szakgimnáziumi szakmai óratervek 2018-tól
1. CAD-CAM informatikus
A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01
Szakképesítés megnevezése: CAD-CAM informatikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

9.

Összesen
A fő szakképesítésre
vonatkozó:
11499-12
Foglalkoztatás II.

Összesen
Foglalkoztatás II.

11498-12
Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)
10815-16
IT alapok
Információtechnológiai alapok IT alapok gyakorlat

A tantárgy
kapcsolódása

10.

e

gy

e

gy

4

4

5

6

11.
ögy

e

gy

2

4

0
8

12.
ögy

5/13.

1/13.

e

gy

e

gy

e

gy

1

4

13

18

12

18

0

11

2/14.
ögy

e

gy

13

18

0

6

5

31

30

31

fő szakképesítés

0,5

0,5

fő szakképesítés

2

2

fő szakképesítés

1

fő szakképesítés

11997-16
Hálózati ismeretek I.

Hálózatok I.

fő szakképesítés

Hálózatok I. gyakorlat

fő szakképesítés

11625-16
Programozás és adatbáziskezelés
11999-16
Informatikai szakmai angol
nyelv
12010-16
Nyílt forráskódú rendszerek
kezelése

Programozás

fő szakképesítés

Programozás gyakorlat

fő szakképesítés

1
2+2

2
1+1

2

3+2
1

2+2
1

1
2+2

3
2+2

1
3+3

2+2
1

2+2

6+6
4

2+2

9+9

IT szakmai angol nyelv
fő szakképesítés
Linux alapok

52 481 02
Irodai informatikus

Linux alapok
gyakorlat

52 481 02
Irodai informatikus

2

1

3
1

2+2

94

Irodai szoftverek
12008-16
Irodai szoftverek haladó szintű
Irodai szoftverek
használata
gyakorlat
IT alapok
10815-16
Információtechnológiai alapok IT alapok gyakorlat
Hálózatok I.
11997-16
Hálózati ismeretek I.

Hálózatok I. gyakorlat
Programozás

11625-16
Programozás és adatbáziskezelés

Programozás gyakorlat
Műszaki ábrázolás

10820 -16
CAD alapok

12000 -16
CAM alapok

Műszaki ábrázolás
gyakorlat
CAD gyakorlat

52 481 02
Irodai informatikus
52 481 02
Irodai informatikus
52 481 02
Irodai informatikus
52 481 02
Irodai informatikus
52 481 02
Irodai informatikus
52 481 02
Irodai informatikus
52 481 02
Irodai informatikus
52 481 02
Irodai informatikus
fő szakképesítés

1
4+4

1,5

fő szakképesítés

1,5
3+3

fő szakképesítés

3+3

4+4

4+4

Technológiai ismeretek

fő szakképesítés

3

3

Műszaki ismeretek

fő szakképesítés

3

3

CAD-CAM gyakorlat

fő szakképesítés

Számítógépes gyártás

fő szakképesítés

Technológiai gyakorlat
10818 -16
CNC gépkezelés, programozás CNC gépek gyakorlat
ágazati kompetenciák fejlesztése

4+4
3

4+4
3

fő szakképesítés

3+3

3+3

fő szakképesítés

4+4

4+3

helyi tanterv szerint

95

2. Gépgyártástechnológiai technikus
A szakképesítés azonosító száma: 54 521 03
Szakképesítés megnevezése: Gépgyártástechnológiai technikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet
Elméleti képzési idő aránya: 50%
Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
9.
e
Összesen
A fő szakképesítésre
vonatkozó:
11499-12
Foglalkoztatás II.

Összesen
Foglalkoztatás II.

11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

10163-12 Gépészeti
munkabiztonság és
környezetvédelem

Munkavédelem

10163-12 Gépészeti
munkabiztonság és
környezetvédelem

11572-16 Mechatronikai
alapozó feladatok

A tantárgy
kapcsolódása

10.
gy

3

e
5

11.
gy

7,5

ögy

4,5

12.

e gy
2

2

140
8

ögy

e

5/13.
gy

3

e
2,5

1/13.
gy

17

14

2/14.

e

gy
15,5

4

31

Elsősegélynyújtás
gyakorlat
Vezérléstechnikai
alapismeretek
Gépegységek szerelése
és karbantartása
Pneumatikus és
hidraulikus szerelési
gyakorlat

0,5

31 521 10
Gyártósori gépész
31 521 10
Gyártósori gépész
31 521 10
Gyártósori gépész
31 521 10
Gyártósori gépész

0,5

2

2

0,5

3
4+4

31 521 10
Gyártósori gépész

2,5+2,5

96

14
31

0,5

0,5
0,5

fő szakképesítés

17

29,5

fő szakképesítés

Elsősegélynyújtás
gyakorlat
Munkavédelem

gy

160
5,5

fő szakképesítés

fő szakképesítés

e

14

140

12

ögy

10164-12 Gépgyártósori
gépkezelői, gépszerelői
feladatok

10162-12 Gépészeti alapozó
feladatok

A gyártásszervezés
alapjai
Beállítási, szerelési és
karbantartási gyakorlat
Gépészeti alapozó
feladatok
Gépészeti alapozó
feladatok gyakorlata
Műszaki mérés

10172-12 Mérőtermi feladatok Műszaki mérés
10169-12 Forgácsoló
technológia hagyományos és
CNC szerszámgépeken
10170-16 Gyártástervezés és
gyártásirányítás

10171-16 Karbantartás és
üzemvitel

gyakorlat
Forgácsolási ismeretek
Forgácsolás gyakorlat
Gyártástervezés és
gyártásirányítás
Gyártástervezés
gyakorlat
Szerszámgépek
karbantartása
Karbantartás gyakorlat

2

31 521 10
Gyártósori gépész
31 521 10
Gyártósori gépész
fő szakképesítés
fő szakképesítés

2+2
3

7
5+5

2
4+4

fő szakképesítés

1

13

2+2

11+11
2

2
2,5+2,5

fő szakképesítés
fő szakképesítés

2,5
5

5
7+7

fő szakképesítés

6,5

fő szakképesítés

7+7
6,5

3+3

fő szakképesítés

3

fő szakképesítés
fő szakképesítés

3
4+4

97

3+3

4+4

3. Informatikai rendszerüzemeltető
A szakképesítés azonosító száma: 54 481 06
Szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszerüzemeltető
A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
9.

Összesen
A fő szakképesítésre
vonatkozó:
11499-12
Foglalkoztatás II.
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)

Összesen
Foglalkoztatás II.

10.

e

gy

e

gy

4

4

5

6

A tantárgy
kapcsolódása

8

11

11.
ögy

e

gy

2

4

0

6

12.
ögy

5/13.

1/13.

e

gy

e

gy

e

1

4

11

20

12 18

0

5

31

gy

30

2/14.
ögy

e

gy

11

20

0

31

fő szakképesítés

0,5

0,5

fő szakképesítés

2

2

Foglalkoztatás I.

10815-16
IT alapok
Információtechnológiai alapok IT alapok gyakorlat

fő szakképesítés

1

fő szakképesítés

11997-16
Hálózati ismeretek I.

Hálózatok I.

fő szakképesítés

Hálózatok I. gyakorlat

fő szakképesítés

11625-16
Programozás és adatbáziskezelés
11999-16
Informatikai szakmai angol
nyelv
12010-16
Nyílt forráskódú rendszerek
kezelése

Programozás

fő szakképesítés

Programozás gyakorlat

fő szakképesítés

1
2+2

2
1+1

2

3+3
1

2+2
1

1
2+2

3
2+2

1
3+3

2+2
1

2+2

6+6
4

2+2

9+9

IT szakmai angol nyelv
fő szakképesítés
Linux alapok
Linux alapok gyakorlat

2

1

52 481 02
Irodai informatikus
52 481 02
Irodai informatikus

3
1
2+2
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12008-16
Irodai szoftverek
Irodai szoftverek haladó szintű
használata
Irodai szoftverek
gyakorlat
10815-16
IT alapok
Információtechnológiai alapok
IT alapok gyakorlat
11997-16
Hálózati ismeretek I.

11625-16
Programozás és adatbáziskezelés

Hálózatok I.
Hálózatok I. gyakorlat
Programozás
Programozás gyakorlat
Hálózatok II.

12003-16
Hálózati ismeretek II.

Hálózatok II. gyakorlat

IT hálózatbiztonság
IT hálózatbiztonság
gyakorlat
Szerverek és
12013-16
felhőszolgáltatások
Hálózati operációs rendszerek Szerverek és
és felhőszolgáltatások
felhőszolgáltatások
gyakorlat
ágazati kompetenciák fejlesztése

52 481 02
Irodai informatikus
52 481 02
Irodai informatikus
52 481 02
Irodai informatikus
52 481 02
Irodai informatikus
52 481 02
Irodai informatikus
52 481 02
Irodai informatikus
52 481 02
Irodai informatikus
52 481 02
Irodai informatikus
fő szakképesítés

1
4+4

4

fő szakképesítés

4
8+8

fő szakképesítés

1,5

8+8
1,5

3+3

fő szakképesítés

3

fő szakképesítés

3
9+9

fő szakképesítés
helyi tanterv szerint
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3+3

9+9

4. Magasépítő technikus
A szakképesítés azonosító száma: 54 582 03
Szakképesítés megnevezése: Magasépítő technikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar
Elméleti képzési idő aránya: 60%
Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
9.

A fő szakképesítésre
vonatkozó:

Összesen
Összesen

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

11498-12
Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)

gy

e

gy

5

3

6

4,5

11.
ögy

e

gy

3

7

140
8

12.
ögy

5/13.

1/13.

e

gy

e

gy

e

gy

6

2

20

11

20

9,5

140

10,5

2/14.
ögy

e

gy

20

11

160

3

8

31

29,5

31

fő szakképesítés

0,5

0,5

fő szakképesítés

2

2

fő szakképesítés

CAD alapismeretek
gyakorlat
Építőanyagok

fő szakképesítés

Építési ismeretek
Építési gyakorlat

e

A tantárgy
kapcsolódása

Ábrázoló geometria

Építőanyagok
gyakorlat
Építőipari
11636-16
Építőipari ágazati ismeretek alapismeretek
Munka- és
környezetvédelem
Műszaki rajzolás
gyakorlat
Statika

10.

fő szakképesítés

2,5

2,5
1,5+1,5

1,5+1,5

2

fő szakképesítés

2
1+1

1+1

fő szakképesítés

2

2

fő szakképesítés

1

1

fő szakképesítés
fő szakképesítés
fő szakképesítés
fő szakképesítés

2+2

2+2
3
3,5
3+3

100

3
5,5

2
1+1

4+4

Építésszervezési
alapismeretek
Kitűzési ismeretek

fő szakképesítés

Kitűzési gyakorlat

fő szakképesítés

Szilárdságtan

fő szakképesítés

Építészettörténet és
műemlékvédelem
Magasépítéstan

fő szakképesítés

Szilárdságtan és
vasbetonszerkezetek
Szakmai idegen nyelv

fő szakképesítés

fő szakképesítés

1

1

1

1
1+1

1+1

2

2
1,5

1,5

6

6

5

5

fő szakképesítés

1

1

Építésszervezés

fő szakképesítés

4

4

Építésszervezés
gyakorlat
Számítógépes rajzolás
gyakorlat
Magasépítési gyakorlat

fő szakképesítés

fő szakképesítés

fő szakképesítés
fő szakképesítés

52 481 01
Műszaki rajzolás alapjai Digitális műszaki
rajzoló
Műszaki rajzolás alapjai 52 481 01
gyakorlat
Digitális műszaki
rajzoló
Digitális rajzi környezet 52 481 01
gyakorlat
Digitális műszaki
rajzoló
Digitális műszaki
52 481 01
rajzolás gyakorlat
Digitális műszaki
rajzoló
32 582 02
Építő- és
anyagmozgató gép
kezelője
Gépkezelő általános
[Emelőgépkezelő
ismeretei
(kivéve targonca);
Földmunka-,
rakodó- és
szállítógép kezelő;
Targoncavezető
szakmairányok]

1

3

1

101

1

1

4+4

4+4

6+6

6+6

32 582 02
Építő- és
anyagmozgató gép
kezelője
Emelőgépkezelő
[Emelőgépkezelő
speciális gyakorlata
(kivéve targonca);
Földmunka-,
rakodó- és
szállítógép kezelő;
Targoncavezető
szakmairányok]
32 582 02
Építő- és
anyagmozgató gép
Földmunka-, rakodó- és kezelője
szállítógép kezelő
[Emelőgépkezelő
speciális gyakorlata
(kivéve targonca);
Földmunka-,
rakodó- és
szállítógép kezelő;
Targoncavezető
szakmairányok]
32 582 02
Építő- és
anyagmozgató gép
kezelője
Targoncavezető speciális [Emelőgépkezelő
gyakorlata
(kivéve targonca);
Földmunka-,
rakodó- és
szállítógép kezelő;
Targoncavezető
szakmairányok]
Ágazati szakmai kompetenciák erősítése
helyi tanterv szerint

1

1

1
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Szakközépiskolai szakmai óratervek 2017-től
A szakképesítés azonosító száma: 34 521 03
A szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló
A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év

évfolyam
9. évfolyam
Ögy
10. évfolyam
Ögy
11. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
szabadsáv
nélkül
14,5 óra/hét
23 óra/hét
23 óra/hét

éves óraszám
szabadsáv
nélkül
522 óra/év
140
828 óra/év
140
713 óra/év
2343 óra
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heti óraszám
szabadsávval

éves óraszám
szabadsávval

17 óra/hét

612 óra/év
140
900 óra/év
140
790 óra/év
2582 óra

25 óra/hét
25,5 óra/hét

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak

1/9. évfolyam
elméleti gyakorlati
heti
heti
ögy
óraszám óraszám

2/10. évfolyam
elméleti gyakorlati
heti
heti
ögy
óraszám óraszám

3/11. évfolyam
elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

Munkahelyi
egészség és
biztonság

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

1

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

Munkavédelem
10163-12 Gépészeti
munkabiztonság és Elsősegélynyújtás
környezet-védelem gyakorlata
Gépészeti alapozó
feladatok

1

1
1+1

2

10162-12 Gépészeti Gépészeti alapozó
alapozó feladatok feladatok
gyakorlata
Szakmai
anyagismeret és
10173-12
anyagvizsgálat
Anyagvizsgálatok
Anyagvizsgálat és
és geometriai
gépészeti mérések
mérések
gyakorlata

5+5

2

2

5+5
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10174-12
Esztergályos
feladatok

Esztergálás

3

Esztergálás
gyakorlata
Marás

10176-12 Marós
feladatok

4
4+4

5+5

5+5

4

Marás gyakorlata
Köszörülés

10175-12 Köszörűs
Köszörülés
feladatok
gyakorlata
Összes óra
Összes óra

7+7

2

3
2+2

6

11
17

11
140

6+6

14
25

10
140

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően –
a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
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15
25

Felnőttoktatás, 2 éves
A szakképesítés azonosító száma: 54 481 06
Szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszerüzemeltető
A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Követelmény modulok

1/13
Heti óraszám
Elmélet
Gyak.

