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szóló 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet módosításáról, a kerettantervek kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet,
229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról,
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatásiintézmények működéséről, és a
köznevelési intézmények névhasználatáról,
2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról,
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről, az intézmény alapító
okirata 326/2013.korm rendelet,
51/2012. (XII.21.) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12.évfolyamok
számára,
22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet: a szakképzési kerettantervekről
24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.)
NGM rendelet módosításáról
5/2018. (VII.9) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM
rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet
módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról
21/2015 (IV.17.) EMMI rendelet a 17/2014.(III.12.) EMMI rendelet módosításáról
2016.évi LXXX tv. szakképzési törvény,
235/2016.(VII.29.) korm. rendelet 326/2013. korm rendelet módosításáról.
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1 Bevezető
Az Egri Szakképzési Centrum Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és Szakgimnáziuma

1.1 Helyzetelemzés
1.2

Az intézmény jogi státusza: önálló ügyvitellel rendelkező feladat-ellátási hely

1.3 Az intézmény meghatározása, legfontosabb adatai:
Az intézmény hivatalos neve: Egri Szakképzési Centrum Remenyik
Zsigmond Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
Címe: 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.
Alapító és fenntartó neve és székhelye:
alapító szerv neve: Innovációs és Technológiai Minisztérium
alapító székhelye:
1011 Budapest, Fő utca 44-50
fenntartó neve:
Egri Szakképzési Centrum
fenntartó székhelye: 3300 Eger, Kertész út 128.
OM azonosító:
203035

1.4 Az intézmény típusa: tagintézmény
1.5 Működési területe:
Gimnázium: Füzesabony város vonzáskörzete
Szakgimnázium: Heves megye
Köznevelési és egyéb feladata
 gimnáziumi nevelés-oktatás:
 nappali rendszerű iskolai oktatás
 felnőttoktatás –esti
 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (érzékszervi fogyatékos,
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)
 szakközépiskolai nevelés-oktatás
 nappali rendszerű iskolai oktatás
 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (érzékszervi fogyatékos,
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)
 szakgimnáziumi nevelés-oktatás
 nappali rendszerű iskolai oktatás
 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (érzékszervi fogyatékos,
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)
Érettségire épülő OKJ képzések
Informatikai rendszerüzemeltető
Irodai titkár
Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző
Pedagógiai és családsegítő
munkatárs

54 481 06
54 346 03

XIII. Informatika
XXV. Ügyvitel

54 841 04

XXI. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

54 140 02

IV. Pedagógia
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Iskola maximális létszáma. 435 fő
A feladat ellátást biztosító vagyon: Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és
Szakgimnáziuma Füzesabony, Ifjúság u. 17. szám alatt lévő 2284 hrsz. alatti ingatlan.
Az ideiglenes vagyonhasználati jogát a Szakképzési Centrum gyakorolja.
A tárgyi eszközöket az Intézmény leltára tartalmazza.
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2 Az iskola nevelési programja
2.1 Az intézmény küldetésnyilatkozata
Az Egri Szakképzési Centrum Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
Közös pedagógiai felfogásunk lényege, hogy a gyereket segítsük hozzá a képességei és
tehetsége kibontakoztatása legoptimálisabb formáinak, a személyiség fejlődése legadekvátabb
útjainak megtalálásához. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges fiatalokat kívánunk
nevelni. Segítsük a "beleszületett" hátrányok leküzdésében, abban, hogy képessé váljék
felnőttként önállóan megtalálni helyét a társadalomban.
Oktatásunk során olyan korszerű közismereti, idegen nyelvi, informatikai és szakmai tudást
(elméleti alapokat és gyakorlati készségeket) kívánunk tanulóinknak nyújtani, melynek
birtokában jó eséllyel tanulhatnak tovább a felsőoktatásban, illetve szakképesítés birtokában
keresett szakemberként helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon.
Sportlétesítményeink a testnevelési órákon túlmenően a szabadidő egészséges eltöltésére, a
mindennapos mozgás lehetőségeinek igénybevételére, de a város sportolási igényeinek
kielégítésére is alkalmasak és lehetőséget nyújtanak.

2.2 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei,
feladatai, eszközei, eljárásai
2.2.1 Alapelvek
Képzési szerkezetünket valamint a közoktatáson kívüli szolgáltatásainkat folyamatosan
közelítjük a partnerek elvárásaihoz. Mindig tudnunk kell tehát, hogy mit várnak el tőlünk az
intézmény-használóink. Intézményünk pedagógiai fölfogásának középpontja a gyermek.
Ebből adódóan kiemelt feladataink:
o a tehetségek felismerése és gondozása;
o a tanulási nehézséggel küzdő és az alulmotivált tanulók támogatása,
személyiségük formálása;
o az önálló ismeretszerzés igényeinek/képességének kialakítása, amely az egész
élet folyamán a permanens önképzés alapja lesz;
o a különböző tantárgyak oktatásában az integrációra törekvés, hogy a diákok
ismerete ne elszigetelten, hanem egységes képet alkotva jelenjen meg;
o a közösség szellemi, kulturális és természeti értékeinek megismerése, védelme;
o a kommunikációs kultúra, valamint az egymás iránti tolerancia képességének
alakítása, fejlesztése;
o az egészséges életmód, a testi és lelki egészséget szolgáló magatartásformák
kialakítása;
o a demokratikus magatartásformák kialakítása;
o szakmai képzéseinken piacképes tudás elsajátításának lehetősége.
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2.2.2 Célok
Közös munkánk legáltalánosabb célja az intézmény eredményes működtetése, amely
gyermek- és ifjúkorban pedagógiailag megszervezi a személyiség életkorának megfelelő
fejlesztési folyamatát, a felnőtteknek korszerű kulturális szolgáltatást nyújt.
Olyan gondozási-nevelési – művelődési – szolgáltató rendszer megteremtése a célunk, amely
lefedi a lakossági igényeket, másrészt megfelel fejlesztési céljainknak is.
Szakmai törekvéseink középpontjában a gyermekek testi és lelki épségének megóvása, egy
érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes intézményi légkör biztosítása áll, amely ki
tudja fejezni, hogy használóinak barátja. Ezt elsősorban a belső motiváció kialakításával, a
cselekvésre orientált munkaerő piaci igényekhez alkalmazkodó szakképzéssel, szakmai
alapon szerveződő közösségek kialakításával, képességfejlesztéssel, tehetséggondozással, a
hátrányos helyzetből induló tanulók felkészítésével kívánjuk elérni
A kollektív értékek közül elsősorban azokat kívánjuk erősíteni, amelyek a demokrácia
tanulását, megélését teszik lehetővé. Fontos ezért a megállapodásokban kialakult együttélési
szabályok megtartása. Teret kell biztosítani a sajátos egyéni útkereséseknek, amennyiben nem
sértik közös törekvéseinket.
Módszereinkkel, eszköz-rendszerünkkel lehetővé kell tenni és segítenünk kell, hogy a kultúra,
művészet iránt fogékony, azt befogadni kész művelt polgárok formálódjanak nálunk,
öntevékeny művelődési szokások kialakításával hozzájáruljunk életminőségük javulásához,
életesélyeik növekedéséhez.
Célunk, hogy alakuljon ki az egészséges élet, a rendszeres testmozgás iránti igény, és járuljon
hozzá a személyiség, az önfegyelem, a cselekvésbiztonság fejlesztéséhez is.
Fel kell készíteni a tanulóinkat arra, hogy a jövőben dinamikusan változó életszituációkban
fognak élni, sokféle és változó tartalmú problémahelyzetben kell helyt állni.
Mindezen célok megvalósulásának érdekében illetve a végzettség nélküli iskolaelhagyás
csökkentése céljából 2018. szeptember 1.-től tagintézményünk részt vesz a GINOP-6.2.3-172017-00010 „Heves megye új HÍD - ja az iskolai szakképzési lemorzsolódás ellen”
projektben, amelynek részletes programját a 3. számú melléklet tartalmazza.

2.2.3 Feladatok
Az intézményvezetés feladata arról gondoskodni, hogy a megfogalmazott alapelvek
szellemében - a belső munkamegosztásnak megfelelően - a feladatvégzés szintjén teljesítsék a
felsorolt célokat.
Az intézmény egésze rendszeresen, egymással összehangoltan tájékozódik az
intézményhasználók
igényeiről,
ehhez
igazítja
programját,
céljait.
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2.2.4 A célok teljesítésének eszközei
Biztonságot nyújtó, tiszta, esztétikus környezet belső tartalmi együttműködés - mint eljárási
mód - a célok teljesítésében és a feladatok végzésében.
A tartalmi, személyi, tárgyi feltételek jobb kihasználása.

2.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A személyiségfejlesztés általános célja a minden emberben benne rejlő fejlődési lehetőségek
minél teljesebb megvalósulásának, a gyermeki, tanulói személyiség teljes kibontakozásának a
segítése.
Ennek érdekében feladataink
A bizalom légkörének megteremtése, az intenzív személyi kapcsolatok kialakítása –
figyelembe véve az adott életkori szakaszok jellegzetességeit.
A gyermekek sokoldalú megismerése, a személyiség fejleszthető képességeinek minél előbbi
felismerése.
Sajátos, sokszínű szakmai lehetőségeinkkel a differenciált képességfejlesztés, a műveltségi
hátrányok csökkenése, tehetségfejlesztés, alkotó-képesség fejlesztése az értelem kiművelése.
Az ismeretszerzési, tanulási motívumok fejlesztése, a helyes tanulási szokások kialakítása, a
tanulás tanítása az általános iskolákban, a gimnáziumban, kollégiumban a gyermekek, tanulók
erkölcsi, érzelmi, gyakorlati képességeinek fejlesztése; önismeret, önértékelés képességének
fejlesztése; egyértelmű elvárások, követelmények megfogalmazása, rendszeres, sikeresen
teljesíthető feladatok, következetes ellenőrzés, útmutató, fejlesztő értékelés; egészséges és
kulturált életmódra nevelés.

2.4 Egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
2.4.1 Az egészséges és kulturált életmódra nevelés
Az egészséges életmód olyan aktivitás, amely a szervezet, a pszichikum szükségleteinek
optimális kielégítését, működését szolgálja.
A kulturált életmód a személyes szükségletek, vágyak igényes, színvonalas kielégítése.
Az egészséges és kulturált életmódra nevelés, a személyes kompetencia fejlesztését,
eredményességének és igényességének növekedését jelenti.
Feladatunk a személyes kompetencia fejlődésének segítése: önkiszolgálási, önvédelmi,
egészségvédő képességek, önértékelő, önmegismerő, önfejlesztő képességek fejlesztése.
A konkrét pedagógiai feladatok végrehajtásában komolyan figyelembe kell venni a
megvalósulás alábbi körülményeit, feltételrendszerét.
 A személyiségfejlesztésben a közvetett ráhatások mellett döntő - az érdeklődést, az egyéni
fejlődési ütemet és képességeket figyelembe vevő – „személyre szabottság”, az egyéni
bánásmód.
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Ám ezt a munkát nehezíti, hogy harmonizáltatni szükséges a standardizált
követelményekkel (műveltséganyag, normarendszer), vizsgákkal, továbbá figyelembe kell
venni, hogy az oktatás, nevelés színtere nemcsak az iskola, (tanórai, tanórán kívüli
nevelés), hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is.
Tudatosságot igényel a nevelőktől az életkori sajátosságok állandó szem előtt tartása. A
14-18 éves kor még mindig a biológiai és a pszichológiai serdülés időszaka. A periódus
végére befejeződik a nemi érés, kialakulnak a férfi és női nemi szerepek.

A kamasz emberismereti képessége és önismereti érzékenysége ugrásszerűen megnövekszik.
Meg akarja ismerni képességeit, lehetőségeit, cselekvéseinek motívumait, szeretné elérni,
átlépni ezek határait.
Kialakul az autonóm, a felnőttektől hangsúlyosan függetlenedő erkölcsi felfogás. Az önálló
véleményalakítás törekvésével függ össze a készen kapott vélemények, nézetek bírálata, a
kételkedés, a bizonyítékok iránti elvárás.
A kamaszok gyors és lényeglátó megfigyelők, néha azonban hajlanak a felületességre, a
túlzott általánosításra. Emlékezetük megbízható és tartósabb lesz.
A serdülő gondolkodása eljut az absztrakt-logikai szintre, az elvont fogalmakkal,
feltevésekkel, lehetséges ítéletekkel képes műveleteket végezni. Az elvont és a konkrét
szinteket össze tudja kapcsolni.
A serdülő gondolkodását az érzelmi, motivációs tényező jelentősen befolyásolja. A nevelési
légkör és a személyiség-jellemzők fontos szerepet kapnak a kreativitás és a megszokottól
eltérő (divergens) gondolkodás fejlesztésében.
Ez az ábrándozások és túlérzékenység kora. Jövőképüket a fantázia és a realitás együtt
jellemzi. Az alkotó képzelet erősödése is ezeknek az éveknek a sajátja.
A kamaszokat fékezhetetlen vitakedv jellemzi.


Tudnunk kell, hogy a biológiai és az érzelmi-fejlődés egyaránt nagy egyéni
különbségekkel zajlik. Az életkori jellemzőket rendkívül széles variációs lehetőségekkel
színezik az egyéni sajátosságok.
 Azt is fontos felismernünk, hogy „a nevelhetőségnek” korlátot állíthat az egyén
személyiségstruktúrája, szociális háttere, az őt előzőleg ért hatások minősége, elsősorban a
családi szocializáció, a szülők nevelési módszerei (követelő, megengedő, elhanyagoló).
 A személyiségfejlesztő munkában kulcsfontosságú az aktív tanulói tevékenység. Erre
törekszünk tanórán, a felkészülési, művelődési szabadidős programokban. Fontos hogy:
o Teret adjunk a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak, a játéknak, a munkának.
o A tanulók ismereteket szerezzenek a személyiség-fogalom összetettségéről, a
személyiség főbb jellemzőiről, alkotóelemeiről (temperamentum, attitűd, érdeklődés,
szükséglet, életműködés, testalkat, készségek), a személyiségelméletekről és
típustanokról.
o Fejlesszük a tanulók önismeretét, segítsük reális önismerethez, hiszen
sajátosságainak, reakcióinak ismeretében jobban felkészülhet a tudatos magatartásra,
jobban ki tudja alakítani viselkedési stratégiáit, kevésbé lesz kiszolgáltatva a
körülmények hatalmának.
o Teremtsünk lehetőségeket a különböző társadalmi szerepekre (állampolgári,
értelmiségi, munkavállalói, fogyasztói, családtag) való felkészülésre, a felelős
társadalmi magatartás kialakítására.
o Járuljunk hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő
azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez.
Kiemelt személyiségfejlesztő munka folyik a különbségek kezelésére kidolgozott
programjainkban
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2.4.2 Az iskolai egészségfejlesztés feladatai
Az egészségfejlesztési feladatok, programok megvalósítása a tanítási-, csoport-, osztályfőnöki
órákon történik, valamint a szabadidős programok keretében.










egészséges táplálkozás,
egészségtudatos testápolási szokások,
rendszeres testmozgás,
lelki egészség, harmonikus életvitel,
függőségre vezető szokások (cigaretta, alkohol, drog) kerülése,
emberi kapcsolatok ápolása (konfliktuskezelés és kommunikáció),
átgondolt szexuális magatartás,
családi életre nevelés,
szándékos és véletlen balesetek megelőzése.