Tantárgyak

11499-12
Foglalkoztatás II.
11996-16
Információtechnológiai
alapok

Foglalkoztatás II.

11997-16 Hálózati
ismeretek I.
11625-16 Programozás
és adatbázis kezelés
11999-16 Informatikai
szakmai angol nyelv
Hálózati ismeretek II

Hálózatok I
Hálózatok I. gyakorlat
Programozás
Programozás gyakorlat

2

IT Szakmai angol nyelv

2

Hálózati operációs
rendszerek és
felhőszolgáltatások

2/14
Heti óraszám
Elmélet
Gyak.
1

IT alapok

2

IT alapok gyakorlat

2
4
2
6

Hálózatok II
Hálózatok II. gyakorlat
IT hálózatbiztonság
IT hálózatbiztonság
gyakorlat
Szerverek és
felhőszolgáltatások

2
6
1
2
2

Szerverek és
felhőszolgáltatások gyakorlat

Elmélet, gyakorlat óraszáma
Heti óraszám összesen

6
8

12
20

106

6

14
20

5. Kis és középvállalkozások ügyvezetője I.
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 345 01
Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.
A szakmacsoport száma és megnevezése: 19.
Ágazati besorolás száma és megnevezése: -.
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma – esti rendszerű
Elméleti heti
óraszám

Tantárgyak
Szakmai
követelménymodulok

Összesen

Gyakorlati heti
óraszám

11,5

6,5

Összesen
11871-16 Idegen nyelv és
üzleti szaknyelv I.
11870-16 Informatika
vállalatvezetőknek I.

18

Idegen nyelv

10

Informatikai alapismeretek
Irodai programcsomag használata
Internetes kommunikáció
11868-16 A vállalkozások Vezetői ismeretek
működtetése

1
2,5
3
1,5

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma

Tantárgyak/témakörök

Elméleti órák
száma

Gyakorlati órák
száma

Összesen

356,5

201,5

Szakmai
követelménymodulok

Összesen

1008

11871-16
Idegen nyelv és üzleti Idegen nyelv
szaknyelvi I.
11870-16
Informatikai alapismeretek
Informatika
vállalatvezetőknek I. Irodai programcsomag használata
Internetes kommunikáció
11868-16A
vállalkozások
működtetése

Vezetői ismeretek

107

310

0

0

31

0

77,5

0

93

46,5

0

Felnőttoktatás, 2 éves
A szakképesítés azonosító száma: 34 521 03
A szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló
A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:

évfolyam
1. évfolyam
Ögy.
2. évfolyam
Összesen:

heti óraszám

Tanítási hetek
száma

18 óra/hét

36 hét

18 óra/hét

31 hét

éves óraszám
szabadsáv
nélkül
648 óra/év
96 óra
558 óra/év
1302 óra

Felnőttoktatás esti képzés
Szakmai
követelménymodulok
11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság
11499-12
Foglalkoztatás II.
11497-12
Foglalkoztatás I.

Tantárgyak
Munkahelyi
egészség és
biztonság

ögy

2. évfolyam
elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

0,5

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

1

10163-12 Gépészeti Munkavédelem
munkabiztonság és Elsősegélynyújtás
környezet-védelem
gyakorlata
Gépészeti alapozó
feladatok

10162-12 Gépészeti
alapozó feladatok Gépészeti alapozó
feladatok
gyakorlata
Szakmai
10173-12
anyagismeret és
Anyagvizsgálatok
anyagvizsgálat
és geometriai
Anyagvizsgálat és
mérések
gépészeti mérések
gyakorlata
10174-12
Esztergályos
feladatok

1. évfolyam
elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

Esztergálás

0,5
0,5

1

3

1,5

3
1,5

Esztergálás
gyakorlata

1
5
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3

10176-12 Marós
feladatok

10175-12 Köszörűs
feladatok

Marás

1,5

Marás gyakorlata
Köszörülés

6
1,5

0,5

Köszörülés
gyakorlata

Összes óra
Összes óra

4,5
6,5

11,5

4,5

18

96

13,5
18

Amennyiben a beiskolázott tanuló nem rendelkezik szakközépiskolában szerzett közismereti tanulmánnyal, a 18
óra/hét szakmai oktatást ki kell egészíteni 5óra/hét közismereti oktatással

Felnőttoktatás, 1 éves
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 521 01
A szakképesítés-ráépülés megnevezése: CNC gépkezelő
A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
A felnőttoktatás összes szakmai óraszáma 1 évfolyamos képzés esetén: 558 óra (31 hét x 18 óra)

Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak
Gyártás előkészítés
CNC programozás

11399-12
CNC-forgácsolás

Elméleti heti Gyakorlati
óraszám
heti óraszám
1
2

CNC programozási
gyakorlat
CNC szerszámgépek

3
3

CNC forgácsolási
gyakorlat
Összes óra
Összes óra

9
12

6
18
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A szakgimnáziumi mellék-szakképesítés megszerzésére vonatkozó általános és helyi
rendelkezések
A nemzeti köznevelésről szóló törvény és a szakképzési törvény 2018. január 1-jei módosítása
következtében a szakgimnáziumban a szakmai végzettséget adó érettségiről leválasztja a mellék szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgát, egyben választhatóvá válik. Ezáltal lehetővé válik, hogy
a tanuló a képzése alatt módosítsa a képzési tartalom egy részét. (Nkt 12.§
, Szt. 22/A §).
A választás lehetősége a szakgimnáziumi tanulmányaikat 2016/2017 -es, és a 2017/2018-as tanévben
megkezdő tanulókat is megilleti. (Nkt. 99./C §).
A szakképzési törvény szerint a mellék-szakképesítés, a szakgimnáziumban az érettségit követő,
szakképzési évfolyamon megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó szakképesítés vagy
részszakképesítés, melynek tartalmát a szakképzési kerettanterv határozza meg.
A szakgimnáziumi tanuló a 10. osztályban április 30-ig a szülő egy egyetértésével írásban nyilatkozik
arról, hogy a 11. évfolyamon és a 12. évfolyam első félévében a mellék - szakképesítés megszerzésére
irányuló tárgyakat tanulja, vagy - a mellék-szakképesítés megszerzéséről lemondva- egyéb, a
szakképzési kerettantervben meghatározott választható tartalmat magában foglaló szakmai elméleti és
gyakorlati oktatásban vesz részt, a szakgimnázium által biztosított lehetőségeket választva.
Amennyiben a tanuló a mellék-szakképesítés megszerzését választja, a 12. évfolyam első félévét
követő, a tanév rendjét meghatározó februári/márciusi vizsgaidőszakra jelentkezhet a mellék szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára, amennyiben a kerettanterv mellék szakképesítésre vonatkozó tanulmányi követelményeit teljesítette.
Amennyiben a mellék-szakképesítés megszerzéséhez előírt az érettségi végzettség, a szakképesítést
igazoló bizonyítvány csak az érettségi megszerzése után állítható ki a tanuló számára. (Szt. 9.§ (4)).
A szakmai érettségi a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint munkakör betöltésére jogosít. (Nkt.
6.§ (1) és Szt. 2.§ 6.)
A megszerezhető mellék-szakképesítéseket az 504/2017. (XII. 29.) kormányrendelet tartalmazza.

Az iskola által biztosított lehetőségek részletezése:
Gépészet ágazat – 54 523 04 Mechatronikai technikus
11 évfolyam:
műszaki dokumentációk gyakorlat 3 óra
műszaki számítások 2 óra
12. évfolyam:
műszaki dokumentációk gyak 3 óra
műszaki számítások 3 óra
Irányítástechnika gyak: 4 óra

110

Gépészet ágazat – 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
11. évfolyam:
műszaki dokumentációk gyakorlat 3 óra
műszaki számítások 2 óra
12. évfolyam:
műszaki dokumentációk 2 óra
műszaki számítások 2 óra
Építőipar ágazat – 54 582 03 Magasépítő technikus
11. évfolyam:
műszaki rajz gyakorlat 3 óra
műszaki számítások gyakorlat 2 óra
Informatika ágazat – 54 481 01 CAD-CAM informatikus
11. évfolyam:
programozás alapismeretek 3 óra
adatbázis kezelés alapismeretek 2 óra
12. évfolyam:
programozás alapismeretek 2 óra
adatbázis kezelés alapismeretek 2 óra
Informatika ágazat – 54 481 01 Informatikai rendszerüzemeltető
11. évfolyam:
programozási ismeretek elmélet 1 óra
programozási gyakorlat 2 óra
12. évfolyam:
programozás alapismeretek 3 óra
adatbázis kezelés alapismeretek 2 óra
A szülő és a tanuló által aláírt nyilatkozatok mintáit a Pedagógiai Program melléklete tartalmazza.

2.

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédeszközök és
taneszközök kiválasztásának elvei

A tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI
rendelet alapján az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős.

Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója által megbízott iskolai dolgozó készíti el. A
tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján és a szakmai munkaközösségek véleményének
figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket.
Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős dolgozónak a nevét, akik az adott
tanévben:
elkészíti az iskolai tankönyvrendelést,
részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben.
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A tankönyvrendelésben illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő iskolai dolgozóval a Szakképzési
Centrum megállapodást köt.

Az iskolai tankönyv-támogatási és -megrendelési igények felmérése
Az iskola minden év április 20-áig felméri, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a
tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján.
Az iskola június 10-éig tájékoztatja a szülőket arról, hogy mely tanulók lesznek jogosultak
ingyenes tankönyvellátásra,
Az iskola igazgatója megállapítja, hány tanuló esetében kell biztosítani az Nkt. 46. § (5)
bekezdésben meghatározott ingyenes tankönyveket, az Ntt. 4. § (2) bekezdése szerinti no rmatív
kedvezményt, igényel és milyen típusú egyéb tankönyvtámogatást.
Az igényeket az 5. mellékletben meghatározott igénylőlapon lehet benyújtani. A kedvezményre való
jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:
a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék
folyósításáról szóló igazolás,
c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat,
e) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban
részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító
intézmény vezetője által a 11. melléklet szerint kiállított igazolás.
A felmérés eredményéről az iskola igazgatója minden év június 15-éig tájékoztatja nevelőtestületet, a
szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, a Szakképzési Centrumot, és kikéri a véleményüket
az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.
Az iskola igazgatója a meghatározott véleményezésre jogosultak véleménye alapján minden év június
17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről a helyben szokásos módon tájékoztatja
a szülőt vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót, továbbá a fenntartói feladat ellátóját

Az iskola tájékoztatja a szülőket arról, hogy az iskola, az iskola fenntartója, illetve más
támogató kíván-e biztosítani bármely további tankönyv támogatási kedvezményt. Ennek tényét július
15-éig a könyvtárellátó felületén is rögzíti.
Az iskolai tankönyvrendelés és –ellátás rendje
Az iskolai tankönyvrendelést az iskola a fenntartója egyetértésének beszerzését követően közvetlenül a
könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs ren dszer alkalmazásával a könyvtárellátónak
küldi meg azzal, hogy a tanévenkénti:
a) tankönyvrendelés határideje: április utolsó munkanapja,
b) tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben
részesülők feltüntetésének
határideje: június 30.
c) pótrendelés határideje: szeptember 15.
d) A normatív kedvezményben részesülők státusmódosításának határideje: október 1.
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e) Az iskola az iskolában alkalmazott és az adott tantárgyhoz kifejlesztett, továbbá a
tankönyvjegyzéken lévő pedagógus-kézikönyvek beszerzésére vonatkozó igényeit minden év
június 30-áig meghatározza, és megküldi a könyvtárellátó részére.
A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja -e vásárolni, vagy
egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvv el kívánja megoldani.

Az iskolának legkésőbb május 31-ig - a helyben szokásos módon - közzé teszi azoknak a
tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a
tanulók kikölcsönözhetnek.
Időpont
június 10.

április 20.
június 15.

június 17.

április
utolsó
munkanapja
május 31.

június 30.

szeptember 15.
október 1.

Tevékenység
Az iskola hirdetményben közzéteszi a normatív
kedvezményeken túli további kedvezmények körét a
tankönyvellátással kapcsolatban.
Felmérni: hány tanulónak kell a KN. tv. illetve a
tankönyvtörvény szerint ingyenesen biztosítani a
tankönyveket
Az igazgató tájékoztatja a nevelőtestületet, a
szülői szervezetet, diákönkormányzatot a felmérés
eredményéről,
és kikéri
véleményüket
a
tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához
Az igazgató a vélemények alapján meghatározza
a
tankönyvtámogatás rendjét és erről tájékoztatja a szülőt
vagy a nagykorú tanulót .
Tankönyvrendelés határideje.
Közzé kell tenni azoknak a kötelező és ajánlott
olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai
könyvtárból kikölcsönözhetnek.
Tankönyvrendelés
módosítása,
pedagógus
kézikönyvek
megrendelése
Pótrendelés határideje
Normatív kedvezményben részesülők státuszmódosítása

Felelős
k. igazgatóhelyettes

k. igazgatóhelyettes

igazgató

igazgató
megbízott felelősök
Humán
munkaközösség
vezető, könyvtáros
megbízott felelős

megbízott felelős
megbízott felelős

Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztésével, szándékos megrongálásával okozott kárt a tanulónak
(szülőnek) az iskola részére meg kell téríteni. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe
vételével az iskola igazgatója határozza meg.
Tanulmányi segédeszközök és taneszközök kiválasztásának elvei:
Iskolánkban a nevelő-oktató munkánk során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket
(tankönyv, munkafüzet, térkép, stb. használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket hivatalosan
tankönyvvé nyilvánítottak.
A nyomtatott taneszközökön túl néhány tárgynál egyéb eszközökre is szükség van (tornafelszerelés,
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rajzfelszerelés).
A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik
figyelembe:
- a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének, didaktikai szempontoknak, életkori
sajátosságoknak,
- szerepeljen a minisztérium által kiadott tankönyvjegyzékben,
- színes, érdekes, vonzó legyen kivitelezésében, helyes irányba formálja a tanulók ízlését,
- teremtsen lehetőséget az önálló tanulásban, differenciálásban, rögzítésben, gya korlásban,
- az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több
tanéven keresztül használhatók,
- a taneszközök használatában az állandóságra törekszünk,
- új taneszköz használatát csak nagyon indokolt, az oktatási minőséget fejlesztő esetben vezetünk be.

A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és
tankönyvellátás rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanuló részére, és a döntését a tanév közben
nem változtathatja meg. Rögzítettük, hogy az előző tanév végén (májusban), az utolsó szülői
értekezleten tájékoztatjuk a szülőket a szükséges tankönyvekről és a szaktanárok által feltétlenül
igényelt felszerelési tárgyakról.
A pedagógus – a minőségi típus és ár megjelölése nélkül – olyan ruházati vagy más felszerelés
beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való
részvételhez, ill. a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson egyidejűleg
minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell.
Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más
felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési
kötelezettség hárul.