Alkalmazott módszereink





Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás
Tanórák, felvilágosító előadások
Rizikócsoport megközelítése
Felmérés, szűrés (cukorbetegek, túlsúlyosak, magas vérnyomásban szenvedők,
alkoholbetegek)
 Döntési stratégiák megtanítása
 Teherbíró személyiség fejlesztése csoport órákon
 Különböző városi rendezvényeken való részvéte,(egészségnap, vöröskereszt által
szervezett programok, pl. véradás
2.4.3 Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja
A gyermek egészséges testi-, lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközével.
Az iskolai testnevelés és sport keretei között az egészségnevelés, a csoportmunka, valamint a
társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető.
Az egészségfejlesztő testmozgás megvalósulása érdekében az alábbi sajátos egészségügyi és
pedagógiai szempontokat vesszük figyelembe:
 minden tanuló lehetőleg minden nap vegyen részt testmozgás programban;
 minden testnevelési órán és egyéb testmozgási alkalommal történjen meg a keringési
és légző rendszer megfelelő terhelése;
 a testnevelési órán alkalmazott gimnasztikába épüljön be a biomechanikailag helyes
testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlat és légző torna
 a testnevelési tananyag elsajátítása során figyelmet fordítunk a gerinc és ízületvédelem
szabályainak betartására, különös figyelemmel a fizikai képességek mérésénél;
 úgy kell megszervezni a testnevelési órát és az egyéb programokat is, hogy
tanulóinknak örömöt és sikerélményt jelentsen;
 a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesüljenek a teljes testmozgás
programban.
A 2012/2013. tanévtől a mindennapos testnevelés biztosítása a következő módon történik:
Heti öt testnevelés óra keretében, amelyből heti 3 óra a délelőtti testnevelés keretein belül,
heti 2 óra délutáni sportköri foglalkozás keretein belül (DSK) valósul meg.
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 27. § (11) c) pontja értelmében:
versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező
vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre
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érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a
sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki az tagintézmény-vezető
engedélyével.

2.5 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A közösségfejlesztés az a folyamat, amely aktív, dinamikus kapcsolatot teremt egyén és
társadalom között.
Az iskolai közösségfejlesztési folyamat célja, hogy az iskolából kikerülő fiatalok olyan
ismeretekkel, készségekkel, jártasságokkal legyenek felvértezve, melyek segítségével a
mindennapok helytállásain keresztül képesek lesznek saját jövőjük tudatos építésére, a
társadalmi folyamatok befolyásolására.
Mivel az iskola közösségei (elsőrendűen az osztályközösségek) a tanulók fő iskolai
tevékenységének összefogó keretei, alapvető élet- és munkaközösségei, ezért célunk, hogy a
spontán, véletlenszerűen összekerült csoportból olyan valódi közösséget formáljunk, amely a
közös cél érdekében hajlandó a közös értékrend elfogadására és az iskola szervezett keretein
belül ennek megfelelően viselkedni, munkálkodni.
A tevékeny, jól szervezett és jól működő közösség az a közeg, amelyben személyiség
formálódik, a közösség, mint tevékenységi keret segíti az egyén fejlődését, képességeinek
kibontakozását.
Elsőrendűen fontos tehát, értékteremtő, fejlesztési irányultságú iskolai közösségek
kialakítása. Legfontosabbak: osztályközösségek, tantárgyi csoport, diákönkormányzati,
szakköri, szabadidős közösségek, amelyek minősége meghatározza az iskolai közösségek
minőségét.
Ennek a célnak a megvalósításához több esztendő, kitartó, türelmes munkájára van szükség. A
munka során az alábbi feladatok megvalósítására törekszünk:
 Az eredményes középiskolai élethez szükséges munkakultúra kialakítása: a tanulás
támogatása, kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, tanulmányi és
munkaerkölcs erősítésével; az eredményes munka alapvető készségeinek (helyes idő- és
erőbeosztás, tanulási technikák, akaraterő, következetesség, rendszeresség) elsajátítása; a
tanulók kezdeményezéseinek, közvetlen tapasztalatszerzésének segítése; a folyamatosság
biztosítása, a már elért eredmények továbbfejlesztése.
o Érjük el, hogy természetes igényükké váljon a napi kötelességek pontos
teljesítése, a tanulmányi eredmények javítására való törekvés, különös
tekintettel a választott életpályáknak megfelelő területekre.
o Törekedjenek arra, hogy egyéni teljesítményeik elérjék azt az intellektuális és
magatartási színvonalat, amely adottságaik alapján elvárható.
 A társas együttélés alapvető szabályainak megismertetése, gyakorlása a közösségi
kapcsolatokban.
 A közösségek tagjai ismerjék meg népünk kulturális örökségének jellemző
sajátosságait, nemzeti kultúránk értékeit, sajátítsák el azokat az ismereteket és gyakorolják
azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, melyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld,
a haza és nemzet megismeréséhez, megbecsüléséhez vezetne.
 A tanulók legyenek nyitottak, megértőek az Európában és a világ más részein meglévő
különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt, becsüljék meg ezeket.
Törekednünk kell arra, hogy közvetlenül is részt vehessünk a nemzetközi kapcsolatok
ápolásában (sürgető igény volna külföldi partner iskola találása).
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A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetünk értékeinek megőrzésébe,
gyarapításába (az iskola környezete!). Szerezzenek személyes tapasztalatokat az
együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.
A kommunikációs kultúra középpontjában az önálló ismeretszerzés, véleményformálás
és - kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének a
képességei állnak. Tanulóink tudjanak társaikkal és a felnőttekkel adott témáról
szabatosan kommunikálni. Célunk, hogy az új információs környezetben eligazodó és azt
kritikai módon használó fiatalokat neveljünk, legyenek képesek az új információs
környezetet megérteni és azt szelektíven használni.
A testi és lelki egészség megőrzésére, a káros hatások megelőzésére való törekvés mellett
törekednünk kell a beteg, sérült és fogyatékos ember- és tanulótársak iránti elfogadó és
segítőkész magatartás fejlesztésére.

2.5.1 Közösségfejlesztő programunk megvalósítását a következő lépésekben végezzük:
 A belépő új diákok között helyzetelemzést végzünk. Az eredmények tükrözik a
családkörnyezeti tényezőket, a családszerkezet, az anyagi viszonyok, a lakóhely, a
személyes fejlettségi, neveltségi szint adatait. A felsőbb osztályokban folyamatosan
figyelemmel kísérjük a változásokat. (Természetesen az adatvédelem követelményeit
betartjuk).
 A helyzetelemzés alapján hozzálátunk egy cselekvőképes, tevékeny közösség kereteinek,
formáinak kialakításához.
Elvi alap: az ésszerű és célszerű munkamegosztás, illetve hogy mindenkit kapcsoljunk be
a közös munkába úgy, hogy bizonyos szempontból legyen „vezető, irányító” s
ugyanakkor - más szempontból – „beosztott”.
A közös akaratból, demokratikusan kiépített rugalmas hierarchia, az un. Státus - és
feladatrendszer (amely reális jogokon és felelősségeken nyugszik) alapjává válik az
önkormányzatnak (ODB, IDB, kiscsoportok vezetősége).
 Ezzel együtt, illetve az egyéni és közösségi kezdeményezések, döntések folyamatában
megindulhat a közösség erőinek kibontakozása, az önigazgatás és önkormányzás, a
demokratizmus tanulása, gyakorlása, fejlesztése.
A fejlődés mércéjévé a legfontosabb közösségi értékjelzők állapotát tesszük.
o Tudatosan fejlesztjük, un. nyilvánosság és kommunikáció igényt, a közlési- és
vitaszínvonalat; fórumokat teremtünk a szabad véleménynyilvánításnak
(ideális, ha ez kötelességgé, belső igénnyé válik). Alakuljon ki egy összetett,
jól működő információs háló, valósuljon meg egymás közt, tanuló - tanár,
tanár - szülő, gyermek - szülő, tanár - tanár között is.
o Alakuljon ki az egységes értékelési rendszer kifejlődését szolgáló pozitív
osztály-, csoport közvélemény, amely ugyanazokat a tevékenységeket,
viselkedéseket tartja értékesnek, illetve értéktelennek. Munkánkat kísérje
folyamatos értékelés és önértékelés.
o Legyen sok közös akciónk, amelyek mint közös élmények.
o Biztosítják az érzelmi összetartozást, a „mi” tudatot és stílust (tanulmányi
munka, versenyek, vetélkedők, szakkörök, film- színházélmények,
kirándulások,
klubdélutánok,
diáknapok,
névadó
megünneplése,
sporttevékenységek, a tiszta környezetért végzett munkák, stb.)
o Gazdag gyakorlóterepet nyújtanak az egymásért és közösségért viselt
felelősségvállalásnak, a pozitív kölcsönhatási formák működésének
(együttműködési igény, egészséges versenyszellem).
o Létrehozzák, éltetik és formálják a jó hagyományokat, amelyek szerepét nehéz
túlbecsülni a közösség formálásában, megtartásában. Kiemelt jelentősége,
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pedagógiai értéke van a tanulmányi kirándulásoknak a tanulóközösség
összekovácsolása, az élményszerzés, az együttlét öröme ötvöződik a közelebbi,
távolabbi tájakkal, nevezetességekkel való megismerkedéssel, hazánk
felfedezésével. Lehetőséget ad jelentős, híres, érdekes helyekkel, tárgyakkal,
esetleg személyekkel való találkozás, élmények megélésére.
o A különböző iskolai közösségek fejlettségének mértéke, belső struktúrájának
értékei (benne az egyén helye) a szociometriai színvonal alakulásában (több
szempontú szociometriai felmérések) mutatkoznak meg.
Munkánkat akkor tekinthetjük eredményesnek, ha a fenti értéktelített együttműködési formák
meggyőződéssé szilárdítják tanulóinkban, hogy az egyéni boldoguláshoz, de a társadalom
jobbá tételéhez is az út a jó közösségeken keresztül vezet.
2.5.2 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai
Az iskolai hagyományok a tanulók egymást váltó korosztályainak állandósult szokásai,
magatartási, érintkezési formái életük visszatérő eseményei, amelyek a közösségi életének
legmaradandóbb formáit foglalják egységbe.
A hagyományok tartalmi és formai elemei nem merev szokások, azok megfelelő
előkészítéssel változtathatók.
A diákélet fontosabb eseményeit mindig egy osztály, évfolyam vagy valamelyik iskolai
közösség szervezi.
1. Osztályközösségek
Az osztályközösség tevékenységének összehangolását választott diákbizottság szervezi, az
DÖK működési rendjében megfogalmazottak szerint.
2. Diákönkormányzat
A diákönkormányzat a közoktatási törvény alapján működik. Működésének alapja a
nevelőtestület véleményét is figyelembe vevő önálló szervezeti és működési szabályzat.
A diákönkormányzatot választott testület (DÖK) vezeti, munkáját erre a feladatra kijelölt
tanár segíti.
3. Diákkörök és szakkörök
A házirendben meghatározottak szerint különböző öntevékeny diákkörök alakulhatnak
(hagyományos szakkörök: idegen nyelvi, irodalmi, stb.; kulturális: énekkar, filmklub;
különböző szintre előkészítő szakkörök: szakmai, tantárgyi).
Ezek a diákkörök a DÖK működési rendjéhez igazodnak.

2.6 A pedagógusok helyi feladatai és az osztályfőnök feladatai
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk
tartalmazza.
A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.










a tanítási órákra való felkészülés,
a tanulók dolgozatainak javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
15















iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
osztályfőnöki, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,
az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel
tanítás nélküli munkanapon az tagintézmény-vezető által elrendelt szakmai jellegű
munkavégzés,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

Az osztályfőnököt az tagintézmény-vezetője bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a
felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre













Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során
maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével.
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.
Szülői értekezletet tart.
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése,
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot
tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
Rendkívüli
esetekben
órát
látogat
az
osztályban.

16

2.7 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység
2.7.1 A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek
A tehetséggondozó munka sikerének feltétele, hogy
a.) a tehetség fogalmán ugyanazt értsük, az átlag fölé emelkedő, manifesztálódott
teljesítményt, cselekvést.
b.) a tehetség megnyilvánulhat az alábbi területeken





a szellemi képességek, intellektuális teljesítmények (szükséges feltételek: magas IQ,
motiváció)
kreativitás és alkotókészség (eredeti, új megoldások, problémakeresés)
művészetekben (az ábrázoló és zeneművészet terén)
szociális területen (vezetői kvalitások)

A tehetség igazi kifejlődése akkor várható, ha a magas intellektus, a megfelelő
személyiségjegyek (kreativitás, motiváció) ösztönző szociális háttérrel (családi, iskolai,
baráti) párosulnak.
c.) a tehetség felismerése minél korábban


felvételi elbeszélgetéseken, szaktanári munka során, közösségi életben

d.) a tehetség gondozása, fejlesztése


tantárgyi fejlesztés szervezett keretek között
– a tantárgyi órán a tananyag, illetve a tanítás differenciálása, a haladás gyorsítása,
illetve gazdagítása az ismeretek mélyítésével, a terjedelem növelésével.
– tanórai csoportbontások
– a tananyagon túli képzés igényével: szakkörök, felvételi előkészítők, önművelési
körök
– helyi, megyei, területi, országos versenyekre való egyéni felkészítés (ahol az
igazi cél nem is elsősorban a hatalmas versengés, hanem a hosszú felkészülési
folyamat, az a fejlődés, amely végbemegy a gyermekben)
– a pályázatokon való részvétel
– szeretnénk előrelépni a tanulókísérletek feltételeinek megteremtésében, a
diákrádió és diákújság, az énekkar, a sportkör munkájának hatékonyabbá
tételében
 a diákmozgalomban, a diákönkormányzat különböző szintjein kiválasztódnak a
szervezői, vezetői tehetséggel bíró diákok
A tehetséggondozás egyben természetesen személyiségfejlesztés is (önismeret,
tanulásmódszertan, új kulturális szokások), számos eleme bizonyos hátrányok (földrajzi,
szociális, kulturális) kompenzálására is irányul.
A tehetséggondozás bármily fáradságos munka, mégis vonzó a tanár számára, hiszen komoly
pedagógiai sikerélményt jelent.
2.7.2 Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése
A Nemzeti köznevelési törvény előírja:
„A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő
gyermek, tanuló a közösségi életbe való beilleszkedését elősegítő rehabilitációs célú
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foglalkoztatásra jogosult. A rehabilitációs célú foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az
óvodai az iskolai nevelés és oktatás keretében valósítható meg.”
Az iskolaérettségi vizsgálatok eredménye megerősíti azt a tényt, hogy iskolánknak is fel kell
készülnie a különböző tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek egyre nagyobb számú
fogadására és oktatására.
A tanulást nehezítő ok lehet:
 dyslexia,
 dysgráfia,
 dyscalculia,
 beszédhiba,
 figyelem- és egyéb képességzavar
 magatartászavar.
Intézményünkben a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók oktatását elsősorban integráltan
- azaz normál osztályban – kívánjuk megvalósítani. Amennyiben ez nem megvalósítható, az
oktatás színvonalának megőrzése miatt törekednünk kell arra, hogy gyógypedagógus,
fejlesztő pedagógus foglalkozhasson a tanulókkal, hiszen a megfelelő szakmai ellátást csak
így lehet biztosítani számára. A szakvélemények alapján heti 3,4 vagy 5 órában kötelesek
vagyunk részükre, a speciálisan a kudarcok okait enyhítő, megszüntető foglalkozásokat
tartani. Szükség esetén egy külön fejlesztő osztály /10-12 fővel/ indítása is indokolt.
Intézményünkben az enyhe értelmi fogyatékos, nagyothalló és részképesség-zavar tüneteit
mutató tanulókat integráltan oktatjuk, fejlesztést a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői- és
Rehabilitációs Bizottság szakvéleményében meghatározott órákban, lehetőség szerint egyéni
vagy kiscsoportos (2-3 fős) foglalkozás keretében kapnak.
Fontos, hogy a pedagógusok oktató-nevelő munkája a lehetőségekhez mérten igazodjon az
ilyen tanulók egyéni fejlesztéséhez, képességeihez. A tanórai differenciált foglalkoztatás
mellett a tanórákkal párhuzamosan, vagy a tanórákon túl is szükség lehet plusz órákban
fejleszteni, felzárkóztatni a tanulókat (a tanórán kívüli foglalkozások terhére).
A tanulási kudarcnak kitett tanulókat oktató pedagógussal szembeni elvárások:
 ismerje a részképesség-zavar tünet együttesét,
 tudjon differenciáltan oktatni, nevelni,
 nem érheti hátrányos megkülönböztetés részéről a tanulót,
 értékelésnél vegye figyelembe a tanuló eltérő képességeit, önmagához képest is nézze
a fejlődését,
 hátrányt nem jelentő képességterületen erősítse a tanuló kiemelkedési lehetőségét,
 nevelje a közösséget a képességek különbözőségének tolerálására.
Elvárások az osztályfőnökkel szemben:
 a szülővel kiemelten figyelmesen és tapintatosan foglalkozzon,
 a tanuló problémáit értesse meg a szaktanárokkal,
 szükség esetén forduljon szakemberhez a tanuló ügyében,
 kísérje figyelemmel a tanuló szakellátásának folyamatát, eredményességét,
 gondoskodjon a tanuló megfelelő iskolai fokozatba kerüléséről, pályaválasztásáról.
Ezen feladatok ellátásához az ismeretek olyan továbbképzések, tanfolyamok keretében
szerezhetők meg, amelyek a különleges bánásmódot, a különböző részképesség-zavar terápiát
oktatják. Ezért ösztönözzük a pedagógusok ilyen irányú továbbtanulását, továbbképzését.
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Amennyiben szükséges igénybe vesszük szakemberek (pszichológus, logopédus, fejlesztő
pedagógus) segítségét is.
2.7.3 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
Iskolánkban, mint az ország számos oktatási intézményében lassan, fokozatosan csökken a
tanulólétszám, de sajnos a munkanélküli illetve egyre nehezebb körülmények között élő
családok száma növekszik. Egyre többen vannak, akiket különböző jellegű szociális tényezők
gátolnak az adottságaikhoz mért optimális fejlődésükben, tehát szociálisan hátrányos
helyzetűek.
Az iskola csak korlátozott mértékben képes a tanulók helyzetét befolyásolni. A gyerekek
adottsága, családi viszonyai csak közvetve befolyásolhatók, szociális helyzetük javítása,
hátrányuk leküzdésének segítése folyamatos feladat.
Nevelési programunkban elsősorban a távlati tervezéssel foglalkozunk, vagyis a
helyzetfelmérés után meghatározzuk a tevékenység célját, a lehetőségek számbavételével, a
hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformákat.
A program célja segíteni a szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetű tanulók
 ismeretelsajátítását
 egyénre szabott fejlődését
 az iskolai környezetbe való beilleszkedését.
Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akik:
 a családi mikrokörnyezetből adódóan hátrányos helyzetűek
 (nem megfelelő lakásviszonyok, alacsony egy főre eső jövedelem, a szülők
alacsony iskolázottsága, a művelődés lebecsülése, családon belüli nevelési,
erkölcsi, vallási hagyományok, a gyermek nem megfelelő helyzete a családban)
 családi házon kívüli környezet miatt hátrányos helyzetűek
 (helytelen viszony, kapcsolat kifogásolható magatartású, nem megfelelő erkölcsű
gyerek csoporttal, felnőttel)
 munkanélküli szülők gyermekei
 iskolai körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek
 (a tanuló nem megfelelő helyzete a közösségben, nem megfelelő tanár-diák
viszony)
Átmenetileg hátrányos helyzetűek, akik:
 áttelepült, beköltözött (új) tanulók
 tartós betegség miatt hátrányos helyzetűek.
Az iskola nevelési programjában kitűzött céloknak megfelelően feladatunk különböző
programokkal segíteni az ilyen tanulókat képességeik minél teljesebb kibontakoztatásában, a
hátrányok enyhítésében.
A programban kitűzött célokból következnek a végrehajtandó feladatok:
 a hátrányos helyzetű tanulók felmérése osztályonként
 a hátrány mibenlétének meghatározása és regisztrálása a tantestület által elfogadott
módon (pl.: adatlap, vagy más formában),
 a szükséges tevékenységi formák megtervezése, és megvalósítása,
 az
eredmények
számbavétele,
további
teendők
meghatározása.
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A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek iskolánkban:
1. Felzárkóztató és tehetséggondozó programok
Minden évfolyamon szükség szerint korrepetálásokat, felzárkóztató foglalkozásokat
szervezünk. A tehetséges tanulóknak szakköröket, a továbbtanulóknak középiskolai
előkészítőket tartunk. Több tantárgy tanulása csoportbontásban történik. Ezen kívül a
választható órák kertében további fontos ismeretekre tehetnek szert a tanulók.
2. Drog és bűnmegelőzési programok
A rendőrséggel együttműködve, az osztályfőnöki órákon prevenciós előadásokat
hallgathatnak a tanulók (DADA-program).
Lehetőség szerint igyekszünk hasznos délutáni elfoglaltságokat biztosítani a gyerekeknek a
sportfoglalkozások és választható órák keretében.
3. Mentálhigiénés programok
Az osztályfőnökök a biológia tanárokkal együttműködve felvilágosító órákat tartanak. Igény
szerint iskolaorvosi, védőnői segítséggel. Az intézmény tanulói rendszeresen részt vesznek a
vöröskeresztes, csecsemőápolási, elsősegélynyújtó versenyeken.
4. Pályaorientációs tevékenység
Az osztályfőnökök, szaktanárok segítik a tanulókat, szülőket a megfelelő iskolaválasztásban.
A 12. osztályos tanulók felső oktatási intézményi látogatáson vehetnek részt.
5. Fesztiválok, bemutatók
Lehetőséget biztosítunk a tanulóknak a különböző műsorokban való szereplésre az iskolai
ünnepségeken, az iskola által szervezett versenyeken.
6. Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről
Az osztályfőnökök szülői értekezleteken, fogadó órákon, vagy értesítés útján tájékoztatják a
szülőket a lehetőségekről.
7. Reggel fél 8-tól tanári ügyeletet biztosítunk.
8. Kapcsolatot tartunk a szolgáltató intézményekkel, áthelyező bizottságokkal.
9. A tanulókat ösztönözzük a tanulmányi- és sportversenyeken való részvételre
A különböző versenyeken résztvevő tanulóknak térítjük a nevezési díját, és az utazási
költségét.

2.8 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való tanulói
részvételi jogai gyakorlásának rendje
2.8.1 A tanulók jogai és kötelességei
A tanulót az általános emberi-állampolgári jogok, a gyermeki jogok és a speciális tanulói
jogok gyakorlásának lehetősége egyaránt megilleti.
A tanuló személyiségi jogait, különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához, a
családi élethez és magánélethez való jogát, önrendelkezési jogát és cselekvési szabadságát,
valamint emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. Ennek megfelelően vallási, világnézeti
vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát minden tanuló kifejezésre
juttathatja, ha nem ütközik jogszabályba, vagy nem sérti másoknak ezt a jogát.
2.8.2 A tanulónak joga, hogy:
- képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön, képességeihez mérten továbbtanuljon;
- részére a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú
módon történjék;
- hit- és vallásoktatásban részesüljön;
- családja anyagi helyzetétől függően, ingyenes vagy kedvezményes étkezésben,
tanszerellátásban részesüljön; részben vagy egészben mentesüljön a tanulókat terhelő
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költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség
teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre;
válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül;
tanári felügyelettel igénybe vegye az iskola eszközeit és létesítményeit (könyvtár,
számítástechnikai terem, sportlétesítmények stb.);
rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön;
tájékoztassák a tanulmányai folytatásához és jogai gyakorlásához szükséges
információkról;
kezdeményezze diákkörök létrehozását, és részt vegyen azok munkájában;
az érettségi vizsgaszabályzatban és a pedagógiai programban meghatározott keretek
között megválassza azokat a tárgyakat, amelyeket tanulni kíván;
az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt mondjon az őt nevelő és oktató
pedagógus munkájáról és az őt érintő kérdésekről; személyét és tanulmányait érintő
ügyekben az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz kérdést intézzen, s arra a
megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemben választ kapjon;
kérelmére független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról;
kérje az átvételét másik azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe;
választó és választható legyen a diákképviseletbe;
a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért;
a levéltitokhoz való jogát tiszteletben tartsák;
kérelmére engedélyezzék egy vagy több évfolyam megismétlését abban az esetben is,
ha egyébként felsőbb évfolyamra léphetne;
jogai megsértése esetén – jogszabályban meghatározottak szerint – eljárást indítson,
továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot.
Ezen tanulói jogviszonyon alapuló jogok a beíratás napjától megilletik a tanulót,
gyakorlásukra azonban csak az első tanév megkezdésétől van lehetőség.

2.8.3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos tudnivalók:
2.8.3.1 Jogorvoslati jog gyakorlása
Ha a tanuló úgy érzi, hogy erkölcsi mivoltában megsértették, illetve bármilyen hátrány éri
lelkiismereti meggyőződése, véleménye, kifejtett nézete miatt, segítségért fordulhat
osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az iskola vezetőjéhez, illetve írásban panaszt tehet
az iskola vezetőjénél, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem
orvoslását a nemzeti köznevelésről szóló törvény 37.§-ban meghatározottak szerint.
A törvényességi kérelem esetében a fenntartó képviselője, felülbírálati kérelem esetén pedig
az iskolaszék (ennek hiányában a nevelőtestület tagjaiból álló, legalább háromtagú bizottság)
jár el,és hoz másodfokú döntéseket.
Ezt megelőzendő egyéb intézményen belüli jogorvoslati fórumokat is működtetünk. Ilyenek: a
diákönkormányzat folyamatos véleménynyilvánítási lehetőségei, diákközgyűlés.
A tanulót az ilyen eljárás megindítása miatt retorzió nem érheti, a közérdekű bejelentőnek
kijáró védelem illeti meg.
2.8.3.2 Kérdezés-érdemi válasz rendje
A tanulónak joga van kérdést intézni az intézmény vezetőihez és pedagógusaihoz, és arra
legkésőbb a megkereséstől számított 15 napon belül érdemi választ kell kapnia.
Az érdemi válasz fogalmát a Kt. 121.§ (1) bekezdés 8. pontja a következőképpen definiálja:
„amelyből megállapítható a megkérdezett, illetve az intézkedésre jogosult személy, szervezet
véleménye, döntése, valamint annak indoka.”
A kérdés eljuttatására a címzetthez külön fórumot nem rendszeresítünk, a szabályszerű
kérdezést sem alaki, sem tartalmi feltételhez nem rendeljük. Kielégítő módja a kérdezésnek a
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kérdező és a válaszadásra kötelezett szóbeli megállapodása. A válasz elmaradása vagy nem
kielégítő volta esetén a tanuló az tagintézmény-vezetőnek tehet panaszt.
A tanuló véleményt nyilváníthat az öt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, valamint az
iskola működéséről.

2.9 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
2.9.1 A tanulók közösségei
 A diákönkormányzat (DÖK)
A diákönkormányzat a 20/2012.120.§ alapján működik. Működését külön szervezeti és
működési rend szabályozza.
 Osztályközösségek
A tanulók évfolyamonként és képzési területenként osztályközösségben végzik
munkájukat. A közösségi és intézményi tevékenység összehangolása és hatékonysága
érdekében diákbizottságot választanak a DÖK - szabályzatban megfogalmazottak szerint.
 Diákkörök, szakkörök, stb.
A Házirendben meghatározottak szerint alakulhatnak meg a DÖK szabályzatához
igazodva.
 A 20/2012.EMMI rendelet 120. §. 7-8 pontja alapján évente diákközgyűlést kell
összehívni. A közgyűlés időpontja: minden tanév április hó utolsó hete (rendkívüli
esetben más időpont). A közgyűlésen az osztályküldöttségek diákképviselőket
választanak.
 A tanulók valamely csoportja, a nevelőtestület vagy az iskolavezetés
kezdeményezésére iskolagyűlés hívható össze.
 Az iskolavezetés a DÖK-kel a tanév elején és nagyobb iskolai rendezvényeket
megelőzően egyezteti programját.
 Az osztályközösségek tetszés szerinti gyakorisággal tarthatnak osztályszintű
megbeszélést.
 A fontosabb kérdéseket az osztályfőnöki órákon kell megbeszélni.
2.9.2 A szülők közösségét érintő együttműködési formái
Arra törekszünk, hogy minden szülő megismerje az iskola céljait, követelményeit, alapvető
dokumentumait. Célunk, hogy a szülők aktívan vegyenek részt a nevelő munkában, a szülők
és pedagógusok együttműködjenek, az intézmény támogatói legyenek.
A kapcsolattartás formái:







nyílt napok
szülői értekezletek
fogadó órák
elektronikus napló
ellenőrző
levél, telefon

2.9.3 A pedagógusok és a tanulók kapcsolata, együttműködése:
 A tanév első osztályfőnöki óráin ismertetjük a tanulókkal jogaikat és kötelességeiket, a
tanulók megismerkednek a házi renddel. Megválasztásra kerülnek az ODB tagok.
 Szeptemberben a tanulók jelentkeznek a felzárkóztató foglalkozásokra, szakkörökre,
könyvtár, számítógép használatra.
 Problémáikkal, ötleteikkel fordulhatnak osztályfőnökükhöz, a Diákönkormányzatot segítő
tanárukhoz, az ifjúságvédelmi felelőshöz.
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Negyedévente iskolagyűlést, évente egyszer Diákparlamentet tartunk.