3.

Nemzeti
alaptantervben
megvalósításának szabályai

meghatározott

pedagógiai

feladatok

helyi

Nevelési feladatok:
A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott nemzeti műveltség átadása, az egyetemes kultúra
közvetítése.
A szellemi-érzelmi fogékonyság és az erkölcsi érzék elmélyítése.
A munkához, tanuláshoz szükséges készségek, képességek, attitűdök együttes fejlesztése. Az egyéni
és csoportos teljesítmény ösztönzése.
A közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti és társadalmi összetartozás erősítése. Diákjaink
alkalmassá tétele a szakirányú munkavállalásra, felkészítés az érettségi vizsgára, illetve
felsőoktatásban történő továbbtanulásra.
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Nevelési feladatainkat továbbra is: a tudományos nevelés, szakmai nevelés, erkölcsi -, esztétikai, testi nevelés keretei között, az értelmi–akarati, cselekvési pszichikus funkciók szerint végezzük. Ezért
különösen fontos feladatainknak tartjuk a 21. század elején:
kellő ismeret és jártasság biztosítása a demokratikus intézményekről, az állampolgári jogok és
kötelességek gyakorlásáról,
az információs társadalom által megkívánt ismeretek biztosítása, a társadalom által felmutatott
pozitív és tradicionális erkölcsi normák kialakítása,
kommunikációs készség, gyors probléma felismerési és döntési
képesség kifejleszt ése,
konfliktuskezelési és feloldási képesség, kooperációs készség és képesség kialakítása,
a kritikai gondolkodásra, a megbízhatóságra, a kiszámíthatóságra, minőségért érzett felelősségre
nevelés,
a saját egészséghez, ezen belül a rendszeres testmozgás igényének, a sport szerepének
az önmegismerésben, önfejlesztésben, az önkontroll erősítésében és a természeti környezethez
való helyes viszony jelentőségének tudatosítása,
a modern európai társadalomhoz való tartozás tudatának kialakítása, erősítése,
a műszaki szemléletre való nevelést.
Iskolánk szolgáltatásait az iskolahasználókra koncentrálva úgy szükséges megszervezni, hogy a
képzésben, nevelésben a következő prioritások érvényesüljenek:
■ A műszaki fejlődés követelményei, korunk társadalmi – gazdasági kihívásai közepette a
nevelésben (így a műszaki nevelésben is) különös figyelmet kell fordítani:
a személyiség gazdagodására, kibontakoztatására,
a képességek fejlesztésére (ideértve az önismeret és önfejlesztés képességét, a
szocializáció és gyakorlati képességeket is),
a tehetséggondozásra (versenyfelkészítésre, felzárkóztatásra, a felsőoktatásra való
előkészítésre).
■ Az ezredforduló után is ható nemzetközi globális és integrációs tendenciák, s a még inkább
kiéleződő versenyhelyzet sajátos körülményei közepette felértékelődik:
a szilárd ismeret,
a biztos általános műveltség (ideértve az idegen nyelv tudását is) és
a korszerű szakmai tudás (beleértve a gazdasági és vállalkozói ismereteket –
készségeket is) jelentősége (a családi életre, a munkahelyi feladatokra , a társadalmi
szerepekre történő felkészítésben).

■ A kiegyensúlyozott, boldog egyéni – társadalmi élet iránti igény kívánalmainak megfelelve, az
intézményes nevelés felelőssége és feladata:
az európai, humanista értékek közvetítése az ifjú generációk számára (ideértve a
nemzeti kultúra értékeit is),
a ránk bízott fiatalok felkészítése a biztos erkölcsi értékek választására, az
egészséges életmódra (testi-lelki egészségük megóvására, a környezetkultúra építésére).
Összegezve: iskolánk nevelése során úgy szocializálja a tanulókat, hogy végzős növendékeink olyan
felnőtté váljanak, akik igénylik az aktív közéletiséget, rendelkeznek azokkal az ismeretekkel és
készségekkel, amelyek a demokratikus társadalomban egy művelt szakember számára szükségesek.
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Ezek elérése a Salgótarjáni SzC Stromfeld Aurél Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája célja.
A kitűzött célokat kétféle úton kívánjuk elérni:
A mindennapos tevékenységbe ágyazott nevelőmunka, melynek mozzanatai tervezhetők a helyi
tantervekben. Ezek színterei: a szakórák, osztályfőnöki órák, szakkörök, felzárkóztatók,
előkészítők, sport – testnevelés, ünnepélyek, a tantervhez kapcsolódó kirándulások és
hagyományos Stromfeld-es rendezvények.
A másik út – ezt kellő pedagógiai tapintattal meg kell erősíteni – a diákság spontán szerveződő
tevékenységei, közösségi megmozdulásai.
Nevelési módszereinket tudatosan két nagy csoportba osztjuk:
Közvetlen módszerek, melyek alkalmazása során nevelőink közvetlenül, személyes kapcsolat
révén hatnak a tanulókra.
Közvetett módszerek, melyekben a nevelő hatások áttételesen a tanulói közösségen keresztül
érvényesülnek.
Nevelési-oktatási céljaink megvalósulását akkor tekintjük nevelő–oktató munkánk során sikeresnek:

ha 10. évfolyamos diákjaink eredménye az országos kompetenciamérésen mi ndkét
kompetenciaterületen az országos átlagot eléri, ill. megközelíti, attól szignifikánsan nem tér el.

ha iskolánk végzős diákjainak legalább kilencven százaléka a 12. illetve a 5/13., vagy a
2/14. évfolyam végén:
minden tantárgyból megfelel a középfokú nevelés–oktatás kerettanterveiben meghatározott
tovább haladási feltételeknek, követelményeknek,
az érettségi tantárgyakból megfelelnek a követelményeknek,
a 12. évfolyamot végzők rendelkeznek olyan biztos ismeretekkel, készségekkel és
képességekkel, amelyek sokukat alkalmassá teszik főiskolán vagy egyetemen való
továbbtanulásra,
a 13., ill. 14. évfolyamot sikeresen befejezik úgy, hogy az OKJ -s szakmák követelményeit
teljesítik,
a szakközépiskolai osztályban az OKJ-s szakmai ismereteket
elsajátítják,
a vizsgák
követelményeit teljesítik,
tanulóinkban kialakul az önmegismerés és önkontroll, az önmagáért érzett felelősség, az
önállóság, az önfejlesztés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint a személyes
méltóság,
rendelkezik reális magyarságtudattal és az európai polgári értékeket is megismeri, olyan
szellemiséggel, képességekkel rendelkeznek, amelyek között elfogadott érték az egész életen át
tartó tanulás, művelődés,
ismeri a kulturált és erkölcsös élet jellemzőit, a közösségben éléshez szüksége s viselkedés- és
magatartásformákat, kialakult, határozott elképzeléssel rendelkezik saját életének közelebbi és
távolabbi jövőjét illetően. Saját maga határozza meg tevékenységét, aktivitásának mértékét. Ki
tud alakítani önmagáról, képességeiről, igényeir ől reális képet, és tud önmagával szemben
követelményeket támasztani,
gazdagabb személyiséggel, a hozzáadott pedagógiai értéket kimutathatóan fejezi be
szakközépiskolai tanulmányait,
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a közösségi szolgálat során kialakul a tanulókban szociális érzékenység, segítő magatartás,
önkéntes feladatvállalás, amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári
léthez.

Az oktató-nevelő munkánk során legfontosabb a kulcskompetenciák fejlesztése, amelyek nélkül
diákjaink nem boldogulnak a felnőtt életben. Ezek a következők:
Anyanyelvi kommunikáció
A tanuló alkalmazza hétköznapi kommunikációs helyzetekben a különféle beszédműfajok
kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére, saját
véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért nyomtatott és
elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket.
Képes különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentés rétegeinek
feltárására és értelmezésére. Szabatosan használja a választott szakma tanult szakszókincsét. Kritikus
és kreatív módon vesz részt az infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő
információszerzésben és információátadásban. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet
minden fontos területén a papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a nagyobb
anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő szövegek alkotására. Törekszik a normakövető helyesírásra,
képes az önálló kézikönyv-használatra. Képes nem verbális természetű információk adekvát verbális
leírására, értelmezésére.
Idegen nyelvi kommunikáció
A tanuló képes tudatos nyelvtanulóként tanulni a nyelvet. Képes nyelvtudását önállóan fenntartani és
fejleszteni. Képes az idegen nyelvet saját céljaira is felhasználni utazásai, tanulmányai során. Megérti a
fontosabb információkat a világos, mindennapi szövegekben. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan
helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során
adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában.
Le tudja írni az élményeit, a különböző eseményeket, az érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá
röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket.
Matematikai kompetencia
A tanuló követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az
eredményeket. Kialakul az absztrakciós, analizáló és szintetizáló képessége. Megérti a matematikai
bizonyítást, képes a matematikai szakkifejezéseket szabatosan használni, biztonsá ggal alkalmazza a
megfelelő segédeszközöket. Képes megérteni egyes természeti és társadalmi -gazdasági folyamatokra
alkalmazott matematikai modelleket, és ezt tudja alkalmazni a jelenségek megértésében, a problémák
megoldásában a mindennapi élet különböző területein is. Felismeri a matematikai műveltség szerepét
és fontosságát a valós tények feltárásában, más tudományokban és a mindennapi gyakorlatban is.
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Természettudományos és technikai kompetencia
A tanuló ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes leírni és magyarázni
a természet jelenségeit és folyamatait. A technikai fejlődés fontosságának felismerése mellett belátja az
alkalmazott technikák és technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait. Képes meghatározott
szempontoknak megfelelően megtervezni és végrehajtani megfigyeléseket, kísérleteket, és azok
eredményeiből reális és helyes következtetéseket levonni. A tanuló képes mozgósítani és alkalmazni
természettudományos és műszaki műveltségét a tanulásban a választott sz akma elsajátítása során és a
hétköznapi életben felmerülő problémák megoldásában. Belátja a fentarthatóságot középpontba állító
környezeti szemlélet fontosságát, képes és akar cselekedni ennek megvalósulása érdekében. Egyre
jobban megérti a lokális folyamatok és döntések egyes regionális és globális következményeit.
Digitális kompetencia
A szakközépiskolában a tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló alkalmazá sára a tanulásban és a
mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. Gyakorlottan
kapcsolódik be az információ megosztásba, képes részt venni az érdeklődési körének, választott
szakterületének megfelelő együttműködő hálózatokban. Felismeri és ki is használja az IKT nyújtotta
lehetőségeket a kreativitást és innovációt igénylő feladatok, problémák megoldásában saját
szakterületéhez kapcsolódóan. A tanulóban kialakul az IKT alkalmazásához kapcsolódó helyes
magtartatás, elfogadja a kommunikáció és az információ felhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT
interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére. Ismeri a
szerzői jogból és a szoftvertulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jog i elveket, figyelembe veszi
ezeket a digitális tartalmak felhasználása során.
Szociális és állampolgári kompetencia
A tanuló nyitott a személyek és kultúrák közötti párbeszédre. Él a véleménynyilvánítás lehetőségével a
közösségét, a társadalmat érintő kérdésekben. Képes érveit megfogalmazni és vitahelyzetben is
kulturáltan kifejezni, meghallgatni és elfogadni mások véleményét. Figyelembe veszi és megérti a
különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és empátiával fordul feléjük. Képes
helyes döntéseket hozni, illetve segítséget elfogadni konfliktushelyzetekben. Képes a stressz és a
frusztráció megfelelő kezelésére. Tudatosan készül a munka világához kapcsolódó döntéshelyzetek
megismerésére. Igyekszik a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult
tudását felhasználva aktívan részt venni az őt érintő közügyekben. Nyitott és érdeklődő a helyi és a
tágabb közösségeket érintő problémák iránt, képes a különböző szinteken hozott döntések kritikus és
kreatív elemzésére. Pozitív attitűdje alakul ki az emberi jogok teljes körű tisztelete, ideértve az
egyenlőség, a demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása iránt, törekszik a
személyes előítéletek leküzdésére, képes a kompromisszumra. Kialakul a reális alap okon és
ismereteken nyugvó nemzeti identitástudata, a hazához, illetve az Európához való kötődése.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez
kapcsolódó problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai
vezetésére. Együttműködik társaival, igényli és képes a feladatmegoldást segítő információk
megosztására. Vannak elképzelései az egyén társadalmi -gazdasági feladataival, boldogulásával
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kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás)
kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései vannak saját jövőjét illetően. Érdeklődik a
választott szakterületéhez kapcsolódó gazdasági kérdések iránt , és képes ezzel kapcsolatos
elképzeléseket megfogalmazni. A pénz, a gazdaság, a vállalkozások világához kapcsolódó témákról
szóló vitákban képes ismereteit felhasználva érvelni. Nyitott és érdeklődő a mindennapi életét és
választott szakterületét érintő pénzügyi és jogi kérdések iránt. Mind reálisabban méri fel tevékenysége
kockázatait, adott esetben képes ezek vállalására. Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a
függetlenség, a kreativitás és az innováció jellemzi.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a
tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális
örökség jelentősége. Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek kulturális sokféleségét,
valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott műalkotások befogadására, képes a
koncertélmények, színházi előadások, filmek és képzőművészeti események életkorának megfelelő szintű
értelmezésére. Képes makettek, modellek konstruálására, belső terek különböző funkciókra történő önálló
átrendezésére. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal.
A hatékony, önálló tanulás
A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz eszközhasználat
szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanulási folyamatban sokoldalúan tudja használni az
IKT-eszközöket. Képes kitartóan tanulni, a figyelmét összpontosítani, képes saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony
gazdálkodást is. Képes a figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló
tanuláshoz. A tanulás iránti attitűdje pozitív, ismeri és ért i saját tanulási stratégiáit, felismeri
szükségleteit és lehetőségeit, készségeinek erős és gyenge pontjait, valamint képes megtalálni a
számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. Képes arra, hogy
saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen .

Az eredményes tanulás segítésének elvei:
Iskolánk beiskolázási lehetőségei miatt egyre többször találkozunk olyan tanulókkal, akik iskolai
teljesítménye az átlagos tanítási módszerek mellett a minimálisra szűkül.
A képesség-kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés segítségével járul
hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni
képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási, továbbtanulási esélyének növeléséhez.
A képesség-kibontakoztató felkészítést alapvetően a halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe nem
tartozó tanulók közös felkészítése keretében integráltan, osztálykeretben valósítjuk meg.
Iskolánk nevelési céljai között kiemelten szerepel a társadalmi kirekesztés minden formáját elutasító, a
hátrányos helyzetben lévők, kisebbségi közösségbe tartozók társadalmi beilleszkedését elfogadó és
segítő készségek, képességek kialakításával való foglalkozás.
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A kudarc okai és feladatok:
Az alapismeretek hiánya. Ebben az esetben a hagyományos értelemben vett felzárkóztatás eredményes.
Azokat az ismereteket, ismeretrendszereket, amelyek hiányát felmértük:
tanulásirányítással, programozott oktatással, kiegészítő magyarázatokkal,
ismétlésekkel,
feladatsorokkal bepótoltathatjuk.
A pótlások mennyiségétől függően, vagy a tanítási órán történő differenciált foglalkoztatással, vagy
kiscsoportos különórákon, esetleg egyéni foglalkozáson lehet erre sort keríteni.
Az általános iskolából egyre több olyan gyerek kerül középiskolába, akiből hiányoznak az alapvető
készségek. Olvasási, helyesírási, fogalmazási, számolási ,rajzolási, kommunikációs problémákkal
küzdenek. Ezek orvoslására a tanórán lehetetlen megoldást találni ezért:
felzárkóztató foglalkozásokkal,
a szülő anyagi áldozatvállalásával, magántanár alkalmazásával lehet a sokéves hiányosságokat pótolni.
támogatói és résztvevői vagyunk a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi
Programjának. A kollégium és az iskola összehangolt pedagógiai tevékenység keretében felveszi az
iskolánkat választó hátrányos helyzetű tanulókat, őket a kulcskompetenciák fejlesztésével készíti fel és
mentori tevékenységgel is segíti a tanulmányok sikeres befejezését.
A tanulók képességei is nagy különbségeket mutatnak. A figyelem, a koncentrálás hiánya, a memória
gyengesége, a kitartás, a lényegkiemelés, az absztrakció, az összefüggések felismerésének, a logikus
gondolkodásnak a hiánya hátrányos helyzeteket teremtenek a tanuláshoz. A segítségnyújtás történhet:
a tanórán történő differenciált foglalkozással,
képességfejlesztő tréningekkel (agykontroll, vizualitás fejlesztési tréningek, gondolkozási
mechanizmusok fejlesztése, stb.),
más iskolába irányítással.
A legtöbb gondot a rossz tanulási elv okozza. A gyerekeket nem a tudás érdekli, hanem csupán a
produkció, és annak jutalma. Minél kevesebb befektetéssel, minél nagyobb hasznot nyerni (nem
kiérdemelni). Ezért a rövidtávú magolás, puskázás, a tanárok megtévesz tése, a feladatok mással
végeztetése, lógás a számonkérés elől, - mind ismerős trükkjei a tanulás megúszásának. A megoldás
lehet:
motiváció felkeltése, erősítése, szakmai érdeklődés felkeltése,
háziversenyek, érdekes feladatok.
A másik gyakori ok a rossz tanulási technika (magolás, felszínes tanulás, bevésés elmulasztása).
Ezekre a problémákra megoldás lehet a szakirodalom által tanulás tanításának nevezett:
tréningek,
a tanulási módszerek, technikák oktatása.
Az eredménytelenségnek gyakran lelki okai vannak. A serdülőkor nagy próbára teszi a pszichikumot.
Gyakran a kudarc oka, a kudarctól való félelem. A gyerekeket az óvodától az általános iskolán
keresztül örökös produkálásra kényszerítjük. Az eredménytelen gyerekekben konzerválódik a kudarctól
való félelem, ami lehetetlenné teszi a tanulást, de főleg a produkciót. A középiskolába kerülő gyerekek
jellemvonásaiban már kialakult a „kudarckerülő” stratégia. Megoldási lehetőségek:
Gordon módszer, Rogers módszer,
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pszichológushoz irányítás.
A pedagógus legnagyobb gondja a motiváció hiánya. Ezért törekedni szükséges: a változatos
óravezetésre, érdekes előadásmódra,
a lankadó figyelem felébresztésére.
a változatos didaktikai módszerek és eszközök csak esetenként válnak be,
a szakgimnáziumban és a szakközépiskolában a szakmai tantárgyak jó lehetőséget jelentenek az
érdeklődés felkeltésére. Amikor a tanulók már tudják a céljukat, elkötelezettek a szakma megszerzése,
vagy a továbbtanulás iránt, akkor már könnyebb feladat a tanulásra hangolás.
Összegezve: Hogy óvjuk gyerekeinket a kudarctól?
Az iskola mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a tanulókat a tanulási kudarcoktól megóvja és a
sikerekre inspirálja. Nevelési elveiben a pozitív gondolkodás, a személyiség sokoldalú fejlesztése, a
személyiség tisztelete és elismerése, a másság iránti tolerancia kell, hogy érvényesüljön. A tanár
nyilvánítsa ki segítőkészségét, hibás válasz, rossz eredmény esetén ne tegye gúny tárgyává, ne
értékelje le a tanulót. Adjon módot a hiányosság bepótlására, a hiba korrigálására. Ismerje el a tudást
és az igyekezetet. Teremtsen az osztályban olyan légkört, amely a tudást elismeri, a hibát megbocsátja,
a tévedést szégyen nélkül korrigálja. Pontosan fogalmazzuk meg azokat a tanulási követelményeket,
amelyeket a tanulótól elvárunk, és pontosan mondjuk meg, hogy mit kell tennie tudásának
bizonyítására (rajzolja meg, építse meg, mondja el, írja le, sorolja fel, ismerje fel, válassza ki, stb.).
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A választható tantárgyak, foglalkozások, ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai

Az iskola három szakmai ágazatban készíti fel a tanulókat érettségi és szakmai vizsgákra. Ehhez a
közismereti tantárgyak mellett szakmai tárgyak oktatását is biztosítjuk, így a tanulók heti óraszáma a
kötelező tárgyak esetében is 35-36 óra, ami napi 7-8 óra. A NAT rendelet szerint a tanulók napi
kötelező és választható tanítási óráinak száma egy tanítási napon nem haladhatja meg a nyolc tanítási
órát a 9-12. évfolyamokon. Ezért további órák beiktatását nem tartjuk célszerűnek.
A kötelező órák mellet a 12. évfolyamon biztosítjuk az érettségi vizsgára történő felkészítő
foglalkozásokat, amelyek nem kötelezőek, választhatók. Ezen kívül több tárgyból biztosítunk
felzárkóztató foglalkozásokat is, melyeken szintén nem kötelező a részvétel. A pedagógus választása
ezekben az esetekben nem merül fel, mert célszerű, ha az a pedagógus tartja, aki a tanórát is. A konkrét
választható órák a mindenkori éves munkatervben szerepelnek.

5.

Választható érettségi vizsgatárgyak: közép- vagy emelt szinten történő felkészítés

Iskolánk az alábbi vizsgatárgyakra történő felkészítést vállalja kötelezően a tanulók számára:
Vizsgatárgy megnevezése
magyar nyelv és irodalom
angol nyelv
német nyelv
történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
matematika
fizika
építőipar ismeretek
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Közép szint
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Emelt szint
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen

gépészeti alapismeretek
informatikai alapismeretek

6.

igen
igen

igen
igen

A középszintű érettségi vizsga témakörei, az emelt szintű érettségire történő
felkészítéshez alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények

A középszintű érettségi vizsga témaköreit, az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez
alkalmazott fejlesztési feladatokat és követelményeket a pedagógiai program melléklete tartalmazza.

7.

A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési
és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a
magatartás és szorgalom minősítésének elvei

tanulók tanulmányi
munkájával
kapcsolatos
értékelési
feladatok,
az
iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái:
A tanulói értékelés formái:
A diagnosztikus értékelés célja információk szerzése a pedagógiai döntés előtt.
Feladata: a helyzetfeltárás
milyen képességekkel, ismeretekkel rendelkezik, gyenge, kiemelkedő teljesítmények megállapítása.
A fejlesztő értékelés célja a nevelő – oktató munka során az információnyújtás. Feladata: folyamatközi
fejlesztés – formálás
Tanulói nehézségek feltárása korrekció a tanulói teljesítmények érdekében.
A

A szummatív értékelés célja egy nagyobb tanítási egység lezárása értékeléssel. Feladata:
követelmények alapján szelektál.
Fő feladataink sorába kell emelni a diagnosztikus értékelés alkalmazását és a formatív értékelés
előtérbe helyezését.
Az iskolai értékelésünk céljai:
reális érdemjegyek, osztályzatok adásával a tanulók megerősítése, pozitív kondicionálása, rendszeres
munkára nevelés,
Pedagógiai következtetés levonása:
a tanulói személyiség fejlesztése, az önértékelési képesség kialakítása, az önálló tanulásra való
képesség és igény erősítése.
Az ellenőrzés, értékelés funkciója:
hiteles képet adjon a nevelési-oktatási folyamat eredményeiről és esetleges hiányosságairól, a
továbblépés megbízható alapját jelentse,
a tanulási és önnevelési folyamat eszköze legyen a tanuló számára,
biztosítsa a képesség szerinti pontos, koncentrált munkát, tanulást és annak folyamatosságát, a tanár
számára, mint saját pedagógiai, didaktikai munkájának értékelése legyen jelen.
122