2.9.4 Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése
iskolán kívüli intézményekkel
1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében állandó munkakapcsolatban
kell állnia a következő intézményekkel:
- az intézmény fenntartójával, működtetőjével
- a területileg illetékes pedagógiai, szakmai szervezetekkel, intézményekkel,
- a helyi nevelési-oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel.
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az tagintézményvezető a felelős.
2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot
tart fenn a helyi közművelődési intézményekkel.
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért a tagintézményvezető és a
tagintézményvezető - helyettesek a felelősek.
3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot
tart fenn a helyi háziorvosi szolgálat dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók
rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
4. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn a helyi
gyermekjóléti szolgálattal. A munkakapcsolat felügyeletéért a tagintézményvezető és a
tagintézményvezető - helyettesek a felelősek.
2.9.5 Érdekegyeztetés és érvényesítés
A tanulói érdekvédelem, érdekérvényesítés szerve a Diákönkormányzat. Tanár segíti
munkájukat, aki részt vesz az iskolavezetésben. Jogaikat és kötelezettségeiket a DÖK
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gyakorolják.
Az iskolában érdekelt csoportok érdekegyeztetésének fórumai:
A DÖK felnőtt segítője, tagja az iskolavezetésnek.
Az előbbiekben felsorolt jogaikat elsősorban az iskolavezetés havi rendszerességgel
megtartott megbeszélésein gyakorolják. Rendkívüli esetben kezdeményezhetnek külön
egyeztetéseket.
A nevelőtestület a Nemzeti köznevelési törvényben és a Kjt-ben, SZMSZ-ben
megfogalmazott jogosítványokat gyakorolja. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell
összehívni, ha a nevelőtestület 25 %-a ezt írásban kéri.
A szülői érdekérvényesítés:
a Szülők Tanácsa
A szervezeteknek az iskolai életben való részvételét a törvény, illetve saját Szervezeti és
Működési Szabályzatuk tartalmazza.
Az iskola nyilvánossági rendszere:
Az osztályok, az iskola és a DÖK rendelkezik faliújsággal. A DÖK havonta, illetve szükség
szerint ülésezik. A szülők tájékoztatását az évente 2, illetve 3 alkalommal tartandó szülői
értekezletek és a havonta tartott fogadóórák szolgálják.
23

Az iskola dolgozói közötti kommunikációt szolgálja a havi rendszerességgel megtartott
vezetői megbeszélés. Tervezett nevelőtestületi értekezletet évente három alkalommal tartunk.
Az aktuális feladatok egységes értelmezése érdekében munkaértekezletet szükség szerint
tartunk.
A lakosság tájékoztatása érdekében kapcsolatot tartunk a városi televízióval.
Nyilvánossági rendszerek cím alatt azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy az iskola döntései,
közlései az érintettek felé hogyan és milyen formában jutnak el. A „megszólítottak” körét az
alábbi közösségek jelentik:





















egyes tanulók,
a tanulók egy nagyobb csoportja,
az iskola minden tanulója,
egyes szülők,
a szülők egy nagyobb csoportja,
minden szülő,
a fenntartó
a fenntartó hivatala,
a fenntartó egy-egy hivatali dolgozója,
országos hatáskörű szervek,
országos hatáskörű szervek munkatársai,
módszertani intézetek,
módszertani intézetek dolgozói,
nevelőtestület egyes tagjai,
a nevelőtestület tagjainak egy nagyobb csoportja,
a nevelőtestület,
az iskola egyes dolgozói,
az iskola dolgozóinak nagyobb csoportja,
az intézmény minden dolgozója,
az intézmény minden polgára.

Az információ továbbadásának módja és formája:

Írásos forma:
•

bizonyítvány,

•

ellenőrző,

•

levél,

•

napló,

•

törzslap,

•

jegyzőkönyvek,

•

átiratok,

•

határozatok.

Ezek dokumentum értékű, hivatalosnak minősülő információk.
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Szóbeli forma:
•

értekezlet (szülői, munkatársi, nevelőtestületi),

•

fogadóóra,

•

családlátogatás,

•

iskolagyűlés,

•

iskolai rendezvény,

•

gyűlés,

•

beszámoló

•
a gyorsan megoldandó feladatok és az időszerű tájékoztatás témakörébe tartozó
információk továbbítására szolgáló forma.
Képi forma:
•

hirdetőtábla,

•

falújság,

•

fotók.

Célja a folyamatos bemutató jellegű dokumentatív célokat szolgáló információk közreadása.

2.10 Tanulmányok alatti vizsgák
2.10.1 A tanulmányok alatti vizsgák típusai
A 21/2012 EMMI rendelet 7.§-a szabályozza a tanulók tanulmányaik alatti vizsgáit.
A tanulmányok alatti vizsgák:





Osztályozó vizsga
Javítóvizsga
Különbözeti vizsga
Kis érettségi vizsga

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak akkor, ha:
1. felmentették a tanórai foglakozásokon való részvétel alól, az iskolával magántanulói
jogviszonyt létesített,
2. engedélyezték számára, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
3. tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát év végén nem
osztályozható egyetlen tantárgyból sem, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi számára,
hogy osztályozó vizsgát tegyen.
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4. a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzása együttesen egy tantárgyból meghaladja az iskolai
nevelés –oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák
20%-t illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-t és emiatt a tanuló teljesítménye
tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető,
kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.
Javítóvizsgát tehet a tanuló akkor, ha:
A tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
Az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik,
távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
Különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki másik iskolából érkezik
középiskolánkba és az általa eddig tanultak és az általunk eddig tanítottak között különbség
van tartalmi vagy tantárgyi területen.
A különbözeti vizsgára tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni.
szükség szerint, tanulói átvétel miatt ettől el lehet térni.
Osztályozó vizsgát az iskola a tanév során legalább két alkalommal szervez.
Osztályozó vizsgát kell szervezni a félévi és év végi értékeléseket követően. A tanulók
félévi és év végi zárását követően minimum három munkanap után el kell kezdeni az
osztályozó vizsgák lebonyolítását.
A különbözeti és osztályozó vizsga javítóvizsgáját a vizsgát követő egy hónapon belül
meg kell szervezni. A javítandó vizsga és a javítóvizsga között legalább két hétnek (14
napnak) el kell telnie.
Javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban kell
időpontot kijelölni. A javítóvizsga pontos időpontját az adott tanév rendje határozza meg.
A vizsgák időpontjáról a tanulókat tájékoztatni kell. A javítóvizsga időpontját a
helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
A tanulóknak a méltányossági alapon megkért vizsgákra a kérelmet írásban kell
benyújtani, az tagintézmény-vezetőnek címezve. A kérelemre írásbeli határozattal kell
válaszolni, amelyet a kérelem benyújtása után legkésőbb 15 munkanappal el kell juttatni a
kérelmezőhöz, kiskorú tanuló esetén a gondviselőhöz.
Kis érettségi vizsga
Tagintézményünkben a kis érettségi vizsga keretein belül a 10. és 11. évfolyamos tanulók
tapasztalatot szerezhetnek arra vonatkozóan, hogy tudásukról a középszintű érettségi
vizsgához hasonló módon számot adjanak. Minden tanulónak a 10. évfolyamon idegen nyelv
tantárgyból kis érettségi vizsgát kell tennie, a 11. évfolyamon pedig matematika, történelem,
irodalom és nyelvtan tantárgyakból kell számot adniuk tudásukról.
A kis érettségi vizsgák értékelésekor a középszintű érettségi vizsga értékelése az útmutató. A
kis érettségi tantárgyankénti leírásai a pedagógiai program mellékletét képezik.
A kis érettségi vizsgákra vonatkozó különleges szabályok:
A kis érettségi vizsgák a tanulók éves/két éves tantárgyi teljesítményét hivatottak mérni.
Amennyiben a tanuló nem készül fel megfelelően a vizsgákra, és a vizsgatárgyból elégtelen
osztályzatot szerez és azt a pótló vizsgán sem javítja, akkor az aktuális félévi/tanév végi
osztályzata nem lehet jobb elégségesnél az adott tantárgyból. Kivételt képez ez alól az eset, ha
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a tanuló félévi/ tanév végi osztályzatainak átlaga 4.5 feletti. Amennyiben a vizsga két részből
áll (írásbeli és szóbeli), akkor az egyik vizsgarész elégtelen teljesítése esetén a végső
osztályzat nem lehet jobb elégségesnél

2.10.2 A tanulmányok alatti vizsgák követelményei, részei
A vizsgák, vizsgabizottságok előtt zajlanak, amennyiben szükségesek.
A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért, a
vizsgabizottság törvényes működéséért.
A vizsgabizottság elnöke:
a) meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, illetőleg teljesítettee a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a
szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását,
b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,
c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a
vizsga iratait,
d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.
Az elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező tanár csak a
vizsga tárgya szerinti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel
rendelkező pedagógus lehet.
A vizsgabizottság munkáját, a vizsgát az tagintézmény-vezető készíti elő. A tagintézményvezető felel a vizsga törvényes előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek
megteremtéséért.
A tagintézmény-vezető dönt.
a) minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet a
helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,
b) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,
c) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan,
pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.
Az tagintézmény-vezető feladatainak ellátásában közreműködhet az tagintézmény-vezető
helyettese vagy más megbízottja.
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.
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A vizsgatárgyak követelményrendszere
Minden vizsgatantárgy követelménye azonosak az adott évfolyam tantárgyának
követelményrendszerével. (A tantárgyi követelményrendszert az 1. számú melléklet
tartalmazza.)
Az értékelés rendje
A vizsgatárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért
pontszámok összege alapján a következőként határozandó meg:
0%-24%

elégtelen

25%-39%

elégséges

40%-59%

közepes

60%-79%

jó

80%-100%

jeles

A vizsgatárgyak részei
Irodalom

írásbeli és szóbeli vizsga

Magyar nyelv írásbeli vizsga
Történelem

írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

Idegen nyelv írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Matematika

írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

Fizika írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Földrajz

írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

Biológia

írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

Kémia írásbeli vizsga és szóbeli vizsga
Informatika

gyakorlati vizsga

Művészeti ismeretek szóbeli vizsga
Társadalomismeret és etika szóbeli vizsga
Testnevelés gyakorlati vizsga
Szakmai alapozó tárgyak

írásbeli és szóbeli vizsga

Szakmai elmélet (szakképző évfolyamokon)

írásbeli és szóbeli vizsga
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2.11 A középfokú felvételi eljárás szabályai iskolánkban
A felvételi eljárás során az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi
eredményét vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból:
•

Magyar nyelv

•

Magyar irodalom

•

Matematika

•

Történelem

•

Idegen nyelv

A felvételi eljárás során pályaalkalmassági eljárást nem szervezünk, de a beiratkozás előtt a
tanulónak kötelező benyújtani az esetlegesen meglévő szakértői véleményeket és a
tanulmányokat befolyásoló orvosi állásfoglalásokat.

2.12 A szakképzésbe történő belépés és átvétel feltételei
2.12.1 A szakképzésbe történő felvétel rendje
1. Iskolai előképzettség vagy iskolai előképzettség hiányában bemeneti kompetenciák, a
szakképzés megkezdéséhez szükséges iskolai végzettség.
2. Szakmai előképzettség: szakképesítés megkezdésének feltételéül szolgáló, a szakképesítés
megszerzéséhez szükséges, korábban megszerzett szakképesítés.
3. Egészségügyi alkalmassági követelmények: annak az orvosi szakvéleményre alapozott
megállapítása, hogy a szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai,
egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a
választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való
felkészülésre. Az egészségügyi vizsgálatot az iskola-egészségügyben dolgozó szakemberek,
az iskolaorvos és a védőnő koordinálják.
4 Pályaalkalmassági követelmények: a szakképzésbe történő bekapcsolódás azon feltétele,
amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándékozó személy
képességei, készségei alapján fel tud készülni a választott szakképesítés komplex szakmai
vizsgájára és a választott tevékenység, foglalkozás ellátására.
Szakmánként különböző lehet, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie a szakmára
jelentkezőnek. A feltételeket az iskola szakmai programja tartalmazza szakmánként.
Szakmunkások szakközépiskolája (2 év) jelentkező tanulók felvételének elvei:
Nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján A szakmai vizsga letételét követően a tanuló két
év
alatt
középiskolában
készülhet
fel
az
érettségi
vizsgára.
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Felnőttoktatásba jelentkezés felvételének elvei:
16. életévét betöltötte, a mindenkori vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével.
Szakiskolát végzettek középiskolája:
A szakiskolai végzettséggel rendelkező tanuló – közismereti tanulmányainak és teljesített
szakmai követelménymoduljainak beszámításával – folytathatja tanulmányait olyan kétéves
középiskolai képzésben, amely legalább négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból
készít fel érettségire. A képzés követelményeinek teljesítése egyenértékű a középiskola
befejező évfolyamának elvégzésével. A belépés nappali, ill. esti tagozatra a hatályos
törvények szerint lehetséges.
Beszámíthatóság:
A szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes szakirányú szakmai képesítése és
szakirányú szakképesítése a szakgimnázium pedagógiai programja részét képező szakmai
programban meghatározottak szerint a tanulmányokba beszámítható, amelynek mértékéről és
tartalmáról a kerettantervben meghatározottak figyelembevételével az iskola igazgatója
határoz.
A szakképző iskolában és a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a
szakképesítésre előírt - megegyező tartalmú - követelmények teljesítésébe a szakképző iskola
pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint be kell
számítani. Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények
teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet a szakképző iskola
vezetőjéhez kell benyújtani. A beszámítható előzetes tanulmányokról és teljesített
követelményekről a szakképző iskola vezetője határozattal dönt. A szakképző iskola
vezetőjének döntése ellen a kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre
a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni.
A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése előtt munkaviszonyban
(vállalkozói jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) eltöltött
szakirányú gyakorlati idő - a szakképző iskola vezetőjének egyedi döntése alapján az (1)
bekezdésben meghatározottak szerint - beszámítható.
Érettségi utáni képzésbe jelentkező tanulók felvételének elvei:
A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, érettségi
végzettséget szerzett tanulók részére a szakközépiskolában az érettségi végzettséghez kötött
szakképesítésre történő felkészítés keretében a szakképzési évfolyamok száma kettő. A
szakmai érettségi vizsgát követően a tanuló 1 év alatt szerezhet szakmai végzettséget a
szakközépiskola komplex szakmai vizsgára felkészítő szakképzési évfolyamán. A tanuló az
érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat a
középiskola befejező évfolyamának elvégzésével azzal, hogy legkésőbb a tizenharmadik (első
szakképzési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi
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végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a megadott határidőig az érettségi
végzettséget nem szerzi meg.