A tantárgyi ellenőrzések–értékelések (osztályozások) követelményei:
a helyi tantervek kritériumainak, az országos standard előírásainak alapos ismerete és
figyelembevétele,
(Minden tantárgynak meg van a magas sajátos és differenciált követelményrendszere és értékelési
rendszer, ami nyilvános.)
a tanulók teljesítményének, tudásának sokoldalú ellenőrzése,
ügyelni kell az írásbeli és szóbeli ellenőrzés helyes arányának megtartására, a teljesítmények és
követelmények viszonyának reális érdemjegyben történő
kifejezése (objektív, érvényes és megbízható értékelésre kell törekednünk), az értékelés feleljen meg a
tanulók fejlettségének és tantárgy jellegének,
az osztályzat, az érdemjegy a tényleges tudást tükrözze, az osztályzat nem lehet büntető, fegyelmező
eszköz.
Alapelvek a tantárgyi tudás ellenőrzése során:
a mechanikus leckefelmondás felszámolása,
a teljesítményképes tudás (a megértés és alkalmazás) ellenőrzése – értékelése álljon a középpontban,
az alkotó alkalmazás (aktív gondolkodás, fantázia, kreativitás) irányába haladjon a „fe jlődő”
értékelésünk,
minél többféle teljesítményt vizsgáljunk az ellenőrzéskor,
a teljesítményképes tudás ellenőrzésénél az elvi (elméleti) alapokhoz nyúljunk vissza.
Az ellenőrzés–értékelés formáit illetően nem kívánunk se merev szabályokat, se preferált módokat
rögzíteni.
A változatos és adekvát formák alkalmazásának hívei vagyunk:
A szóbeli ellenőrzés jelentőségét szinte minden tantárgyban kiemelten fontosnak tartjuk (módját,
gyakoriságát, helyét a szaktanári, munkaközösségi szakmai kompetencia hatásköré be utaljuk; kötelező
a szóbeli feleltetés a szóbelis érettségis tárgyaknál, s a szülő a tanuló kifejezett kívánsága esetén!).
Az írásbeli ellenőrzések túlburjánzásának korában igen nehéz (és helytelen) lenne ezek adminisztratív
korlátozása, de követelmény:
a témazáró dolgozatok száma legalább annyi legyen a tanév során, mint a tantárgy heti óraszáma,
a hagyományosan „iskolai dolgozatos” (kötelező érettségi tantárgyak: magyar, matematika, idegen
nyelv) dolgozataira a szaktárgyi munkaközösségek (az iskolavezetéssel egyeztetve) szabnak meg
(gyakorisági, mennyiségi, értékelési, formai) normatív előírásokat és ezt éves munkatervükben
rögzítik,
a „rajzos tantárgyak” rajzfeladataival kapcsolatban a munkaközösség (évfolyamonként és
tantárgyanként) egységes elvi szabályozásban állapodik meg és azt munkatervében rögzíti, kitérve a
rajzok:
témájára,
kiadási–bemutatási–beadási–javítási (ellenőrzési–értékelési) határidőire,
terjedelmére, kivitelére,
esetleges számítási mellékleteire (kivitel, terjedelem),
a beadás (esetleges) halasztási pótlási módjára,
értékelésének szempontjaira (egységes
bélyegzőt
használva)
és részletességére,
(A rajzfeladathoz kellő részletességű–lehetőleg írásos–feladat kijelölést kell adni, megjelölve a
segédleteket és az értékelési szempontokat is.)
a laborgyakorlatokhoz egyértelmű mérési utasítást kell adni és olyan jegyzőkönyvi űrlapot, amely
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felesleges rajzi–adminisztratív teendőket nem igényel a tanulótól, s a mérés kiértékelését még az órán
el tudja végezni,
az átgondolt, megtervezett, egzakt módon értékelhető írásbeli munka részletes (nevelő–fejlesztő
hatású) javítása, ellenőrzése, értékelése,
a feladat(lap) feleljen meg a tantárgy jellegének és a tanulók fejlettségének,
az értékelt (kijavított) dolgozatot a tanuló mutassa be (aláírásra) a szü lőnek és egész éven át ő őrizze
meg (hogy abból később is tanulhasson),
a szóbeli ellenőrzést ne szorítsa ki teljesen az írásbeli.
a gyakorlati tevékenység alapján való ellenőrzésre főleg az ún. tantárgyi gyakorlatok adnak
lehetőséget, (az értékelés kiterjed az elméleti alapokra, a munkafolyamat végzésére, az elvégzett
feladatra. A minőség, az időforma, a munkaszervezés, a munkafegyelem, a szakszerűség, az esztétika
egyaránt leget értékelési szempont.)
Érdemjegyek a tanulás–tanítás folyamatában:
Az egyes tantárgyak tanulás – tanítás folyamatának zárt szabályozási körében a lehetséges legtöbb
visszajelzésre, visszacsatolásra törekszünk. Adminisztratív formában is indokolt ezen alapelv
realizálására ösztönözni (kiegészítve az előzőkben az ellenőrzési módokról elmondottakat):
heti egy–két órás tantárgynál félévenként legalább három érdemjegy szerzendő
arányosan elosztva a félévben,
heti három-, vagy többórás tantárgy esetében félévente legalább négy érdemjegy szükséges időben
arányos elosztással a félévi (év végi) osztályzáshoz,
A dolgozatok, írásbeli munkák kijavítása, értékelése és ennek a tanulóval való közlése a munka
beadásától számított 15 munkanapon belül meg kell történnie, e llenkező esetben csak a tanuló kérésére
illetve egyetértésével írható be.
az érdemjegyek naplóba való beírása az érdemjegy adását követően 2 héten belül kötelező, ellenkező
esetben már nem adminisztrálható.
A tanulók otthoni felkészüléséhez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai:
Informatika szakmai ágazatban:
A szakmai tantárgyakban a 11-12. évfolyamon a számításokat igénylő témakörökhöz a tananyag
alaposabb elsajátítása érdekében 20-30 perc alatt elkészíthető házi feladatot adunk 1-2 hetenként. A
feladat elkészítése kötelező.
Közismereti informatika tantárgyból gyakorlási céllal az ECDL modulokhoz kapcsolódó, maximum 1
óra alatt elkészíthető feladatot adunk kb. 2 hetenként. A feladatok elkészítése kötelező. A szebb és
tartalmasabb munkákat jutalmazási céllal osztályozzuk.
Gépészet szakmai ágazatban:
A mechanika, a gépelemek az anyagismeret számítást igénylő rövid szöveges feladatok, érettségi
témakörök kidolgozása írásban alkalmi rendszerességgel. Értékelése a munkaközösség által kidolgozott
pontozással, rész érdemjeggyel.
A műszaki ábrázolás, géprajz esetében műszaki rajzlapra szerkesztett rajzok a műszaki munkaközösség
által meghatározott rendszerességgel. Értékelése érdemjeggyel történik.
Szakképző évfolyamokon, a műszaki rajzlapon szerkesztett rajzok két hetenkénti feladatok. Értékelése
érdemjegyekkel a műszaki munkaközösség vezetőjével. A technológiai tervezés, gépészti tervezés
esetében számítást igénylő szöveges beszámolók, érettségi témakörök kidolgozása félévente 2
alkalommal. Értékelésük érdemjegyekkel történik. Egyéb szakmai tantárgyak esetében szöveges
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beszámolók, tételkidolgozás félévente legalább egy alkalommal. Értékelés érdemjeggyel.
Építészet szakmai ágazatban:
A szakma, ill. a szakmai tantárgyak jellegzetességei miatt minden évfolyamon szükség van a tanulók
otthoni munkájára, ezért folyamatosan adunk ki hagyományos értelemben vett házi feladatokat.
A pedagógus kérésére a tanulók kifejtő jellegű „Házi dolgozatot”, prezentációt stb. készítenek, amely
adott téma önálló feldolgozását jelenti. Értékelése osztályzattal történik.
A tanórán elkezdett, de a terjedelme miatt az adott tanóra alatt be nem fejezhető rajzokat otthon kell
befejezni. (pl.: alaprajz, metszet stb.) A nagyobb terjedelmű munkákat esztétikai és tartalmi
szempontok alapján osztályozzuk.
A feladatokat a kerettanterv alapján határozzuk meg a tanmenetekben. Ha a meghatározott feladatok,
rajzok nem készülnek el hiánytalanul, úgy a tanuló nem értékelhető. A feladatok kiadásakor
maghatározott határidő vétkes elmulasztása az adott feladat elégtelen értékelését vonja maga után. A
feladat pótlására meghatározott újabb határidő ismételt elmulasztása további elégtelen értékelést jelent!
Minden tanítási év elején a tanulókat a feladatok követelményeiről és értékeléséről tájékoztatjuk.
Közismereti tantárgyak esetében:
Az idegen nyelvi tantárgyak sajátosságai megkívánják az oktatott anyag elmélyítését, rögzítését,
gyakorlását szóban és írásban egyaránt. A kommunikációs feladatok, az önálló téma kifejtés szókincsre
és nyelvtani ismeretekre épülnek, így ezek igénylik az alkalmi és rendszeres ot thoni felkészülést. Az
otthoni felkészülést érdemjeggyel minősítik. A nyelvi csoportok eltérő helyzete (kezdő, haladó)
haladásuk mellett értékelésükben is differenciált. A matematika, fizika, kémia tanítása során az otthoni
munka fontos segédeszköze a készségfejlesztésnek, a ananyag elsajátításának. Elkészítésére motivál,
hogy tanórai bemutatására részjegy szerezhető, a rendszeres elkészítés vagy nemelkészítés további
érdemjegyet von maga után.
A magyar nyelv és irodalom tanításában az irodalom házi olvasmá nyokat és a memoritert, továbbá a
feladatok teljesítésének határidejét és a számonkérés módját a szaktanár legkésőbb szept. 20 -áig közli a
diákokkal. A számonkérés, történhet szóban és/vagy írásban, a feladatok teljesítése érdemjeggyel
minősítendő. A feladatok határidőre való teljesítését elmulasztó diák egyszeri javítási lehetőséget kap.
Magyar nyelvből írásbeli házi feladatok a törvényi korlátozások figyelembe vételével adhatók. Céljuk
elsősorban a gyakorlás.
Irodalomból önálló munkát igénylő, igényesebb feladat (értekezés írása megadott témára) legfeljebb
három adható – tanévenként. Az ilyen munkát a szaktanár az iskolai dolgozatokhoz hasonlóan értékeli.
Az iskolai tantárgyi struktúrájában oktatott további tantárgyak esetében a tanulók otthoni felkészülé se
részben az alacsony óraszám, részben speciális műveltséget kiegészítő jellegük miatt az írásos házi
feladatoktól eltekintünk.
A félévi, év végi osztályzatok megállapítása:
A rendszeres ellenőrzés–értékelés normatív alapelveit–az előzők szerint követve–az adott érdemjegyek
akkor tükrözik mindenki számára egyértelműen a tanulói előmenetelt, ha:
azok az osztályozó naplóban lehetőleg naprakészen megjelennek (s ezzel egy időben az ellenőrzőben
is),
az egyes – naplóba beírt – érdemjegyek egyenrangúak, természetesen a nagyobb témát átfogó írásos,
szóbeli értékelés mérlegelése szaktanári felelősség a tantárgyi minősítés kialakításánál.
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A félévi, év végi értékelésnél, osztályozásnál:
a naplóba (ellenőrzőbe) beírt érdemjegyek alapján kell osztályozni,
a szakmai (tartalmi) minősítés joga és kötelessége a szaktanáré (ebbe a minősítési folyamatba a tanulót
is be kell vonni),
az osztályzat megállapításánál a fejlődési tendenciát – nevelési szempontból – mérlegelni kell,
az osztályozó konferencia értelmében, s az iskola hagyományai
szellemében) a
tantárgyi
osztályzatokat „áttekinti”,
vagyis a kollektív bölcsességet
érvényesíti, a reális minősítés érdekében,
a félév során szerzett érdemjegyek „javítására” módot kell adni a tanulóknak.
A pontozási rendszer és az osztályzatok átváltása:
Az objektív teljesítményértékelés nevelési és oktatási szempontból alapvető pedagógiai követelménye.
Ezért kívánatos az írásbeli feladatokat olyan elemekre tagolni, amelyek:
önálló értékelési egységként kezelhetők,
minősítésük (értékelésük) során a szubjektivitás torzító hatása minimális.
Nagyon fontos e részfeladatok (elemek) értékelésénél: a helyes viszonyítási arány meghatározása,
a tudáselem súlyának helyes minősítése (pontozása).
A fenti elveket igyekszünk a pontozásos értékelés révén érvényesíteni. Természetesen–még ezek után
is–gondos mérlegelést, komoly pedagógiai–szakmai megfontolásokat kíván a pontrendszernek
osztályzatokra (pontosabban érdemjegyekre) váltása.
A tanulás–tanítási folyamatban végzett ellenőrzés–értékelés során alkalmazott pontozás érdemjegyre
váltásának alapelvei:
követelmény–támasztásunkban is legyen fokozatosság, mérlegelni kell a tanulók fejlettségét is,
a tananyag (a dolgozat) „nehézségét” is tekintetbe kell venni,
tisztán kell látni az ellenőrzött téma helyét, szerepét, jelentőségét a tananyagban, a tantárgyi
rendszerben,
az osztály, a csoport tanulóinak (egyéni és össz.) teljesítményét is számításba kell venni.
A szakmai munkaközösség további szempontokat is érvényesíthet, a konzultáción van
a hangsúly.
Az év végi ismétlések időszakában a tantervi követelményekhez kell igazodni az értékelés –osztályozás
során.
A záróvizsgák (érettségi, technikusi) pontozási normái központilag meghatározottak,
Iskolánkban lehetőség van minden típusú érettségi letételére. Az előreho zott érettségi vonatkozásában
minden tanulónak teljesíteni szükséges az adott tantárgy 9 - 12 évfolyamainak követelményeit:
a tantárgy megfelelő óraszámban való tanulásával és minősítésével, a tantárgy követelményeinek
osztályozóvizsgán való teljesítésével.

8.

Csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az alábbi közismereti tantárgyakat:
idegen nyelvek,
informatika,
matematika szakgimnáziumi képzés 9. és 10 évfolyamon
A csoportbontást a tárgyak természete, illetve a tárgyak oktatásához rendelkezésünkre álló eszközök
indokolják. Az osztályok létszámai sem teszik lehetővé, hogy ezeket a tárgyakat egész osztály számára
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egyszerre oktassuk.
Csoportbontásban szervezzük meg a gyakorlati és elmélet igénye s gyakorlati oktatást az alábbiak
szerint:
Gépészeti ágazat:
Előrehozott 5 éves szakképzés:
2-es csoportbontás:
-

Műszaki ábrázolás
Elsősegély nyújtási gyakorlat
CNC gyakorlat
Műszaki mérés gyakorlat

2ó/hét
1ó/hét
6ó/hét
3ó/hét

9. évfolyam
12. évfolyam
5/13. évfolyam
5/13. évfolyam

4ó/hét
4ó/hét
3ó/hét
3ó/hét

10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam
5/13. évfolyam

1ó/hét
4ó/hét
2ó/hét
6ó/hét
3ó/hét
3ó/hét
2ó/hét

1/13. évfolyam
1/13. évfolyam
1/13. évfolyam
2/14. évfolyam
2/14. évfolyam
2/14. évfolyam
2/14. évfolyam

7ó/hét
3ó/hét

1/13. évfolyam
2/14. évfolyam

2ó/hét
1ó/hét
1ó/hét
3ó/hét
2ó/hét

9. évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
10. évfolyam
12. évfolyam

3-as csoportban:
-

Szakmai gyakorlat
Szakmai gyakorlat
Szakmai gyakorlat
Szakmai gyakorlat

2 éves szakképzés esetén:
2-es csoportbontás:
-

Elsősegély nyújtási gyakorlat
Műszaki ábrázolás gyakorlat
Műszaki mérés gyakorlat
CNC gyakorlat
Műszaki mérés gyakorlat
CAD-CAM gyakorlat
Gyártástervezés gyakorlat

3-as csoportbontás:
-

Szakmai gyakorlat
Szakmai gyakorlat

Építőipari ágazat:
Előrehozott 5 éves szakképzés:
2-es csoportbontás:
-

Műszaki ábrázolás gyakorlat
Építőanyagok gyakorlat
CAD alapismeretek gyakorlat
Építési gyakorlat
Építőanyagok gyakorlat
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-

CAD alapismeretek gyakorlat
Magasépítési gyakorlat
Műszaki informatika
Építésszervezési gyakorlat

1ó/hét
4ó/hét
3ó/hét
1ó/hét

12. évfolyam
5/13. évfolyam
5.13. évfolyam
5.13. évfolyam

2ó/hét
1ó/hét
2ó/hét
2ó/hét
2ó/hét
2ó/hét
2ó/hét
2ó/hét
2ü/hét
2ó/hét
4ó/hét
3ó/hét
3ó/hét
3ó/hét

9. évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam
12. évfolyam
12. évfolyam
5/13. évfolyam
5/13. évfolyam
5/13. évfolyam
5/13. évfolyam
5/13. évfolyam

2ó/hét
8ó/hét
8ó/hét
2ó/hét
2ó/hét
4ó/hét
3ó/hét
3ó/hét
3ó/hét

1/13. évfolyam
1/13. évfolyam
1/13. évfolyam
1/13. évfolyam
2/13. évfolyam
2/13. évfolyam
2/13. évfolyam
2/13. évfolyam
5/13. évfolyam

Informatikai ágazat
Előrehozott 5 éves szakképzés:
2-es csoportbontás
-

Információ technológiai gyakorlat
Adatbázis és szoftverfejlesztés gyak.
Adatbázis és szoftverfejlesztés gyak.
Hálózati ismeretek és eszközök gyak.
Adatbázis és szoftverfejlesztés gyak.
Hálózati ismeretek és eszközök gyak.
Adatbázis és szoftverfejlesztés gyak.
Hálózati ismeretek és eszközök gyak.
Munkaszervezés gyakorlat
Műszaki ábrázolás és gépelemek gyak.
CAD gyakorlat
CAD-CAM gyakorlat
Technológiai gyakorlat
CNC gyakorlat

2 éves szakképzés:
2-es csoportbontás
-

Munkaszervezés gyakorlat
Adatbázis és szoftverfejlesztés gyak.
Hálózati ismeretek és eszközök gyak.
Információs technológiai gyak.
Műszaki ábrázolás és gépelemek gyak.
CAD gyakorlat
CAD-CAM gyakorlat
Technológia gyakorlat
CNC gyakorlat

Tanórán kívüli foglalkozások szervezésének elvei.
Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükséglete i szerint
tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások igénybevétele ingyenes,
kedvezményes, illetve önköltséges lehet.
Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli rendszeres
foglalkozások működhetnek 14.30 – 18.30 időpont között.

Szakkörök
A tanulók érdeklődésének megfelelően, a szakmai munkaközösségek vezetőinek javaslata alapján lehet
szakköröket szervezni. Az iskola anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével az igazgató dönt az
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indításról.
A szakköri foglalkozások meghatározott tematika alapján történnek, erről és a látogatottságról szakköri
naplót kell vezetni.
A szakkörbe való jelentkezéshez szülői engedély szükséges. A szakkör díjtalan, s az előre rögzített
tematika szerint működik.
Diákkörök, érdeklődési körök
Speciális
tehetséggondozást,
képességfejlesztést, a
tanulói érdeklődést, az
általános műveltséget, tájékozódási képességet, a kreativitás fejlesztését vannak hivatva
segíteni.
A diákkörökre, érdeklődési körökre vonatkozóan a következő szabályok élnek: A diákkör alapításához
legalább 8 alapító tag szükséges.
A megalakítandó diákkör rendelkezzen programmal, ütemtervvel valamint szervezeti és működési
szabályzattal.
A diákkör által megjelölt cél és tevékenység összhangban le gyen az intézmény Pedagógiai
Programjával, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatával (az összevetést a diák - önkormányzatot
segítő tanár végzi).
diákkör megalakulását az intézmény vezetőjénél kell bejelenteni, ő ad engedélyt a csoport működésére.
A diákkör a rendelkezésére bocsátott iskolai eszközökért (terem berendezése, technikai eszközök stb.)
anyagi felelősséggel tartozik a Ktv. előírásai szerint.
Diáksportkör
A tanulók mozgásigényének kielégítésére, egészséges testi fejlődésük előmozdítására al akult. Az
iskola minden tanulója alanyi jogon a tagja. A sportkör működését és gazdálkodását külön
szabályzatban saját maga tervezi az igazgató engedélyével, melyről a sportkör vezetője minden tanév
végén beszámol a nevelőtestületnek.

Korrepetálások
A tanulók tanulmányi eredményétől függően a szaktanárok és az osztályfőnökök javaslata alapján a
munkaközösségek döntenek - az igazgató jóváhagyásával - a korrepetálások szükségességéről egy- egy
tanulócsoportnál, figyelembe véve az anyagi lehetőségeket.
Tanfolyamok
Tanfolyamokat az iskola a tanulói érdeklődéstől, személyi és tárgyi feltételektől függően indít. A
tanfolyamok önköltségesek. A befizetendő díj összegét – a kalkuláció után – a tanfolyam szervezésekor
kell meghatározni.

Tanulmányi, sport és kulturális versenyek, rendezvények
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Szervezésük és a versenyeken való részvétel a nevelés céljaival összefüggésben kiemelt feladat, ezért a
versenyeken való részvétel koordinálása az igazgatóhelyettesek feladata, a versenyző kiválasztása,
felkészítése az illetékes szaktárgyi munkaközösségek feladata.
Azon versenyek körét, ahol az iskola tanulóit indítani kívánja az iskolai munkaterv és a
munkaközösség munkatervei kell, hogy tartalmazzák.

Érettségi vizsgára előkészítő foglalkozások
Igény szerint, a végzős osztályoknak szervezhetők önköltséges alapon, az igazgató engedélye alapján.
A foglalkozások meghatározott tematika szerint történnek, erről és a látogatottságról naplót kell
vezetni.

9.

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek

Iskolánk a tanulók fizikai állapotának egységes méréséhez és minősítéséhez a NETFIT módszert
alkalmazza.
A vizsgálatok megszervezése
A teszt-vizsgálat értéke és hatékonysága nagymértékben a szigorú gyakorlati végrehajtáson és a
tanulóknak a testnevelő tanártól kapott motiváltságán múlik.
A vizsgálatot a testnevelő tanár végzi az osztályban.
A teszteket évente, a kijelölt tavaszi időszakban kell elvégeztetni.
A teszteket a kézikönyvben, szereplő sorrendben kell elvégeztetni. Gyakorlatilag ez azt jelenti,
hogy az egyensúlyi teszt mindig a kezdő és az állóképességi futás kell, hogy legyen; a
tanulóknak mindig megfelelő pihenési időt kell hagyni a tesztek között.
A motiváció növelése miatt rendkívül fontos, hogy a teszt levezetője tisztában legyen, miért
végeztetjük el a teszteket, és hogyan értelmezzük az eredményeket.
Az összehasonlíthatóság érdekében a tesztek végrehajtási körülményeinek hasonlónak kell
lenniük minden diáknál, minden részletben. (helyszín, eszköz, hőmérséklet, stb.)
A tesztek eredményeit minden gyermeknek személyre szólóan kell megadni. Az értékelő lapot
három példányban kell elkészíteni. Az egyik lap a gyermeké, hogy lássa, hol áll korábbi
teljesítményéhez, az osztályátlaghoz és (amennyiben lehetséges) az országos átlaghoz képest.
A másik példány a szülőké, hogy tisztán lássanak és ösztönözhessék gyermekeiket fizikai
fittségük fejlesztésére, a harmadik példányt a központi adatfeldolgozónak kell megküldeni.
A feldolgozást számítógépen kell elvégezni.
A fizikai állapot mérésére szolgáló tesztek
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A mérések általános szempontjai:
A tanulók valamennyi tesztet sportfelszerelésben hajtják végre.
Valamennyi tesztet az iskola tornatermében kell elvégeztetni. Csúszásmentes padló és
sportcipő szükséges a futással és ugrással járó tesztekhez. Szabadtéri viz sgálatok esetén a
vizsgálati körülmények túlságosan is különbözőek lehetnek, hogy standard
teszteredményeket kaphassunk.
A tesztek egymás utáni következése a körkörös rendszerben is szigorú sorrendiségű.
Minden állomásnál fel kell írni a megfelelő sorszámot.
Minden tesztre vonatkozóan külön utasítások vannak, amelyeket gondosan
tanulmányozni, minden tanulónak el kell olvasnia, hogy a vizsgálat pontos legyen.

kell

Az ülésben előrenyúlás tesztnél nem lehet bemelegíteni, vagy nyújtási gyakorlatokat
végezni!
A tesztek között a tanulók pihenjenek.
A tanulók nem próbálhatják ki a teszteket előre, kivéve, ha a teszt végrehajtási utasításában
nincs erre külön utalás.
A mérések során fontos bátorítani a tanulókat. A mérés vezetője ösztönözze őket a mért
képességnek megfelelő pontos, gyors és egyenletes tesztvégrehajtásra.
Ha a motoros teszteket és a kardio-respiratorikus állóképesség tesztjét azonos napon
mérjük, akkor először a motoros teszteket végeztessük el.

10.

Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek

Egyre több jel mutat arra, hogy kinőttük, elhasználtuk bolygónkat. Ma már több mint 6 milliárdunknak
lenne szüksége egészséges ivóvízre, tiszta levegőre, tiszta lakóhelyre, miközben nyilvánvalóvá lett,
hogy erőforrásaink kimerülőben vannak.
Ha 100 év múlva is élhető társadalomban akarunk élni, akkor a gazdaságossági nézőponttal
egyenrangúan kell kezelnünk a környezeti szempontokat is.
A szemléletváltáshoz számos nemzetközi és hazai kezdeményezés, jogszabály alapozta meg azt a
döntést, hogy a környezeti nevelés kiemelten jelenjen meg a közoktatás fejlesztendő területei között.
Helyzetelemzés
A település és a régió
Salgótarján ipari város, de az elmúlt évtizedben az ipari termelés nagymértékben csökkent, aminek
pozitív következménye a város levegőminőségének javulása. A város vezetékes vízellátása megoldott,
szennyvíztisztítóját bővítették és kiépült a város környékén is a csatornahálózat.
Az elmúlt időszakban korszerű kommunális hulladéklerakó épült, a város egész területén a kommunális
hulladék gyűjtését megszervezték. Sajnos a hulladék szelektív gyűjtése, hasznosítása még nem
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megoldott.
Városunknak nincsenek jelentős műemlékei, nagy parkjai, de a várost körülvevő hegyek, köztük
természetvédelmi területek, közeli várak, megyei települések, lehetőséget n yújtanak kirándulásra, a
természeti és épített értékek megismerésére, megszerettetésére.
Nógrád megyében található az európai hírű Ipolytarnóc, ahol ősnövény és ősállatnyomokat, több millió
éves ősfenyőt találtak és a kulturális hagyományainak, népviseleté nek megőrzése miatt a Világ
Kulturális Öröksége listájára felvett Hollókő.
Iskolánk kapcsolatot tart a környező üzemekkel, ahol sok volt diákunk dolgozik.
Az iskola közvetlen külső környezete
Az iskola utca felőli, bejárati oldalán előkert sövénnyel, idős bokrokkal és fákkal, a belső udvarban
sportolásra alkalmas aszfaltos és salakos pályák és zöldterület található fákkal.
Az iskola épülete, belső környezete
Az iskola 1950-ben épült Salgótarján főútja mellett két ipari üzem szomszédságában.
A gyakorlati képzések helyszíne az 1960-as évek végén épült műhelyépület.
Az épületek fűtését 2 központi gázkazán biztosítja radiátorokkal. Az egyes munkahelyek, tantermek
hőmérsékletének szabályozása megoldatlan.
A műhelyépület hőszigetelése egyelőre még korszerűtlen, az energiahatékonysági pályázat második
felének megvalósulásával, mely várhatóan 2018-ban megtörténik, a kor követelményeinek megfelelő
lesz az épület. Az iskola épületeinek áramellátása is környezetkímélő lett, hisz 2018 közepétől
napelemek biztosítják az áramellátást, a megvalósult fotovoltaikus rendszer működésének
köszönhetően.
Egyre több helyiség megvilágítása korszerű energiatakarékos világítótestekkel valósul meg, a
fejlesztés, ezek cseréje szakaszosan valósul meg.
A természetes szellőztetés biztosított, de a közeli üzemek és a forgalmas út miatt időnként a szellőztető
levegő is szennyezett, a levegőminőség az iskola környezetében gyakran rossz.
Nyári melegben, napsütésben elsősorban az udvar felőli oldalon a tantermekben a hőmérséklet
30 C fölé emelkedik.
A tantermekben a megfelelő méretű ablakok derült időben biztosítják az előírt megvilágítást. A
folyosók természetes világítása a volt zsibongó beépítése miatt nem kielégítő. A mesterséges világítást
fénycsövek biztosítják.
Az iskolában vezetékes vízellátás van, a WC-k öblítése víztakarékos. Az emeleti mosdók, WC-k
felújítása a 2017/2018-as tanévben a tornatermi öltözők, mosdók wc-k teljeskörű felújítása a
2019/2020-as tanév indulására készültek el.
A tantermek többségét a szaktanárok, osztályok igye keznek barátságossá tenni képekkel, virágokkal. A
folyosók a kevés természetes fény, a fal- és padlóburkolat színe és anyagai miatt nem esztétikusak, a
lépcsők helyenként balesetveszélyesek.
Környezeti nevelés iskolánkban:
Iskolánkban a technikusi képzésben folyamatos, a szakmai alapképzésben a környezetvédelmi
ismeretek oktatása a munka-és környezetvédelem tantárgyban történik.
Az épített környezet védelmét szolgálja a tanulók szemléletének alakítása tanórai és tanórán
kívüli tevékenység során. Az osztályfőnöki óra keretében, a 9. és 11. évfolyamos osztályok a
művészetek tantárgy keretében kapnak lehetőséget a Világörökség megismerésére.
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Az egyes alapozó és szakmai tantárgyakban és követelményeikben is megjelennek a környezeti
ismeretek.
Erőforrások
Személyi erőforrások
Belső
Az iskolavezetés elkötelezettsége, az iskolában dolgozó pedagógusok, kisegítők példamutatása adja
elsősorban a környezeti nevelés hitelességét. Több pedagógus rendelkezik környezetvédelmi
végzettséggel, illetve kellő affinitással a téma iránt.
Fontos erőforrás a környezeti értékek iránt érzékeny tanulóifjúság.
Külső
A helyi intézményekkel, az önkormányzattal, vállalatokkal a kapcsolattartás jó.
a magánszemélyek által létrehozott Stromfeld Alapítvány, amely az iskola sport és kulturáli s életét,
kiemelkedő tanulóit támogatja.
Anyagi erőforrások
Szakképzési Centrum
Pályázatok (OM, és uniós) infrastrukturális fejlesztésre
Alapelvek, jövőkép, célok
A környezeti nevelés alapfogalmai közül az alábbiakat kell kiemelten kezelnünk, tartalmát
megvilágítanunk:
fenntartható fejlődés,
elővigyázatosság elve,
a kölcsönös függés, ok-okozati összefüggések, biológiai és társadalmi sokféleség,
az ökológiai lábnyom,
környezetbarát gazdálkodás, anyag-és
energiatakarékos
technológiák, az
életminőség
elsőbbsége a fogyasztással szemben.
Hosszú távú célunk a nevelésterületén, hogy tanítványaink környezettudatos állampolgárrá váljanak.
Ennek érdekében el kell érnünk, hogy diákjainkban kialakuljon:








a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartás,
a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartás, annak
megismerésének és megőrzésének igénye és akarata,
ökológiai szemlélet, gondolkodásmód,
rendszerszemlélet, a tudományosan megalapozott összefüggések megértésének igénye,
alternatív, problémamegoldó gondolkodás,
érzékenység a környezet állapota iránt,
hatékony kommunikáció és médiahasználat, együttműködés, alkalmazkodás képesség,
állampolgári részvétel és cselekvés igénye és gyakorlata.