2.12.2 Az iskolaváltás, a tanuló átvételének szabályai
Ha az adott osztály létszáma engedi, a szülő kérésére elsősorban a tanév befejezése után
biztosítjuk a más iskolába járó tanulók számára az iskolaváltás lehetőségét. Az átvételről az
tagintézmény-vezető dönt az érintett osztályfőnök véleményének kikérésével.
Az átvétel eljárásrendje:
-

Ha az tagintézmény-vezető engedélyezi a tanuló átvételét, a két iskola által tanított
tantárgyak összehasonlítása alapján dönt arról, hogy a tanuló számára el kell e rendelnie
különbözeti vizsgát.

-

Ha a tanulónak nem kell különbözeti vizsgát tennie, az tagintézmény-vezető tanév
közben is engedélyezheti az átvételét, ebben az esetben írásbeli befogadó nyilatkozatot
küld a tanuló iskolájának. A tanuló akkor iratkozhat be iskolánkba, ha az „Értesítés
iskolaváltoztatásról” dokumentumot kézhez kaptuk.

-

Ha a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie, csak annak eredményes teljesítése után
iratkozhat be iskolánkba, ezért a tanköteles tanulónak eredeti iskolájában fenn kell
tartania a tanulói jogviszonyát.

-

Az évközi átvételnél a különbözeti vizsga előzetes letételétől eltekinthet az
tagintézmény-vezető, ha a tanuló eddigi eredményei, illetve a hiányzó tantárgy nehézségi
foka alapján biztosítottnak látja a különbözeti vizsga eredményességét.

-

Évközi vizsgát kizárólag a fenti esetben tartunk, egyébként általában az augusztusi
vizsgaidőszakban szervezzük meg.

-

Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit a volt iskolája által megküldött hiteles
dokumentumok alapján az osztályfőnök átvezeti az osztályozási naplóba.

-

Az átvett tanulónak az esetleges tudásbeli hiányosságait a szaktanárok segítségével és
útmutatásai szerint pótolnia kell.

Az iskolaváltás elutasítása:
-

Ha a két iskola tantervei között nem nagyok a különbségek, esélyteremtő iskola révén
nem zárkózunk el a tanulási kudarccal küzdő, gyengébb eredményű tanulók átvételétől,
de az iskolaváltást kizárja kivéve, ha ezt a másik iskola vezetője kéri, ha a tanuló
magatartásával komoly gondok vannak, vagy ha sokat mulasztott igazolatlanul. Ennek
megállapítására a tanulónak az átvétel kérelmezésekor be kell mutatnia az ellenőrzőjét.

-

Ha a két iskola tantervei között jelentősek a különbségek, nem tudjuk átvenni különösen
a felsőbb évfolyamokra azt a tanulót, akinél az eddigi teljesítménye alapján nem
feltételezhető, hogy eredményes különbözeti vizsgát tesz.
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-

Ha a tanuló az augusztusi különbözeti vizsgán bármely tantárgyból nem teljesítette az
elégséges szintet, az átvételét elutasítjuk.

2.13 Elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításának célja
Elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításának célja
a. A diákok ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
b. Ismerjék fel a vészhelyzeteket;
c. Tudják az egyes sérülések élettani hátterét, várható következményeit;
d. Sajátítsák el a legalapvetőbb segélynyújtási módokat;
e. Segélynyújtással, élettannal, anatómiával kapcsolatos alapfogalmak megismerése;
f. Készség szinten sajátítsák el mikor, és hogyan kell mentőt hívni.
A cél nem csupán az elsősegély-nyújtás elméleti és gyakorlati ismereteinek számonkérése
szerepel, hanem élettani, egészségvédelmi és számtalan egyéb területtel kapcsolatos kérdések
is. Egészségtudatos magatartás kialakítása, felelősségteljes gondolkodásmód, érzékenység
embertársaink iránt, holisztikus szemlélet, szociális képességek fejlesztése, internet használat.
Az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, biológia
és testnevelés óra) és szakköri foglalkozásokon valósul meg.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását tanítási órákon belül elsősorban a következő
tevékenységformák szolgálják:
Tantárgy
biológia

kémia

fizika
testnevelés
informatika

elsősegély-nyújtási alapismeretek
- rovarcsípések
- légúti akadály
- artériás és ütőeres vérzés
- komplex újjáélesztés
- mérgezések
- vegyszer okozta sérülések, savmarás
- égési sérülések
- szén –monoxid mérgezés
- égési sérülések
- forrázás
- magasból esés
- áramütés

Elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:
elméleti: szakember (védőnő, mentőtiszt, orvos) bevonásával
gyakorlati: szimulációk, helyzetgyakorlatok
 Kompetenciák fejlesztése;
 Probléma felismerés;
 Gyors és szakszerű cselekvés;
 Embertársaink iránti érzékenység;
 Bajba jutottakkal szembeni együttérzés..
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3 Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnáziuma és
Szakgimnáziuma helyi tanterve

3.1 Kerettantervi óratervek nappali tagozat
A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú
iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés – oktatás folyik. Fejlesztő célú képzési
tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási – tanulási módszerekkel készíti fel
tanulóit arra, hogy a tudás – állandó értékek mellett- mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő
elemeket is, így átfogó céljaival összhangban kialakítja a tanulókban az élethosszig tartó tanulás
igényét és az erre való készséget, képességet. Az intézményben folyó nevelés – oktatás továbbépíti,
kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. Az iskolában az általános és
szakmai műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő, megerősítő és további műveltség megszerzését
elősegítő nevelő –oktató tevékenység folyik.
A szakgimnázium általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és
nemzeti kultúra alapértékeit, testileg és lelkileg egészséges, az emberi kapcsolatokban igényes
felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi,
gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre. Az iskolában
folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységet
alkot.
A szakközépiskolában folyó nevelés – oktatás célja, hogy a tanulók alkalmassá váljanak az önálló,
felelős döntéseken alapuló, elsősorban a szakmai területeken folyamatosan fejlődő, megújuló
alkotómunkára, a termelési, szolgáltatási és más társadalmi értékteremtési folyamatok alakítására, a
munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére, valamint felsőfokú tanulmányok megkezdésére.
A választott kerettantervek megnevezése:
Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és
követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben
meghatározott tananyaggal és követelményekkel.
Iskolánk a NAT által meghatározott iskolai kerettantervek közül, ahol választási lehetőséget jelöltek
meg minden tantárgy esetében az „A” változatot választotta.

3.1.1 Általános alapelvek
A tantárgyi óraszámokból adódóan a tantestület féléves órarendi váltást hagyott jóvá.
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3.1.2 Kifutó rendszerű oktatási képzési formák
3.1.2.1 Gimnázium
A gimnázium 12. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámok (2014 szeptemberétől)
kifutó rendszerben, a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján

34

3.1.2.2 Szakközépiskola
Tantárgyi struktúra és óraszámok 2015-től, a kerettantervek kiadásának, és
jóváhagyásának rendjéről szóló 51/ 2012. (XII.21.) EMMI rendelet alapján
Óraterv a kerettantervekhez – szakközépiskola
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Művészetek*
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szakmai tárgyak órakerete,
amelyből 1óra (szakmai irányú
képzésre) szabadon tervezhető**
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

4
3
3

4
3
3

4
3
3

4
3
3

2

2

3

3

1
2
1

1

2
2
2

2
2
1
1
1

1
5
1

5
1

5
1

5
1

6

7

8

11

4
35

4
36

4
35

4
35

*A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és
médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete.
**A szakképzési kerettantervek alapján, ágazatonként különböző tartalommal.
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3.1.3 Felmenő rendszerű oktatási- képzési formák
Az érettségire épülő fő és az érettségi vizsga keretében megszerezhető mellék szakképesítések tervezése tagintézményünkben:
Az Informatika ágazatban tagintézményünk az 52 481 02 Irodai Informatikus mellékszakképesítés elsajátítását ajánlja fel. Amennyiben a tanuló nem választja a mellékszakképesítés tanulását, úgy az erre fordított időkeret terhére szakmai informatika tantárgy
tananyagtartalmának elsajátítására van lehetőség a 11. és 12. évfolyamon.
Az ügyvitel ágazatban tagintézményünk az 52 841 02 ügyfélszolgálati ügyintéző mellék –
szakképesítés elsajátítását ajánlja fel. Amennyiben a tanuló nem választja a mellékszakképesítés tanulását, úgy az erre fordított időkeret terhére irodai szoftverek tantárgy
tananyagtartalmának elsajátítására van lehetőség a 11. és 12. évfolyamon A tantárgyi
különbségeket a fő- és a mellék - szakképesítést választók között az iskola szakmai programja
szabályozza

36

3.1.3.1 Szakgimnázium - Informatika XIII. ágazat esetében
A szakgimnázium 9 – 13. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámok 2016
szeptemberétől, a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012.
(XII. 21.) EMMI rendelet alapján

Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

9-12.
óraszám
összesen

13. évf.

13. évf.
óraszám
összesen

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Etika
Informatika
Művészetek
Testnevelés
Osztályfőnöki
Kötelező komplex
természettudományos
tantárgy

4
4
3
2
2
5
1

4
4
3
2
2
5
1

4
4
3
3
1
5
1

4
4
3
3
1
5
1

556
556
417
345
31
144
36
695
139

4
-

124
-

3

-

-

-

108

-

-

-

2

2

2

206

-

-

-

-

2

2

134

-

-

-

1

-

-

36

-

-

8

8

7

7

(1045+453)

31

961

3

4

3

3

-

-

35

36

35

35

35

Tanítási hetek száma

36

36

36

31

31

Éves összes óraszám

1260

1296

1260

1085

Ágazathoz kapcsolódó
tantárgy: Fizika
Kötelezően választható
tantárgy: Érettségi tantárgy,
vagy Idegen nyelv, vagy
Kémia*, vagy Informatika,
vagy Szakmai tantárgy**
Pénzügyi és vállalkozói
ismeretek
Érettségire épülő (fő)
szakképesítés
Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés
Rendelkezésre álló
órakeret/hét

1498

4901

1085

1085

* Amennyiben az iskola a Kémia tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 144 órás
(két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia.
** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható.
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3.1.3.2 Ügyvitel XXV.
A szakgimnázium 9 – 13. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámok 2016
szeptemberétől, a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012.
(XII. 21.) EMMI rendelet alapján
Tantárgyak

9–12.
13. évf.
12. évf. óraszám 13. évf. óraszám
összesen
összesen

9. évf.

10. évf.

11. évf.

Magyar nyelv és
irodalom

4

4

4

4

556

–

–

Idegen nyelvek

3

3

3

3

417

–

–

Szakmai idegen nyelv

1

1

1

1

139

4

124

Matematika

3

3

3

3

417

–

–

Történelem

2

2

3

3

345

–

–

Etika

–

–

–

1

31

–

–

Informatika

1

1

–

–

72

–

–

Művészetek*

–

–

1

–

36

–

–

Testnevelés

5

5

5

5

695

–

–

Osztályfőnöki

1

1

1

1

139

–

–

Ágazathoz kapcsolódó
tantárgy: Tanult idegen
nyelv

1

1

1

1

139

–

–

Érettségi felkészítésre
vagy Idegen nyelvre
fordítandó órakeret

1

1

2

2

206

–

–

Érettségire épülő (fő)
szakképesítés

8

8

8

8

1112

31

961

Érettségi vizsga
keretében megszerezhető
szakképesítés

4

5

3

3

525

–

–

Szabadon tervezhető
órakeret

1

–

–

–

36

–

–

Vállalkozói ismeretek

–

1

–

–

36

–

–

Rendelkezésre álló
órakeret / hét

35

36

35

35

35

Tanítási hetek száma

36

36

36

31

31

Éves összes óraszám

1260

1296

1260

1085

4901

1085

1085

* A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és médiaismeret)
kerettanterveiből
szabadon
választhatóan
tölthető
fel
a
Művészetek
órakerete.
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3.1.3.3 Szakgimnáziumi képzés 2018 szeptemberétől a szakképzési kerettantervekről szóló
5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet alapján
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf. 12. évf.

9 – 12
óraszám
összesen

13. évf.

13. évf.
óraszám

Magyar nyelv és
irodalom

4

4

4

4

556

–

–

Idegen nyelv

4

4

4

4

556

–

–

Matematika

3

3

3

3

417

–

–

Történelem

2

2

3

3

345

–

–

Etika

–

–

–

1

31

–

–

Informatika

2

2

–

–

144

–

–

Művészetek

1

–

–

–

36

–

–

Testnevelés

5

5

5

5

695

–

–

Osztályfőnöki

1

1

1

1

139

–

–

3

–

–

–

108

–

–

2

2

2

–

216

–

–

Kötelezően választható
tantárgy**

–

–

2

2

134

–

–

Pénzügyi és vállalkozói
ismeretek

–

1

–

–

36

–

–

Szakmai tárgyak
órakerete

8

12

11

12

1488

31

961

Szabadon tervezhető
órakeret

–

–

–

–

–

4

124

Rendelkezésre álló
órakeret/hét

35

36

35

35

–

35

–

Tanítási hetek száma

36

36

36

31

–

31

–

Éves összes óraszám

1260

1296

1260

1085

4901

1085

1085

Kötelező komplex
természettudományos
tantárgy

Ágazathoz kapcsolódó
természettudományos
tantárgy*

*A szakgimnáziumok helyi tanterveibe beépítendő, az egyes ágazatokhoz kapcsolódó
természettudományos tantárgyak című táblázat szerint**Érettségi tantárgy, Idegen nyelv,
Természettudományos tantárgy, Informatika, Szakmai tantárgy vagy Katonai alapismeretek
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Az egyes ágazatokhoz kapcsolódó természettudományos tantárgyak

1.