Az iskola jövőképe
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Iskolánk belső tere korszerű, tiszta, hangulatos, egészséges lesz, több növény, ízléses dekoráció lesz
mindenütt. A szükséges anyagi feltételek lehetőséget teremtenek az iskola épületének korszerűsítésére,
energiatakarékos átalakítására.
Csökken a környezetszennyezés szűkebb és tágabb környezetünkben.
Diákjaink és dolgozóink figyelnek az intézmény tisztaságára, víz és energiafelhasználására, csökkentik
a keletkezett hulladék mennyiségét.
Diákjaink és dolgozóink ismerik és óvják szűkebb és tágabb környezetünk értékei t.
Az iskola közvetlen környezetében ápolt zöld területek fogadják az érkezőt és teszik kellemesebbé a
szünetek, szabadidő eltöltését.
Diákjaink aktív kezdeményező szerepet játszanak a környezettudatos magatartás elterjesztésében a
lakóhelyükön és munkahelyükön.
Rövidtávú célok, feladatok
Környezeti nevelés, oktatás
Tanórai keretek között
A környezetvédelem interdiszciplináris tudomány, ezért a NAT szellemében az oktatás és nevelés
valamennyi területén meg kell jelennie, az egész iskolának kell képviselnie egyfajta környezeti
értékrendet, szemléletmódot.
Munka és környezetvédelem tantárgyak
Feladatok:
A Pedagógiai Programban megfogalmazottakon kívül a helyi, regionális és globális környezeti
problémák, a környezetbarát; anyag-, víz- és energiatakarékos technológiák, korszerű berendezések
iránti érdeklődés felkeltése, az ember és szűkebb illetve tágabb környezete közötti harmonikus
kapcsolatot biztosító ergonómiát, munkavédelmet és környezetvédelmet összekapcsoló szemléletmód
kialakítása,. önálló ismeretszerzési technikák, véleménykialakítás elősegítése, konkrét technológia
elemzése környezetvédelmi szempontból.
Módszerek:
Minden tanulónak a tanév során legalább egy alkalommal fel kell készülni egy aktuális környezeti
esemény ismertetésével, vagy egy környezetbarát technológia bemutatásával.
Házi dolgozatként egy jelentősebb környezetvédelmi problémát, annak okait vagy megoldását kell
bemutatniuk a tanulóknak. szorgalmazni kell a folyóiratok, könyvek mellett az internetes
információszerzést.
A környezeti vizsgálatok elvégzéséhez eszközöket kell megrendelni.
Alapozó tantárgyak
A helyi tantervben műveltségi területenként és a tanmenetekben konkrétan meg kell jelölni a
feladatokat és az alkalmazni kívánt módszereket. .
Az idegen nyelvi oktatásban a vizsgakövetelmények között szerepelnek környezeti témák.
Csoportbontásban nagyobb lehetőség van nem hagyományos oktatási módszerekre; vita, beszélgetés,
szituációs játékok
Szakmai tantárgyak
A szakmai tantárgyakban mindenhol meg kell, hogy jelenjen az anyag - és energiatakarékosság, a
környezetbarát anyagok használata. A technológiákat, anyagokat környezeti szempontból is szükséges
jellemezni, minősíteni.
A helyi tanmenetekben itt is meg kell jelölni a környezeti neveléssel összefüggő feladatokat, témákat.
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A magasépítő technikus szakon oktatott építészettörténet tantárgynak fontos eleme épített
környezetünk védelme.
Gyakorlati oktatás
A tanulók munkáját az anyag- és energiatakarékosság figyelembevételével kell megszervezni és
végezni. A tanulók figyelmét fel kell hívni a tevékenység környezeti hatásaira.
Azokról
a
tevékenységekről,
amelyek
veszélyes
hulladékot
eredményezhetnek
anyagforgalmi diagramot és anyagmérleget kell készíteni.
Üzemlátogatás tervezése
szakonként
és
évfolyamonként,
tanmenetbe
illesztése,
az üzemek környezetvédelmi tevékenységének bemutattatása
Osztályfőnöki órák
Az osztályfőnöki órák egy részében foglalkozunk környezeti témákkal.
Évfolyamonként javaslatot kell készíteni egy-két jelentősebb környezetvédelmi téma feldolgozására,
annak módszerére és biztosítani kell a szükséges segédanyagokat, eszközöket. Témák pl: térkép - és
városismeret, Nógrád megye természeti és építészeti értékei, hulladékgazdálkodás, hulladékgyűjtés,
üvegházhatás, ózonréteg károsodása, közlekedés környezeti hatásai, a károk csökke ntése, aktuális
események.
El kell érni, hogy a tanulók, az osztályok tegyenek az iskola tisztaságáért, szépségéért. Ehhez
szükség van a tanári kar egységes és következetes szemléletére.
Tanórai kereteken kívüli környezeti nevelés
A nevelés leghatékonyabb eszköze a példamutatás.
A célok elérése érdekében az iskolavezetés:
elkötelezi magát amellett, hogy döntései során mérlegeli a környezeti hatásokat és támogatja,
ösztönzi a környezeti nevelést és az iskola környezetbarát fejlesztését. a természetes anyago k
használatát,
az iskola működtetése során biztosítja a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelést,
támogatja a környezeti nevelést tanórai keretek között és tanórán kívül, minimumra csökkenti
az új fejlesztések negatív környezeti hatásait,
megelőzi
a
környezetszennyezést, csökkenti
a
hulladékokat, az
anyag- és
energiafelhasználást, támogatja a hulladékok újra hasznosítását,
támogatja a tanárok környezeti képzését az általános környezeti tudat javítása és a szakmai
képzés érdekében,
biztosítja az oktatáshoz a szükséges eszközöket,
kidolgozza a környezeti teljesítmény mérésének, értékelésének módszereit,
felveszi a kapcsolatot a környező üzemekkel, önkormányzattal, környezetvédelmi
egyesületekkel annak érdekében, hogy tanulóink megismerhessék környezetvéd elmi
tevékenységüket és segítsék munkánkat.
Az iskola külső és belső környezetének fejlesztése
Az elkészült fejlesztési tervek alapján az anyagi erőforrásoktól függően az iskolaépület komolyabb
felújjítására kell sort keríteni.
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A beruházás során elsőbbséget kell, hogy kapjon az energiatakarékosság és az egészséges, biztonságos
munkahely megteremtése.
A megvalósítási fázisban lévő pályázatok várhatóan további lehetőséget teremtenek több feladat
megvalósítására. (Hőszigetelés, további WC-k, öltözők felújítása, korszerűsítése, fűtési rendszer
felülvizsgálata, tágulási rendszer kiépítése, világítás korszerűsítése, külső homlokzat, folyosók,
tantermek, lépcsők felújítása, a tornaterem teljes körű felújítása, stb).
A műhelyépület hőszigetelése egyelőre még korszerűtlen, az energiahatékonysági pályázat második
felének megvalósulásával, mely várhatóan 2018-ban megtörténik, a kor környezetvédelmi
követelményeinek megfelelő lesz az épület, amely pályázati projekt a nyílászázók cseréjét, az épület
hőszigetelését is magában foglalja. Az iskola épületeinek áramellátása is környezetkímélő lett, hisz
2018 közepétől napelemek biztosítják az áramellátást, a megvalósult fotovoltaikus rendszer
működésének köszönhetően.
Egyre több helyiség megvilágítása korszerű energiatakarékos világítótestekkel valósul meg, a
fejlesztés, ezek cseréje szakaszosan valósul meg.
A természetes szellőztetés biztosított, de a közeli üzemek és a forgalmas út miatt időnként a szellőztető
levegő is szennyezett, a levegőminőség az iskola környezetében gyak ran rossz. Nyári melegben,
napsütésben elsősorban az udvar felőli oldalon a tantermekben a hőmérséklet 30 C fölé emelkedik.
A tantermekben a megfelelő méretű ablakok derült időben biztosítják az előírt megvilágítást. A
folyosók természetes világítása a volt zsibongó beépítése miatt nem kielégítő. A mesterséges világítást
fénycsövek biztosítják.
Az iskolában vezetékes vízellátás van, a WC-k öblítése víztakarékos. Az emeleti mosdók, WC-k
felújítása a 2017/2018-as tanévben megtörtént, a tornatermi öltözők, mosdók wc-k felújításra szorulnak
a belső szennyvízvezetékkel együtt, amely a 2018/2018-es tanévben valósul meg várhatóan.
A felületek színének megválasztása során célszerű figyelembe venni a színdinamika szabályait. Az
iskolaépület előtti zöldterületet felújítjuk (metszés, sövény kiegészítése, füvesítés, faültetés).
Az iskola tisztaságának javítása
A takarítók feladatait (naponta elvégzendő és időszakonkénti) célszerű meghatározni és rendszeresen
ellenőrizni az iskolaépületben, a műhelyben, öltözőkben és a t ornateremben . Környezeti ismeretek
bővítése, kommunikáció fejlesztése
Megemlékezünk az iskolarádióban a Műemlékvédelmi és a Környezetvédelmi Világnapról. A
Stromfeld Napokon vetélkedőt szervezünk.
A tanulók bevonásával faliújságot szerkesztünk az aktuális információk közlése és környezeti
ismeretterjesztés érdekében.
A könyvtár bemutatása során külön ismertetjük a környezeti témájú folyóiratokat, könyveket.
Salgótarján és környéke természeti és építészeti értékeinek megismerése
Nyári vízi és téli sítábor:
Tanulóink egy része téli sí illetve nyári vízi táborozáson vesz részt iskolánk tanáraival, ahol
lehetőségük van a természetes környezet megismerésére, megszeretésére.
A nyári tábor jó lehetőség biológiai (bisel) vízvizsgálatok elvégzésére biológia szakos tanár
irányításával. A túrákon való részvétel önkéntes, a költségeket a szülőknek kell fedezniük. A Stromfeld
alapítvány támogatja a tanulók részvételét, csökkentve a költségeiket.
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Hulladékgyűjtés
A tanulóknál és az iskola dolgozóinál keletkező veszélyes hulladéknak számító használt gomb- és
rúdelemek gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása megoldott. A továbbiakban növelni kell a begyűjtött
mennyiséget a káros hatások ismertetésével és gyűjtési akciókkal.
Pályázatok
A környezetvédelmi, energiaracionalizálási, infrastrukturális fejlesztési pályázatok a Szakképzési
Centrum nyertes pályázatain keresztül valósulnak meg. Így történt a műhely épületének két lépcsőben
történő energiahatékonysági valamint a fotovoltaikus pályázat esetében is.
Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos elveket, feladatokat a pedagógiai program teljes körű
egészségfejlesztési része tartalmazza.

11.

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések

Lásd a Pedagógiai Program Nevelési program 6. pontját.
A 2017 decemberében elindult a Szakképzési Centrum és tagintézményei közreműködésével a GINOP
6.2.3-17-2017-00040 projekt a Szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése témában, mely 2020
májusáig a lemorzsolódás csökkentését, a korai iskolaelhagyás megelőzését, a lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulóink megtartását célzó rendkívül részletes, sokrétű tevékenységet átfogó módon
megvalósítandó pályázat.

12.

A tanulók jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának,
szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek

A jutalmazás elvei
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten:
példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály
illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy iskolai illetve iskolán kívüli tanulmányi,
sport, kulturális, stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy
bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola
jutalomban részesíti.
Nem jutalmazható a kiemelkedő teljesítmény, ha az az alapkötelezettségek teljesítésének alacsony
szintjével párosul, illetve ha a tanulónak igazgatói büntetési fokozata van.
A jutalmazás formái
Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
Szaktanári dicséretben részesülhet az a tanuló, akit teljesítménye alapján arra szaktanára érdemesnek
tart. A dicséretet az ellenőrző könyvbe a megfelelő indoklással kell bejegyezni. Osztályfőnöki
dicséretben részesülhet az a tanuló, aki kiváló tanulmányi eredményt ér el, példamutatóan teljesít,
kiemelkedő közösségi munkát végez. A dicséretet indoklással az ellenőrzőbe kell bejegyezni, az
osztálynapló megjegyzés rovatába bevezetni és az osztály előtt ismertetni.
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Igazgatói dicséretben részesíthető az a tanuló, aki tanulmányi, közösségi munk ájával vagy egyéb
kimagasló eredményével kiemelkedik a tanulóközösségből, hozzájárul az iskola hírnevének,
tekintélyének növeléséhez. A dicséretet ellenőrzőbe valamint az osztálynapló megjegyzés rovatába be
kell jegyezni, és az iskolaközösséggel ismertetni kell.
Nevelőtestületi dicséretben részesíthető az a tanuló, aki legalább két tanéven keresztül példamutató
szorgalommal, magatartással, kitűnő tanulmányi eredménnyel, közösségi tevékenységgel vagy
országos szinten is kiemelkedő teljesítménnyel öregbítette iskolánk hírnevét. A nevelőtestületi
dicséretet a tanulóközösséggel ismertetni, és az osztálynapló megjegyzés rovatába bejegyezni
szükséges.
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelt munkát végzett tanuló a tanév végén:
• szaktárgyi teljesítményéért,
• példamutató magatartásáért,
• kiemelkedő szorgalmáért,
• példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért,
dicséretben részesíthető. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni és az osztályközösség
előtt ismertetni kell.
Az egyes tanévek végén, valamint a négy éven át kiemelkedő eredményt elért tanulók oklevelet és
jutalmat kaphatnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen, az iskola közössége előtt vehetnek át. Az iskolai
szintű versenyek első helyezettjei oklevelet és jutalmat kapnak, melyet az iskola közössége előtt
vehetnek át.
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő
tanulók igazgatói dicséretben részesülhetnek.
Azt a tanulói közösséget, amely együttes munkája eredményeként kiemelke dő eredményt ér el,
csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
A felsorolt dicséretek, jutalmak adására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A jutalmak
odaítéléséről az erre jogosult pedagógus (szaktanár, osztályfőnök, igazgató) dönt. A dicséretet írásba
kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell
jegyezni.
A nevelőtestületi dicséret odaítéléséről - a szaktanárok, az osztályfőnökök, diákönkormányzat
javaslatának meghallgatása után - a tantestület dönt.
A magatartás és szorgalom minősítési rendszer
A tanulók magatartását és szorgalmát az osztályban tanító pedagógusok félévi, illetve év végi
osztályozó értekezletén egyszerű szótöbbséggel hozott döntés alapján kell értékelni. A m agatartás és
szorgalom minősítési fokozatára az osztályfőnök tesz javaslatot, figyelembe véve az osztálygyűlés
véleményét. Az egyes osztályokban kialakult értékrendek kismértékben eltérhetnek egymástól, de
mindenütt alapelvként kell kezelni, hogy
- a magatartási fokozat az életkori sajátosságokhoz igazodva fejezze ki a közösséghez, annak
tagjaihoz, normáihoz való viszonyt
- a szorgalmi fokozat az egyéni képességeket és körülményeket mérlegelve fejezze ki a tanulmányi
munkához való viszonyt
A magatartás és szorgalom értékelése
A magatartás és szorgalom osztályzatait a szaktanárok, és a tanulók véleményének figyelembe
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vételével az osztályfőnök adja. Az értékelésnél szükséges mérlegelni a tanuló életkörülményeit, családi
és társadalmi hátterét.
A magatartás értékeléskor figyelembe vesszük:
 milyen a tanuló viselkedése a tanórán és az óraközi szünetekben, iskolai rendezvényeken,
 részt vesz-e tanulmányi és sportversenyeken,
 végez-e kulturális munkát,
 hogyan viszonyul a házirend előírásaihoz,
 milyen a társaihoz való viszonya,
 milyen a környezethez való viszonya,
 milyen a tanuló személyisége,
 volt-e az adott félévben fegyelmi büntetése,
 indokoltak-e hiányzásai.
Példás







(5) a tanuló magatartása, ha:
képességeinek szintjén végzi tanulmányi munkáját,
nem követett el fegyelmezetlenséget,
nincs igazolatlan órája,
helyi és országos versenyeken részt vesz, azokon eredményesen képviseli iskolánkat,
a házirend előírásait megtartja,
dicséretes tevékenységet fejt ki az osztály és az iskolai közösségek életének alakításában,
fejlesztésében.

Jó (4)





a tanuló magatartása, ha:
tanulmányi teljesítménye csak enyhén hullámzik,
valamilyen fegyelmező intézkedésbe részesült, de fegyelmi eljárást nem folytattak ellene,
a félévben legfeljebb 3 igazolatlan órája van, a házirend előírásait megtar tja,
tanulmányi, kulturális és sportversenyeken képességei szerint szerepel, a rábízott feladatokat
ellátja, de felkérés nélkül nem vállal feladatokat.

Változó (3) a tanuló magatartása, ha:
 jelentősen lerontotta tanulmányi eredményét, tanulmányi teljesítménye erősen hullámzik,
 többféle fegyelmező intézkedésben részesült és fegyelmi eljárást (megrovás) folytattak ellene,
 iskolai rendezvényeken nem vesz részt, közömbös, passzív,
 viselkedésével rombolja az osztályközösséget,
 a házirendben leírtakat megszegi,
 igazolatlan óráinak száma a félévben nem több 7-nél.
Rossz (2) a tanuló magatartása, ha:
 tanulmányait súlyosan elhanyagolja, közömbös a tanulással szemben,
 többféle fegyelmező intézkedésben részesült, vagy fegyelmi eljárásokat kellett ellene
lefolytatni,
 a félévben 7 óránál többet mulasztott igazolatlanul,
 iskolai rendezvényeken fegyelmezetlen,
 viselkedésével demoralizáló hatást fejt ki a tanulók között,
 az osztályközösségért és az iskoláért nem tesz semmit, viselkedésével nehezíti az oktató –
nevelő munkát.
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A tanulók szorgalmának értékeléskor figyelembe vesszük:
 milyen a tanuló tanulmányi munkája,
 kötelességtudását, érdeklődését,
 mennyire önálló munkájában,
 pályázatokon, tanulmányi versenyeken való részvételét.
Példás (5) a tanuló szorgalma, ha:
mindig képességei
szerint végzi a
feladatokat,
önálló, önellenőrző.

tanulmányi munkáját, a tananyagon kívül is teljesít

Jó (4) a tanuló szorgalma, ha:
tanulmányi munkáját közel a képességei szintjén végzi, rendszeres ösztönzésre teljesít, de
önállóan dolgozik.
Változó (3) a tanuló szorgalma, ha:
iskolai munkájában csak időnként tanúsít törekvést, kötelességeit ismételt tanári
figyelmeztetésre teljesíti, a tanórákon passzív.
Hanyag (2) a tanuló szorgalma, ha: feladatait nem teljesíti,
közömbös,
visszautasító, önálló feladatvégzésre
nem
törekszik,
valamelyik
tantárgyból elégtelen minősítést kapott.
A fegyelmező intézkedéseknek és a fegyelmi büntetéseknek tükröződniük kell a magatartás
értékelésében. A javítóvizsgára utasított tanuló szorgalmát hanyag (2) osztályz attal kell értékelni.
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13.