A

B

Ágazatok

Ágazathoz kapcsolódó
tantárgy

C
Kötelezően választható
természettudományos
tantárgy

Biológia

Fizika vagy Kémia

Biológia

Kémia vagy fizika

Fizika

Kémia

Kémia

Fizika

Földrajz

Fizika

Biológia

Földrajz

Erdészet és vadgazdálkodás XXXII.,
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mezőgazdaság XXXIII., Kertészet és
parképítés XXXIV., Sport XXXVII.
Egészségügy I., Környezetvédelem
XXIII.,
Szépészet XXX., Élelmiszeripar
XXXVI.
Egészségügyi technika II., Képző- és
iparművészet V., Hang-, film és
színháztechnika VI.,
Épületgépészet VIII., Gépészet IX.,
Villamos ipar
és elektronika XI., Távközlés XII.,
Informatika XIII.,
Építőipar XVI., Könnyűipar XVII.,
Faipar XVIII.,
Közlekedésgépész XXII., Agrár gépész
XXXI.,
Közlekedés, szállítmányozás és
logisztika XL.,
Vízügy XLI.
Kohászat X., Vegyipar XIV., Vegyész
XV., Nyomdaipar XIX.
Bányászat VII., Közgazdaság XXIV.,
Ügyvitel XXV.,
Kereskedelem XXVI., Vendéglátóipar
XXVII.,
Turisztika XXVIII., Optika XXIX.,
Földmérés XXXV.
Szociális III., Pedagógia IV., Rendészet
és
közszolgálat XXXVIII., Közművelődés
XXXIX.
Előadó művészet XLII.

Komplex
természettudomány vagy
egy
természettudományos
tantárgy
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3.2 Az iskola egészségnevelési programja
A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs
formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az
egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a
környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés
egészség és cselekvésorientált tevékenység.
Az egészségkultúra alapvető feltétele, hogy az egyén
 ismeri és betartja az egészség megőrzésének szabályait
 időben fordul az egészségügyi szolgálathoz
 az ott kapott tanácsokat betartva együttműködik az egészségügyi szolgálattal
Iskolánk elősegíti
 a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az eredményes tanulás előfeltételét
 a pedagógusok, a diákok, az egészségügyi szakemberek együttműködését
 iskolánk biztosítja az egészséges környezetet, az iskolai egészségnevelést és az
egészségügyi szolgáltatásokat
3.2.1 A mindennapos iskolai testedzés program
A közoktatási törvény módosítása során az oktatási tárca megteremtette a mindennapi
egészségfejlesztő testmozgás jogszabályi feltételeit a közoktatásról szóló törvény 52§ (910),
valamint az 53§ (9) bekezdésében foglaltak, Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 243/2003
(CI.17) Korm. rendelet továbbá a Nemzeti köznevelési tv. keretei között.
Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja
A gyermek egészséges testi-, lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközével.
Az iskolai testnevelés és sport keretei között az egészségnevelés, a csoportmunka, valamint a
társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető.
Az egészségfejlesztő testmozgás megvalósulása érdekében az alábbi sajátos egészségügyi és
pedagógiai szempontokat vesszük figyelembe:
 minden tanuló lehetőleg minden nap vegyen részt testmozgás programban;
 minden testnevelési órán és egyéb testmozgási alkalommal történjen meg a keringési
és légző rendszer megfelelő terhelése;
 a testnevelési órán alkalmazott gimnasztikába épüljön be a biomechanikailag helyes
testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlat és légző torna
 a testnevelési tananyag elsajátítása során figyelmet fordítunk a gerinc és ízületvédelem
szabályainak betartására, különös figyelemmel a fizikai képességek mérésénél;
 úgy kell megszervezni a testnevelési órát és az egyéb programokat is, hogy
tanulóinknak örömöt és sikerélményt jelentsen;
 a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesüljenek a teljes testmozgás
programban.
A 2012/2013. tanévtől a mindennapos testnevelés biztosítása a következő módon történik:
Heti öt testnevelés óra keretében, amelyből heti 3 óra a délelőtti testnevelés keretein belül,
heti 2 óra délutáni sportköri foglalkozás keretein belül (DSK) valósul meg.
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2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 27. § (11) c) pontja értelmében:
versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező
vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre
érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a
sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki az tagintézmény-vezető
engedélyével.

3.3 A tankönyvek és a taneszközök kiválasztásának elvei
Az alapvető tankönyvek beszerzését (illetve lehetőségét) az iskola biztosítja. A szükséges
eszközökről a szülőket a megelőző tanév végén (9. osztály esetében a beíráskor) ellenőrző
útján tájékoztatjuk.
Az egyes évfolyamokon az azonos tantárgyakhoz azonos tankönyvet használunk (kivéve a
kerettantervből adódó eltéréseket). A tankönyvet az adott tantárgyhoz a szakos tanárok
javaslatára a tantestület választja ki az alábbi elveket is szem előtt tartva:


a választott tankönyv a lehető legjobban szolgálja az érettségi vizsgára való felkészülést és
a felsőoktatási továbbtanulást



a tankönyv lehetőleg több évfolyamra szóló (tartós) legyen.



a tankönyv kiválasztásakor a szülők anyagi terhelhetőségét is figyelembe kell venni.

.
A szükséges tankönyvek, eszközök, ismerethordozók jegyzékét és megnevezését az egyes
tantárgyak óratervénél szerepeltetjük.
A tankönyv megrendelését, tárolását és kiosztását az iskola biztosítja. A tanév végén a
tankönyvfelelős írásos felmérés alapján állítja össze a konkrét tankönyvigényeket. Az állami
normatív támogatást és a kiegészítő tankönyvtámogatást szülői nyilatkozat alapján biztosítjuk
a rászorulók ingyenes tankönyvellátásához.
A könyvtári példányokból a készlet erejéig kölcsönzéssel is gondoskodunk az ingyenes
tankönyvellátásról (ez különösen több évre szóló tartós tankönyvek, földrajzi és történelmi
atlaszok, feladatgyűjtemények esetében érvényes).

3.4 Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósításának szabályai
Az intézményünkben folyó nevelés és oktatás szakaszában a pedagógusok legfontosabb
feladata az iskolai alapműveltség árnyalása és megszilárdítása; a pályaválasztáshoz, a
továbbtanuláshoz a munkavállalói szerephez, az ágazathoz tartozó szakképesítések
megszerzéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása, a tanórákon a következő
kompetenciaterületeken keresztül:



anyanyelvi kommunikáció: (fontos, hogy képessé váljanak tanulóink a fogalmak,
gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezésére és értelmezésére szóban és
írásban egyaránt.)
digitális kompetencia: (hiszen diákjainknak rendelkeznie kell azon képességekkel,
amelyek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a
kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. Idetartozik
a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök
használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás, az
IST alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén.)
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idegen nyelvi kommunikáció, (mivel a mai világban kódolniuk kell szóbeli
üzeneteket, beszélgetéseket kell kezdeményezniük, folytatniuk és lezárniuk, valamint
a szövegeket kell megérteniük és alkotniuk.)
matematikai kompetencia (azért, hogy tanulóink rendelkezzenek azzal a
képességgel, hogy alkalmazni tudják az alapvető matematikai elveket és folyamatokat
az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a
munkahelyen. Követni és értékelni tudják az érvek láncolatát, matematikai úton
képesek legyenek indokolni az eredményeket, értsék a matematikai bizonyítást, a
matematika nyelvén kommunikálni tudjanak, valamint alkalmazzák a megfelelő
segédeszközöket.)
természettudományos kompetencia (Ezeknek az ismereteknek a birtokában a diák
megérti a tudományos elméletek szerepét a társadalmi folyamatok formálódásában, az
alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait a társadalom
egészében -a döntéshozatallal, értékekkel, erkölcsi kérdésekkel, kultúrával stb.
kapcsolatosan).
a hatékony, önálló tanulás (A tanulónak képesnek kell lennie a közös munkára és
tudásának másokkal való megosztására saját munkája értékelésére és szükség esetén
tanács, információ és támogatás kérésére, valamint az élethosszig való tanulás
eszméjének elfogadására és szükségességére)
szociális és állampolgári kompetencia (hiszen fontos, hogy a diákok képessé
váljanak arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról
kialakult tudásukat felhasználva, aktívan vegyenek részt a közügyekben.)
kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia ( hiszen szükséges, hogy a
tanulók képesek legyenek a kínálkozó lehetőségek megragadására.)
esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség (a diák esztétikai-művészeti
tudatossága és kifejezőképessége alapvető feltétele annak, hogy el tudja fogadni és
értékelni tudja mások alkotásait mind a tradicionális művészetek területén, illetve a
média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a
bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern
művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet)

Iskolánk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a gazdaság és a szakképzés igényeihez igazodva
segítse a tanulókat a társadalmi különbségeikből adódó hátrányok leküzdésében, így a
következő felzárkóztató foglalkozások keretén belül kerül sor képességeik fejlesztésére:





matematika fakultáció
matematika kompetenciafejlesztés
magyar nyelv és irodalom kompetenciafejlesztés
javítóvizsgára való felkészítő foglalkozások

A pedagógusok a nevelő – oktató munkájuk során gondoskodnak a tanulók személyiségének
fejlődéséről és tehetségük kibontakoztatásáról, és egyénre szabottan a kötelező tanórák után
fejlesztő foglalkozásokat tartanak annak érdekében, hogy segítsék a diákokat tehetségük
kibontakozásában a következő területeken:



matematika tehetséggondozás;
idegen nyelv tehetséggondozás;
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3.5 A tanulók tantárgyválasztása és a pedagógusválasztás szabályai
Tagintézményünkben nincs mód a pedagógusválasztásra. A tanuló a kötelező tanítási órák
mellett kötelező és szabadon választható tanítási órákon vehet részt, így megilleti a
tantárgyválasztás joga. A tantárgyválasztás keretei az iskola pedagógiai programja és az
érettségi vizsgaszabályzat. Minden év április 15-ig az iskola vezetője elkészíti és közzéteszi a
tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanuló választhat. A választható
tantárgyakról a tanuló az osztályfőnökétől kap tájékoztatást.
Az iskola május 20-ig az osztályfőnök segítségével felméri az igényeket felméri az igényeket
( hány tanuló milyen szabadon választható tanítási órán kíván részt venni).
Az igényeket összesítve az iskola 3 héten belül, de legkésőbb június 11-ig az osztályfőnökök
révén közzéteszi az igények teljesítésével összefüggő jegyzéket.
A tanuló a május 20-i tantárgyválasztását követően a szorgalmi idő végéig megváltoztathatja
döntését.
A választott tantárgyat a tanuló két évig tanulja.
A kiskorú tanuló csak szülői hozzájárulással élhet a tantárgyválasztási jogával.
A felvett és az új tanévben elkezdett választható tantárgyak a tanév során nem adhatók le
Gimnáziumi osztályokban:
matematika, történelem, magyar nyelv-és irodalom,angol nyelv,német nyelv,biológia,, fizika,
kémia, földrajz, informatika
Szakgimnázium esetén a tanulók választhatnak, hogy a főszak szakképesítése mellett
megszerzik –e a mellékszakképesítést vagy helyette a szakmai érettségit elősegítő
tantárgyakat tanulják.

3.6 A középszintű érettségi vizsga
Az érettségi vizsga fajtái, vizsgaidőszakok
Az érettségi vizsga lehet rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító és
ismétlő.
(100/1997.
(VI.
13.)
kormányrendelet
az
érettségi
vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról 9. §)
A vizsgaidőszakok – a vizsga szintjétől függetlenül – a következők: május-június,
szeptember-október, február-március. (id. törvény 11. § 2. bek.)
Az érettségi vizsga szintjei:
A középszintű érettségit az idézett törvény előírásai szerint bonyolítjuk le.
Az érettségi vizsga tárgyai gimnáziumi rendszerben:
irodalom, nyelvtan, történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv, választható
tantárgyak: földrajz, kémia, biológia, fizika, ének-zene, informatika, művészettörténet,
rajz és vizuális kultúra, , testnevelés.
Az emelt szintű érettségire előkészítést vállalunk igény szerint.
Az érettségi vizsga tárgyai szakgimnáziumi rendszerben:
A 2011. évi CXC törvény értelmében, szakgimnáziumban 5 tárgyból tesznek érettségi
vizsgát a tanulók: kötelező érettségi vizsgatárgy a magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv és a szakmai tantárgyak komplex vizsgája.
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A tanuló az öt érettségi tárgyon túl is jelentkezhet választható vizsgatárgyból érettségi
vizsgára.
Igény szerint vállaljuk az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítést.
Az egyes tantárgyakra vonatkozó érettségi témaköröket a pedagógiai programunk 2. számú
melléklete tartalmazza a 40/2002 (V.24.) OM rendelet alapján.

3.7 A tanuló tantárgyi teljesítményének, magatartásának, szorgalmának
értékelése, minősítése
A tanuló teljesítményének értékelése és minősítése a hagyományos formában történik (jeles,
jó, stb.).
Az értékeléshez és minősítéshez szükséges ellenőrzések részben az általános oktató-nevelő
folyamatban kialakult módon, illetve az egyes tantárgyak sajátosságaiból adódóan történnek.
1.












Valamennyi tantárgyban:
Rendszeres szóbeli és írásbeli információ
Folyamatos értékelés
Témazáró dolgozatok
Feladatlapok (központi és egyedi)
Iskolai és házi dolgozatok
Egyéni kiselőadás vagy beszámoló (ez utóbbi szóban vagy írásban)
Önálló gyűjtőmunka megadott szempont szerint
Részvétel versenyeken, vetélkedőkön
Minden olyan információ, amely a tanuló tanulási feladatokhoz való viszonyát tükrözi
A hagyományos formában kialakított kisvizsgák
A különböző jogszabályokban meghatározott szintű vizsgák érettségi, OKJ, különbözeti,
összevont vizsga, stb.)

2.















Az egyes tantárgyak sajátosságaiból adódóan:
Tollbamondás - magyar nyelv
Nyelvhelyességi hiba felismerése és javítása - magyar nyelv
Memoriter - magyar irodalom
Értekezés - magyar irodalom
Műelemzés - magyar irodalom, ének-zene, műalkotás
Fordítás idegen nyelvről, illetve magyar nyelvről - idegen nyelvek
Hangzó szöveg értése - idegen nyelv
Kísérlet bemutatása, elemzése - természettudományos tárgyak
Példamegoldás - matematika, fizika, kémia
Növény- és állattani meghatározások - biológia
Topográfiai ismeret - földrajz, történelem
Térképvázlatok elemzése - földrajz, történelem
Géptermi gyakorlat és tesztek megoldása - számítástechnika
A szakmai ismeretek ellenőrzésében díjazási feladatok, szituációs gyakorlatok, szabályos
okiratvezetés.

3. A felnőtt tagozat ellenőrzési és értékelési rendszere
A tagozat tanulói félévenként, külön vizsgarend szerint tesznek vizsgát. A vizsga formáját
(szóbeli és /vagy írásbeli), a vizsga sorrendiségét, a vizsga napjait az iskola hirdetményen
teszi közzé. (Az évközi dolgozat időpontját is).
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4. A tanuló tantárgyi minősítése
A tanuló teljesítményét az 1,2, illetve 3-as pontokban felsorolt formában szerzett szóbeli,
írásbeli és egyéb értékelés szerint minősítjük.