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások az ismeretek
számonkérésének rendje

Az iskolai értékelésünk céljai:
reális érdemjegyek, osztályzatok adásával a tanulók megerősítése, pozitív kondicionálása,
rendszeres munkára nevelés,
pedagógiai következtetés levonása:
 a tanulói személyiség fejlesztése, az önértékelési képesség kialakítása, az önálló tanulásra való
képesség és igény erősítése.
 Az ellenőrzés, értékelés funkciója:
 hiteles képet adjon a nevelési-oktatási folyamat eredményeiről és esetleges hiányosságairól,
 a továbblépés megbízható alapját jelentse,
 a tanulási és önnevelési folyamat eszköze legyen a tanuló számára,
 biztosítsa a képesség szerinti pontos, koncentrált munkát, tanulást és annak folyamatosság át,
 tanár számára, mint saját pedagógiai, didaktikai munkájának értékelése legyen jelen.
A tantárgyi ellenőrzések–értékelések (osztályozások) követelményei:
a helyi tantervek kritériumainak, az országos standard előírásainak alapos ismerete és
figyelembevétele,
(Minden tantárgynak meg van a magas sajátos és differenciált követelményrendszere és
értékelési rendszer, ami nyilvános.)
a tanulók teljesítményének, tudásának sokoldalú ellenőrzése,
ügyelni kell az írásbeli és szóbeli ellenőrzés helyes arányának me gtartására,
a teljesítmények és követelmények viszonyának reális érdemjegyben történő kifejezése (objektív,
érvényes és megbízható értékelésre kell törekednünk),
az értékelés feleljen meg a tanulók fejlettségének és tantárgy jellegének, az osztályzat, az
érdemjegy a tényleges tudást tükrözze,
az osztályzat nem lehet büntető, fegyelmező eszköz.
Alapelvek a tantárgyi tudás ellenőrzése során:
a mechanikus leckefelmondás felszámolása,
a teljesítményképes tudás (a megértés és alkalmazás) ellenőrzése – értékelése álljon a
középpontban,
az alkotó alkalmazás (aktív gondolkodás, fantázia, kreativitás) irányába haladjon a
„fejlődő” értékelésünk,
minél többféle teljesítményt vizsgáljunk az ellenőrzéskor,
a teljesítményképes tudás ellenőrzésénél az elvi (elméleti) alap okhoz nyúljunk vissza.
Az ellenőrzés–értékelés formáit illetően nem kívánunk se merev szabályokat, se preferált módokat
rögzíteni.
A változatos és adekvát formák alkalmazásának hívei vagyunk:
A szóbeli ellenőrzés jelentőségét szinte minden tantárgyban kie melten fontosnak tartjuk (módját,
gyakoriságát, helyét a szaktanári, munkaközösségi szakmai kompetencia hatáskörébe utaljuk; kötelező
a szóbeli feleltetés a szóbelis érettségis tárgyaknál, s a szülő a tanuló kifejezett kívánsága esetén!).
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Az írásbeli ellenőrzések túlburjánzásának korában igen nehéz (és helytelen) lenne ezek adminisztratív
korlátozása, de követelmény:
a témazáró dolgozatok száma legalább annyi legyen a tanév során, mint a tantárgy heti óraszáma,
a hagyományosan „iskolai dolgozatos” (kötelező érettségi tantárgyak: magyar, matematika,
idegen nyelv) dolgozataira a szaktárgyi munkaközösségek (az
iskolavezetéssel egyeztetve) szabnak meg (gyakorisági, mennyiségi, értékelési, formai) normatív
előírásokat és ezt éves munkatervükben rögzítik,
a „rajzos tantárgyak” rajzfeladataival kapcsolatban a munkaközösség (évfolyamonként és
tantárgyanként) egységes elvi szabályozásban állapodik meg és azt munkatervében rögzíti,
kitérve a rajzok:
- témájára,
- kiadási–bemutatási–beadási–javítási (ellenőrzési–értékelési) határidőire,
- terjedelmére, kivitelére,
- esetleges számítási mellékleteire (kivitel, terjedelem),
- a beadás (esetleges) halasztási pótlási módjára,
- értékelésének szempontjaira (egységes bélyegzőt használva) és részletességére,
(A rajzfeladathoz kellő részletességű–lehetőleg írásos–feladat kijelölést kell adni, megjelölve a
segédleteket és az értékelési szempontokat is.)
a laborgyakorlatokhoz egyértelmű mérési utasítást kell adni és olyan jegyzőkönyvi űrlapot,
amely felesleges rajzi–adminisztratív teendőket nem igényel a tanulótól, s a mérés kiértékelését
még az órán el tudja végezni,
az átgondolt, megtervezett, egzakt módon értékelhető írásbeli munka részletes (nevelő – fejlesztő
hatású) javítása, ellenőrzése, értékelése,
a feladat(lap) feleljen meg a tantárgy jellegének és a tanulók fejlettségének,
az értékelt (kijavított) dolgozatot a tanuló mutassa be (aláírásra) a szülőnek és egész éven át ő
őrizze meg (hogy abból később is tanulhasson),
a szóbeli ellenőrzést ne szorítsa ki teljesen az írásbeli.
a gyakorlati tevékenység alapján való ellenőrzésre főleg az ún. tantárgyi gyakorlatok adnak
lehetőséget, (az értékelés kiterjed az elméleti alapokra, a munkafolyamat végzésére, az elvégzett
feladatra. A minőség, az időforma, a munkaszervezés, a
munkafegyelem, a szakszerűség, az esztétika egyaránt leget értékelési szempont.)
Érdemjegyek a tanulás–tanítás folyamatában:
Az egyes tantárgyak tanulás – tanítás folyamatának zárt szabályozási körében a lehetséges legtöbb
visszajelzésre, visszacsatolásra törekszünk. Adminisztratív formában is indokolt ezen alapelv
realizálására ösztönözni (kiegészítve az előzőkben az ellenőrzési módokról elmondottakat):
heti egy–két órás tantárgynál félévenként legalább három érdemjegy szerzendő arányosan
elosztva a félévben,
heti három-, vagy többórás tantárgy esetében félévente legalább négy érdemjegy szükséges
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14.

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és
korlátai

Informatika szakmai ágazatban:
1. A szakmai alapozó tantárgyakban a 11-12-13. évfolyamon a számításokat igénylő témakörökhöz a
tananyag alaposabb elsajátítása érdekében 20-30 perc alatt elkészíthető házi feladatot adunk 1-2
hetenként. A feladat elkészítése kötelező.
2. Közismereti informatika tantárgyból gyakorlási céllal az ECDL modulokhoz kapcsolódó, maximum
1 óra alatt elkészíthető feladatot adunk kb. 2 hetenként. A feladatok elkészítése kötelező. A szebb és
tartalmasabb munkákat jutalmazási céllal osztályozzuk.
Gépészet szakmai ágazatban:
A mechanika, a gépelemek az anyagismeret alapozó ismereteknél számítást igénylő rövid szöveges
feladatok, érettségi témakörök kidolgozása írásban alkalmi rendszerességgel. Értékelése a
munkaközösség által kidolgozott pontozással, rész érdemjeggyel.
A műszaki ábrázolás, géprajz esetében műszaki rajzlapra szerkesztett rajzok a műszaki
munkaközösség által meghatározott rendszerességgel. Értékelése érdemjeggyel történik. Szakképző
évfolyamokon, a műszaki rajzlapon szerkesztett rajzok két hetenkénti feladatok. Értékelése
érdemjegyekkel a műszaki munkaközösség vezetőjével. A technológiai tervezés, gépészti tervezés
esetében számítást igénylő szöveges beszámolók, érettségi témakörök kidolgozása félévente 2
alkalommal. Értékelésük érdemjegyekkel történik. Egyéb szakmai tantárgyak esetében szöve ges
beszámolók, tételkidolgozás félévente legalább egy alkalommal. Értékelés érdemjeggyel.
Építőipar szakmai ágazatban:
A szakma és a tantárgyak jellegzetességei miatt minden évfolyamon, szükség van a tanulók otthoni
munkájára.
1. A tanult agyaghoz kapcsolódó ismeretek elmélyítését, begyakoroltatását szolgáló számításos, rajzos
feladatmegoldások Ezeket vagy a füzetbe, vagy külön lapon kell elkészíteni.
2. A rajzkészséget fejlesztő, illetve egyes megoldásokat, szerkezeti kialakításokat megismertető
szerkesztések, csomóponti rajzok készítése. Ezek forrása lehet a tankönyvekben található feladat, órai
vagy tankönyvi feladatok ismétlése más adatokkal, tankönyvből, szakkiadványból másolás, stb.
3. Kifejtő jellegű „Házi dolgozat”, amely adott téma önálló feldolgozását, illetve érettségi témakörök
kidolgozását jelenti.
4. Nagy rajzfeladatok. iskolában elkezdett és iskolai órákon ellenőrzött nagy lélegzetű feladatok,
amelyek egy-egy épület komplett tervdokumentációjának elkészítését tűzi ki célul.
Elkészítéséhez nem nélkülözhető az otthoni munka, és az iskolai konzultáció. A feladatok ütemezése:
Minden évfolyamon a három utóbbi feladattípust a tanmenetekben összehangolva témában és
időpontokban meghatározzuk. A tanév elején a pontos követelményt a tanulóknak kihirde tjük. Az első
típusú feladatok rendszeresen de kevésbé kötött formában kerül meghirdetésre. A feladatok értékelése,
számonkérése:
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A tanmenetekben és a munkatervben meghatározásra kerülnek azok a feladatok, amelyek elkészítése
kötelező. Ezek hiányában a tanuló nem értékelhető. Minden feladat is esztétikai és tartalmi szempontok
alapján osztályozásra kerül.
Közismereti tantárgyak esetében:
Az idegen nyelvi tantárgyak sajátosságai megkívánják az oktatott anyag elmélyítését, rögzítését,
gyakorlását szóban és írásban egyaránt. A kommunikációs feladatok, az önálló téma kifejtés szókincsre
és nyelvtani ismeretekre épülnek, így ezek igénylik az alkalmi és rendszeres otthoni felkészülést. Az
otthoni felkészülést érdemjeggyel minősítik. A nyelvi csoportok eltérő he lyzete (kezdő, haladó)
haladásuk mellett értékelésükben is differenciált.
A matematika, fizika, kémia tanítása során az otthoni munka fontos segédeszköze a
készségfejlesztésnek, a tananyag elsajátításának. Elkészítésére motivál, hogy tanórai bemutatására
részjegy szerezhető, a rendszeres elkészítés vagy nem elkészítés további érdemjegyet von maga után.
A magyar nyelv és irodalom tanításában az irodalom házi olvasmányokat és a memoritert, továbbá a
feladatok teljesítésének határidejét és a számonkérés módját a szaktanár legkésőbb szept. 20-áig közli a
diákokkal. A számonkérés, történhet szóban és/vagy írásban, a feladatok teljesítése érdemjeggyel
minősítendő. A feladatok határidőre való teljesítését elmulasztó diák egyszeri javítási lehetőséget kap.
Magyar nyelvből írásbeli házi feladatok a törvényi korlátozások figyelembe vételével adhatók. Céljuk
elsősorban a gyakorlás.
Irodalomból önálló munkát igénylő, igényesebb feladat (értekezés írása megadott témára) legfeljebb
három adható – tanévenként. Az ilyen munkát a szaktanár az iskolai dolgozatokhoz hasonlóan értékeli.
Az iskolai tantárgyi struktúrájában oktatott további tantárgyak esetében a tanulók otthoni
felkészülése részben az alacsony óraszám, részben speciális műveltséget kiegészítő jellegük miatt az
írásos házi feladatoktól eltekintünk.

15.
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A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele a helyi tantervben rögzített, az adott évfolyamra
vonatkozó tanulmányi követelményeknek legalább elégséges szinten t örténő teljesítése. Felsőbb
osztályba tehát csak az léphet, aki az adott tanév augusztus 31 -ével, bizonyítvánnyal igazoltan
minden tantárgyból eleget tett a tanulmányi követelményeknek.
A 9. és a szakképző 5/13. évfolyamba felvételkor a tanulót be kell íra tni.
Az a tanuló, aki a tanulmányi követelményeknek nem felelt meg, legfeljebb három tantárgyból
adott tanévben javítóvizsgát tehet.
Évfolyamismétlésre kell utasítani azt a tanulót, aki az évfolyam követelményeit nem teljesítette,
így pl. négy, vagy több tárgyból elégtelen osztályzatot szerzett, sikertelen javítóvizsgát tett, nem
pótolta a gyakorlati képzésben 20%-ot meghaladó igazolt hiányzását, -vagy, ha igazolatlan
hiányzása miatt ezt nem pótolhatta-, illetve nem teljesítette az előírt összefüggő szakmai
gyakorlatát.
A tanuló több évfolyamot is megismételhet egy alkalommal, de azonos évfolyamot csak egyszer
ismételhet meg.
A tovább lépést meghatározó tanév végi teljesítmény megállapításának alapja a tanév során
folyamatosan végzett ellenőrzések és értékelések alapján kialakított osztályzat a szaktanár
részéről.
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16.

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti és a
szaktanár, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb
évfolyamra lépéséről. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen
eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt
pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését.
Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért
egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja.
A gyakorlati képzésben mulasztott, 20%-ot meghaladó igazolt órák pótlása augusztus utolsó
hetében történik, melyről a tanulót és a szülőt a bizonyítvány kiosztásakor tájékoztatja az iskola.

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása

Az iskola jellegéből adódóan csak speciális SNI-s tanulók nevelését-oktatását tudja felvállalni. A
műszaki berendezések alkalmazása miatt az alábbi tanulók oktatását nem tudjuk biztosítani:
enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos,
autista,
érzékszervi fogyatékos (látás, hallás), halmozottan fogyatékos.
Az SNI-s tanulók neveléséhez saját szakemberrel nem rendelkezünk, csak utazó szakemberrel tudjuk
megoldani.
Az oktatás során figyelembe vesszük a 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet előírásait.
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D.

A pedagógiai program módosítása és jóváhagyása
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