Szóbeli értékelés: A kialakult gyakorlat szerint történik, az azonos szakosok egyeztetett
és összehangolt minősítése alapján.



Írásbeli: A tantárgy jellegétől függően lehetőleg pontozásos rendszer alapján egységes
javítókulcs szerint. Az elégséges legalább 40 %-ot, a jeles legalább 80 %-ot jelent. A
tantárgyi sajátosságból adódóan ettől a ponthatártól el lehet térni.



Egyéb információk: Az osztályban (csoportban) és az adott tantárgyban kialakult
gyakorlat szerint.
Az értékelés a fenti (a, b, c. pontokban megfogalmazottak) minősítési formáknak
megfelelően, háromfázisú legyen: előzetes értékelés a tanuló korábbi ismereteiről
(diagnosztizáló), közbülső a tanuló szinkronhaladásáról (formatív), és általában nagyobb
témát lezáró összegző (szummatív).
Értékelő tájékoztatást az ellenőrző füzetben, egyéb írásbeli formában, témazáró dolgozat
után szóban a javítási órán, szülői fórumokon szóban, félévi és év végi írásos formában
(ellenőrző, bizonyítvány) ad a szaktanár.

A szóbeli értékelés kritériumai:
5 (jeles):
Önállóan, szabatos nyelvi formában előadott pontos ismeretanyag, kérdésekre
adott pontos válaszokkal.
4 (jó):
Összefüggő, jól felépített és előadott ismeretanyag több tanári segítség
igényével.
3 (közepes): Rendezetlen szerkezetű ismeretanyag, tényszerű felsorolásokkal és lényeget
segítő tanári kérdésekkel.
2 (elégséges): Igen hiányosan, nehézkesen előadott ismeretanyag, a tények nagy részét csak
irányító kérdésekkel tudja felidézni, de azokat nem tudja rendszerezni, nem
látja összefüggésüket.
1 (elégtelen): Igen hiányos, az ismeretanyag felét sem kitevő, segítő kérdésekkel sem
boldoguló teljesítmény.
A magatartás és a szorgalom értékelése, minősítése
A magatartás és a szorgalom értékelésének és minősítésének alapelveit a nevelőtestület
dolgozta ki a hagyományos értékelő forma szerint (példás, jó, változó, stb.).
A magatartás és a szorgalom értékelését - a Közoktatási törvénynek megfelelően - az
osztályfőnök és az osztályban tanító tanárok végzik.
A tanuló megítélésében és értékelésében pszichológiai és pedagógiai alapelvek
érvényesülnek: a legszélesebben értelmezett teljesítmény, a teljesítmény elérésének módja, a
gondolkodás milyensége, a szociális képességek, az értékrend kiforrottsága - a személyiség
fejlődési stádiuma, a különböző viszonyulások, a tanuláshoz való viszony.
A gyakorlati megközelítés alapján - az előbbi alapelvek figyelembevételével - a következőket
tartjuk szem előtt:




rendszeres iskolalátogatás (hiányzás, késés, szándékos lógás, igazolatlan óra, stb.),
rendszeres munkavégzés (házi feladat, felkészülés az órákra, felszerelések, stb.),
rendes magaviselet (óra alatt, szünetekben, a délutáni foglalkozásokon, stb.),
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együttműködési készség, figyelem az órákon, aktivitás, többletmunka, szorgalmi feladat,
stb.),
 megfelelő tanulmányi eredmény elérése.
A pszichológiai és a pedagógiai megközelítésen túl, a magatartás megítélésében
szociálpszichológiai jellemzőket is figyelembe veszünk.







élménygazdagság
tagolt értékrend
közösségtudat
kapcsolatteremtés készsége
konfliktusmegoldó képesség
érdeklődés és nyitottság

A magatartás minősítése
5 (példás): A közösség érdekét szem előtt tartó pozitív hatású magatartás, amely az iskola
rendjéhez és tanuló társaihoz igazodik, továbbá tartalmazza a segítőkészséget, a
példamutatást, stb.
4 (jó):
A közösség életében részt vállaló, de alakítását nem befolyásoló tanuló
magatartása, nem vét az iskolai rend és a közösség érdekei ellen és igazolatlan
hiányzása nincs.
3 (változó): A közösségnek tudatosan nem ártó, de annak munkájától elhúzódó,
megbízhatatlan megnyilvánulású magatartás, a követelményeket többé-kevésbé
teljesíti, olykor emberi viszonyulásai nem kívánatosak.
2 (rossz): A közösségnek szándékosan ártó, a követelményeket rendszeresen megszegő, durva
és goromba viszonyulású, illetve fegyelmi bizottság büntetésével járó
magatartás.
A szorgalom minősítése
5 (példás): A pontos munkavégzés, a megbízható feladatteljesítés, határozott érdeklődési
irányú, többlet feladatot is vállaló, önálló munkabeosztásra és ellenőrzésre képes
szorgalom.
4 (jó):
A folyamatos figyelmű, házi feladatait pontosan elvégző, rendszeresen készülő,
de szigorúan csak a tananyag keretein belül maradó szorgalom.
3 (változó): A munkájában ingadozó, időszakonként dolgozó, olykor figyelmetlen, pontatlan,
csak állandó figyelmeztetésre összpontosító szorgalom.
2 (hanyag): Megbízhatatlan, figyelmetlen, a feladatait sorozatosan nem végzi el, folyamatos
munkára felszólításra sem hajlandó, a tanulmányi munka iránt közömbös.
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és
korlátai
Az ismeretek megszerzésének, a tanulási folyamatnak legfontosabb szervezési formái:
 a közösségben végzett tanulás
 az egyéni tanulás
A házi feladatnak, mint önálló tanulási munkának fontos szerepe van a tanulás tanulásában,
szerves kapcsolatot tart fönn két tanítási óra között, nélkülözhetetlen az ismeretek
megszilárdításához, emlékezetbe véséshez, segíti az alapfogalmak, összefüggések megértését,
a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését.
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Alapelvek:
 A házi feladat legyen a tanuló felkészültségének megfelelően előkészítve, pontosan
meghatározva a tennivaló, a határidő, a felhasználható eszközök.
 Rendszeresen ellenőrizve legyen.
 Fontos a házi feladat elkészítéséhez szükséges időtartam megállapítása, amelynek
meghatározásához a tanulócsoportba tartozó diákok között az átlagos képességű tanuló
számára szükséges időt kell figyelembe venni.
 A napi írásbeli és szóbeli házi feladat elkészítésének időtartama tantárgyanként ne
haladja meg átlagosan a napi 30-40 percet.
 Hétvégére, hosszabb, több napos szünetekre az egyik óráról a másikra adottnál ne
legyen több a házi feladat.
 A szóbeli és írásbeli házi feladatok arányát a tantárgyak követelményei határozzák
meg.
A tanuló jutalmazása
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó
szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, az iskola dicséretben részesíti,
illetve jutalmazza.
a dicséret lehet:
a.) osztályfőnöki dicséret: elismerésre méltó tevékenységért adható
b.) tagintézmény-vezetői dicséret: kimagasló teljesítményekért adható
c.) tantárgyi dicséret: az adott szakterületen kimagasló eredményt nyújtó tanulónak adható

3.8 Projektoktatás
A korábbi pedagógiai programok jól bevált, az iskola hagyományrendszerébe beépült
tevékenységi formái mellett tagintézményünk sajátos pedagógiai módszereket is alkalmaz a
pedagógiai program végrehajtása során. A projektoktatás során egy összetett, komplex,
tantárgyi vagy gyakran a mindennapi életből származó téma kerül feldolgozásra. A
témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók és a pedagógusok közös
tevékenységére, együttműködésére épül. A projektoktatás a hagyományos tantermi oktatás
kiegészítő elemeként is alkalmazható. Tagintézményünkben a tantárgyon belüli, tantárgyközi
és versenyfelkészítést segítő projektekre van lehetőség.

3.9 Tanulók fizikai állapotának mérése, értékelése
Felmérés helyszíne: Tornaterem, sportpálya
Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján az intézménynek minden tanév során országos mérés,
értékelés keretében kell gondoskodni a tanulók fizikai állapotának és edzettségének
vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak – az 1–4. évfolyamán tanulók kivételével – a
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében tavasszal kell
megszervezniük. Az egységes mérés a NETFIT® – FITTSÉGMÉRÉS alapján és eszközeivel
valósul meg osztályonként. A mérést az iskola testnevelő tanárai végzik el az alábbi
tanulásszervezési lehetőségek közül választva:
 egyénenkénti pedagógusi felmérés;
 felmérés tanulópárokban, együttes formában;
 felmérés tanulópárokban, csoportos formában,
 felmérés tanulópárokban vagy 3-4 fős csoportokban, önállóan;
 felmérés “vegyes” tanulásszervezési eljárásokkal;
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3.10 Csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Az oktató – nevelő munkát elsősorban osztálykeretben szervezzük. Az osztálylétszámok
függvényében azonban csoportbontást alkalmazunk az egyes szakgimnáziumi ágazatok és
szakközépiskolai szakképesítések esetében a 2011. évi CXC. törvény 4. számú melléklete (az
osztály és csoportlétszámok) alapján, miszerint a gyakorlati képzés csoportlétszáma minimum
6 maximum 12 fő lehet. Mindezek mellett a csoportbontást az Informatika ágazat gyakorlati
tantárgyai esetén a tárgyi és technikai feltételek is indokolják.
Csoportbontásban szervezünk továbbá tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokat
matematika tantárgy esetén is. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük és, hogy több
idő jusson a tanulók tudásának megalapozására.
Ugyancsak csoportbontásban tanulják a tanulók az idegen nyelveket.
A csoportok szervezésének elvei:




az egyes tantárgyakra vonatkozó elveket a nevelőtestület határozza meg
a homogén csoportok létrehozása az osztályfőnök és a szaktanárok irányításával jön
létre
tanév közben az érintett szaktanárok egyetértésével, az osztályfőnök javaslatára az
igazgató engedélyezheti a csoportváltást

3.11 A gyermekek, a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra. Pedagógusaink
törekednek a hátrányok mérséklésére, a gyermekvédelem előtérbe helyezésére, a lemaradók
felzárkóztatására, a tehetségek felkutatására.
Feladataink:






Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő
tanulók esetén
o vállaljuk a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű tanulók integrált iskolai nevelését, oktatását,
o megszervezzük számukra a törvényben meghatározott egészségügyi és
pedagógiai célú rehabilitációs foglalkozásokat a szakvélemények és szakértői
vélemények ajánlásának figyelembe vételével,
o intézményünk nem rendelkezik fejlesztő gyógypedagógus szakemberrel, ezért
a megfelelő ellátáshoz óraadó kollégát foglalkoztatunk,
o a tanórákon élünk az egyéni képességekhez igazodó tanórai differenciáló
munka megszervezésével.
tehetséges tanulók esetén:
o élünk az egyéni képességekhez igazodó tanórai munka megszervezésével
o külön foglalkozásokat tartunk a tanulók egyéni adottságaihoz igazodó
módszerek, technikák alkalmazásával
o kezdeményezzük, támogatjuk a különböző versenyeken való részvételüket és
segítjük az azokra való felkészülést egyéni foglalkozások keretében
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében:
o biztosítjuk a törvény által előírt gyermekvédelmi kedvezményeket
o lehetőséget biztosítunk az útravaló programban való részvételre.
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4 Az iskola szakmai programja
4.1 Bevezetés
A szakképzési kerettanterv a szakképző intézményben ágazatonként a kilencediktizenkettedik évfolyamon a szakmai elméleti, továbbá a szakmai gyakorlati, valamint
szakképesítésenként az érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamon a szakmai
elméleti, továbbá a szakmai gyakorlati oktatásra kerül kiadásra. A kerettanterv tartalmazza
a szakmai követelménymodulok alapján a szakmai tantárgyak rendszerét és témaköreinek
tartalmát, annak meghatározását, hogy az adott szakmai tantárgy a szakmai elméleti
képzés vagy a szakmai gyakorlati képzés része, a tantárgyi követelmények évfolyamonként
történő megoszlását, a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló időkeretet, a
szakmai elméleti és gyakorlati képzés tagolását és arányait. Az adott szakképző iskola
típusára és évfolyamára a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves
kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló
részének legalább kilencven százalékának tartalmát a szakképzési kerettanterv állapítja
meg. A szabadon hagyott időkeret szakmai tartalmát a szakképző iskola szakmai
programja határozza meg.
A iskolánkban a szakmai képzés a szakmai és vizsgakövetelmény alapján kiadott egységes,
kötelezően alkalmazandó kerettantervre épülő helyi tanterv alapján folyik, különös
figyelemmel a pedagógiai programban meghatározott nevelési feladatokra, célokra.

4.2 A tagintézmény szakképzési szerkezete
Szakgimnáziumi képzés
A szakgimnáziumunkban a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon az ágazathoz tartozó
érettségi végzettséghez kötött – a Nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv szerinti
közismereti oktatással párhuzamosan – a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában
foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, ezzel felkészít az ágazatára előírt
szakmai érettségi vizsgatárgy követelményei szerint szervezett kötelező szakmai érettségi
vizsgatárgyból tehető érettségi vizsgára.
A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, érettségi
végzettséget szerzett tanulók részére kétéves, az érettségi végzettséghez kötött
szakképesítésre történő felkészítés történik. Ebben az esetben a szakképző iskolánk a
komplex szakmai vizsgára történő felkészítést a tizenharmadik-tizennegyedik évfolyamon
szervezi meg.
Mellék-szakképesítésre vonatkozó szabályok
Iskolánkban az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott ágazatokban – figyelembe
véve az ágazaton belüli specializációt is – tehető szakmai érettségi vizsga, továbbá a tanuló
választásától függően a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerinti mellékszakképesítés, valamint az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a szakmai
érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető.
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Mellék-szakképesítés: a szakgimnázium középiskolai évfolyamai tananyagának keretében
a tanuló választása alapján tanulható és megszerezhető, az Országos Képzési Jegyzékben
meghatározott, az adott szakgimnáziumi ágazathoz és az érettségit követő szakképzési
évfolyamon megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó szakképesítés vagy
részszakképesítés, amelynek tananyagát a szakképzési kerettanterv tartalmazza.
Tanuló a szakgimnázium tízedik évfolyamán legkésőbb április 30-ig írásbeli nyilatkozatban
választ a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamok kerettantervi irányáról a szakgimnázium
által biztosított lehetőségek közül.
Az Informatika ágazatban tagintézményünk az 52 481 02 Irodai Informatikus mellékszakképesítés elsajátítását ajánlja fel. Amennyiben a tanuló nem választja a mellékszakképesítés tanulását, úgy az erre fordított időkeret terhére szakmai informatika tantárgy
tananyagtartalmának elsajátítására van lehetőség a 11. és 12. évfolyamon.
Az ügyvitel ágazatban tagintézményünk az 52 841 02 ügyfélszolgálati ügyintéző mellék –
szakképesítés elsajátítását ajánlja fel. Amennyiben a tanuló nem választja a mellékszakképesítés tanulását, úgy az erre fordított időkeret terhére irodai szoftverek tantárgy
tananyagtartalmának elsajátítására van lehetőség a 11. és 12. évfolyamon.
Az írásbeli nyilatkozattételi kötelezettség a szakgimnáziumi tanulmányokat a 2016/2017.
tanévben kilencedik évfolyamon, valamint a 2017/2018. tanévben 9. évfolyamon
megkezdett tanulókra is kiterjed.
A szakgimnáziumi tanuló a szakgimnázium pedagógiai programjában meghatározottak
szerint– legkésőbb a tizenkettedik évfolyam első félévét követő, a tanév rendjéről szóló
rendeletben meghatározott február-márciusi vizsgaidőszakra – jelentkezhet a mellékszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára, ha a mellék-szakképesítés
szakképzési kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek eleget tett.
Szakképesítést igazoló bizonyítványt az kaphat, aki a komplex szakmai vizsgán teljesítette
a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott valamennyi követelményt. Ha a
komplex szakmai vizsga olyan mellék-szakképesítés megszerzésére irányul, amelynek a
szakmai és vizsgakövetelménye iskolai előképzettségként érettségi végzettséget ír elő, úgy
a szakképesítést igazoló bizonyítvány csak az érettségi végzettség megszerzését követően
adható ki.
A későbbiekben nem számít második vagy harmadik szakképesítésnek a meglévő
szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító
képzésben szerezhető – a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó,
kapcsolódó – szakképesítés, valamint a mellék-szakképesítés birtokában, iskolai rendszerű
szakképzésben szerzett érettségi végzettséghez kötött szakképesítés.
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4.3 Kifutó rendszerű képzések - szakközépiskola
A képzés megnevezése és azonosító száma: Informatikai rendszergazda 54 481 04;
A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika szakmacsoport
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika ágazat
Képzés kezdete: 2015. szeptember 1.
Képzés időtartama: 4 év
Kerettanterv érvényessége: 2013. szeptember 1. től érvényes, kifutó rendszerű
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
A továbblépés lehetősége: érettségi után 1 éves OKJ képzés : Informatikai rendszerüzemeltető 54 481 06
A szakképzésbe történő belépés előfeltételei: érettségi vizsga
Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai
követelménymodulok

11500-12
Munkahelyi egészség és
biztonság
11499-12
Foglalkoztatás II.
11498-12
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések
esetén)
10815-12
Információtechnológiai
alapok

Tantárgyak

Munkahelyi egészség és
biztonság

9.
heti
óraszám
e
gy
0,5

ögy

10.
heti
óraszám
e
gy

ögy

11.
heti
óraszám
e
gy

ögy

12.
heti
óraszám
e
gy

Ágazati szakképzés
közismeret nélkül
1/13
heti
óraszám
e
gy
0,5

ögy

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

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

2

Információtechnológiai
alapok
Információtechnológiai
gyakorlat

1

1,5

2

2

52

gy

10826-12
Szakmai életpálya-építés,
munkaszervezés,
munkahelyi kommunikáció
10817-12
Hálózatok, programozás és
adatbázis-kezelés

Munkaszervezési
ismeretek
Munkaszervezés
gyakorlat
Adatbázis- és
szoftverfejlesztés

1
2
0,5

1

Adatbázis- és
szoftverfejlesztés
gyakorlat

2

1

1

2

Hálózati ismeretek I.

2

1

2

2

2
4

2

1

Hálózati ismeretek I.
gyakorlat
10827 -12
Hálózati operációs
rendszerek és
szolgáltatások
10828 -12
Vállalati hálózatok
üzemeltetése és felügyelete

1

8

4

2

2

8

Hálózati operációs
rendszerek
Hálózati operációs
rendszerek gyakorlat
Hálózati ismeretek II.

5,5
7
6

Hálózati ismeretek II.
gyakorlat
IT hálózat biztonság

6
2

IT hálózat biztonság
gyakorlat
összes óra
összes óra

2
2

3
5

70

2

4
6

53

105

3

4
7

140

4

6
10

11

20
31

160

16

15
31

A képzés megnevezése és azonosító száma: Ügyviteli titkár; 54 346 02;
A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel szakmacsoport
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel ágazat
Képzés kezdete: 2015. szeptember 1.
Képzés időtartama: 4 év
Kerettanterv érvényessége: 2013. szeptember 1. től érvényes, kifutó rendszerű
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
A továbblépés lehetősége: érettségi után 1 éves OKJ képzés : Irodai titkár 54 346 03
A szakképzésbe történő belépés előfeltételei: érettségi vizsga
Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak

11500-12
Munkahelyi egészség és
biztonság

Munkahelyi
egészség és
biztonság

11499-12 Foglalkoztatás
II.

Foglalkoztatás II.

9.
heti
óraszám
e
gy

10.
ögy

heti óraszám
e
gy

11.
ögy

heti óraszám
e
gy

Ágazati szakképzés
közismeret nélkül

Szakképesítésspecifikus utolsó
évf.

1/13

5/13 és 2/14.

12.
ögy

0,5

heti óraszám
e
gy

heti óraszám
e
gy

ögy

0,5

0,5

11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések Foglalkoztatás I.
esetén)
10067-12
Gépírás és
dokumentumkészítés,
iratkezelés

Gépírás és
iratkezelés
gyakorlat
Levelezési
ismeretek

heti óraszám
e
gy

2

2

70

2

40

1

1

60

7
1

54

60

10070-12
Munkahelyi
kommunikáció

10066-12
Gazdálkodási
alapfeladatok

10073-12
Titkári ügyintézés

10072-12
Rendezvény- és
programszervezés

10071-12
Hivatali kommunikáció
magyar és idegen nyelven
összes óra
összes óra

Levelezési
gyakorlat
Kommunikáció
alapjai
Üzleti
kommunikáció
gyakorlat
Gazdasági
alapismeretek
Jogi ismeretek

2

65

2
1

80
3

1

1

2

4

0,5

1

1

2,5
3

85

4

15

3,5
4

Vállalkozási
ismeretek
Üzleti
adminisztráció
gyakorlat
Ügyviteli
ismeretek
Rendezvény és
program
dokumentáció
alapjai
Rendezvény és
program
dokumentáció a
gyakorlatban
Hivatali protokoll
ismeretek
Szakmai idegen
nyelv gyakorlat

5,5

3
6
4

3

6

2,5
7
3

2
2
4
4
3
6
4
14,5
16,5
12
70
105
140
160
5
6
7
10
31
31
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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19

4.4 Szakgimnáziumi képzések
4.4.1

2016. szeptember 1. től érvényes kerettantervek szerinti képzéseink

A képzés megnevezése és azonosító száma: Informatikai rendszerüzemeltető; 54 481 06;
A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika szakmacsoport
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika ágazat
Képzés kezdete: 2016. szeptember 1.
Képzés időtartama: 4 év
Kerettanterv érvényessége: 2016. szeptember 1. től érvényes, kifutó rendszerű
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
A továbblépés lehetősége: érettségi után 1 éves OKJ képzés: informatikai rendszerüzemeltető 54 481 06
A szakképzésbe történő belépés előfeltételei: érettségi vizsga
9.

10.

heti
óraszám

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

heti
óraszám

11.

ögy

heti
óraszám

5/13.

1/13.

heti
óraszám

heti
óraszám

heti
óraszám

2/14.

ögy

heti
óraszám

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

5

6

6

6

3

7

3

6

10

21

13

18

10

21

0
Összesen

ögy

12.

11

12

0
10

0
9

31

31

31

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

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

Foglalkoztatás I.

2

2
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IT alapok
11996-16
Információtechnológiai alapok IT alapok gyakorlat
Hálózatok I.
11997-16
Hálózati ismeretek I.
Hálózatok I. gyakorlat
11625-16
Programozás
Programozás és adatbázisProgramozás gyakorlat
kezelés
11999-16
Informatikai szakmai angol
IT szakmai angol nyelv
nyelv
12010-16
Linux alapok
Nyílt forráskódú rendszerek
Linux alapok gyakorlat
kezelése
12008-16
Irodai szoftverek
Irodai szoftverek haladó szintű Irodai szoftverek
használata
gyakorlat
IT szakorientáció
12009-16
Informatikai szakmai orientáció IT szakorientáció
gyakorlat
Hálózatok II.
Hálózatok II. gyakorlat
12003-16
IT hálózatbiztonság
Hálózati ismeretek II.
IT hálózatbiztonság
gyakorlat
Szerverek és
felhőszolgáltatások
12013-16
Hálózati operációs rendszerek Szerverek és
és felhőszolgáltatások
felhőszolgáltatások
gyakorlat

1

1
2

2
1

3

1

1
2

1

3

1
2

2

1

1
2

3
2

7

1
2

4
2

8

2

4
1
2
1
3

1

1
2

1
3

3
9

1,5

9
1,5

3
3

3
9

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
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3

9

Mellék - szakképesítést választók estén:
Érettségi végzettséghez kötött ágazati
szakképesítés: Informatikai
rendszerüzemeltető
Megszerezhető mellék -szakképesítés:
Irodai informatikus
Irodalom
Nyelvtan
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Művészetek
Testnevelés
Osztályfőnöki
Fizika
Hálózatok I.
Hálózatok I. gyakorlat
Programozás
Programozás gyakorlat
Irodai szoftverek
Irodai szoftverek gyakorlat
Linux alapok gyakorlat
Linux alapok

12. osztályban megjelenő változások
az óraszámok tekintetében

fő
4
1
4

2

Irodalom
Nyelvtan
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Etika második félévben
Testnevelés
Osztályfőnöki
Fizika
Hálózatok I.
Hálózatok I. gyakorlat
Programozás
Programozás gyakorlat

2
2

Irodai szoftverek
Irodai szoftverek gyakorlat félévig!
Linux alapok gyakorlat

4
4
3
1
5
1
2
1
1

2
1
2
2

fő
4
1
4

4
4
3
2
5
1
2
1

3+2

3+2
1

2

2
-

2
-

2
-

1
35/44
35/42
A mellék - szakképesítést választók esetén az évfolyamok között átcsoportosításra kerültek tantárgyak annak érdekében, hogy a mellék - szakképesítéshez
szükséges vizsgákat a 12. évfolyam első félévének végén le tudják tenni a tanulók. Az átcsoportosítás a következő tantárgyakat érintette: a 12. évfolyamról a
11. évfolyamra került át az Irodai szoftverek elmélet és gyakorlat tantárgy, így a szakmai tantárgyak közül a Hálózatok I. gyakorlatot a 12. évfolyamon fogják
tanulni magasabb óraszámban.
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Mellék - szakképesítést nem választók esetén:
Érettségi végzettséghez kötött ágazati
szakképesítés: Informatikai
rendszerüzemeltető

Irodalom
Nyelvtan
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Művészetek
Testnevelés
Osztályfőnöki
Fizika
Hálózatok I.
Hálózatok I. gyakorlat
Programozás
Programozás gyakorlat

Szakmai informatika gyakorlat
Linux alapok gyakorlat
Linux alapok

12. osztályban megjelenő változások
az óraszámok tekintetében
fő
4
1
4

2

Irodalom
Nyelvtan
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Etika második félévben
Testnevelés
Osztályfőnöki
Fizika
Hálózatok I.
Hálózatok I. gyakorlat
Programozás
Programozás gyakorlat

3
2

Irodai szoftverek
Szakmai informatika gyakorlat
félévig!
Linux alapok gyakorlat

4
4
3
1
5
1
2
1
1

2

3
2

fő
4
1
4

4
4
3
2
5
1
2
1

3+2

3+2
1

2

2
-

2
-

2
-

1
35/44
35/42
A mellék –szakképesítést nem választók esetén az évfolyamok között átcsoportosításra kerültek tantárgyak annak érdekében, hogy a fő-szakképesítés szakmai
tantárgyait a tanulók együtt tanulhassák. Az átcsoportosítás a következő tantárgyakat érintette: a Hálózatok I. gyakorlatot a 12. évfolyamon fogják tanulni a
diákok magasabb óraszámban, így amíg a többi tanuló a mellék-szakképesítéshez szükséges tárgyakat tanulja, addig a mellék-szakképesítést nem választók
szakmai informatika tantárgyat tanulhatnak az érettségi elősegítése érdekében.
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A képzés megnevezése és azonosító száma: Irodai titkár; 54 346 03;
A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel
Képzés kezdete: 2016. szeptember 1.
Képzés időtartama: 4 év
Kerettanterv érvényessége: 2016. szeptember 1. től érvényes, kifutó rendszerű
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
A továbblépés lehetősége: érettségi után 1 éves OKJ képzés: irodai titkár 54 346 03
A szakképzésbe történő belépés előfeltételei: érettségi vizsga
9.

10.

heti óraszám

Összesen

heti
óraszám

ögy

heti
óraszám

heti óraszám heti óraszám

heti
óraszám

2/14.

ögy

heti óraszám

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

6

5

6

6

2

8

3

7

12

19

14

17

12

19

140
11

140

12

10

Foglalkoztatás II.

Gépírás gyakorlata

2

Számítástechnikai
alkalmazások az
ügyfélszolgálatban
Ügyfélszolgálati
kommunikáció

1/13.

e

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

11807-16 Kommunikáció az
ügyfélszolgálatban

ögy

5/13.

gy

Összesen

11806-16 Gépírás és
számítástechnikai alkalmazások

12.

e

A fő szakképesítésre vonatkozóan:

11499-12
Foglalkoztatás II.

11.

1
1

1

1

60

160
10

31,0

31,0

31,0

0,5

0,5

2

2

Ügyfélszolgálati
kommunikációs gyakorlat
11808-16 Ügyfélszolgálat a
gyakorlatban

1

Ügyfélszolgálati ismeretek
Ügyfélszolgálati gyakorlat

1
1

Levelezési gyakorlat az
ügyfélszolgálatban
11809-16 Dokumentumkezelés az
ügyfélszolgálatban

1

1

Dokumentum- és adatkezelés
az ügyfélszolgálatban

1

Komplex ügyfélszolgálati
gyakorlat
10066-16 Gazdálkodási
alapfeladatok

12082-16 Gépírás és irodai
alkalmazások
12083-16 Gyorsírás

Gazdasági és vállalkozási
ismeretek

2

Jogi ismeretek

1

Gépírás és levelezési
gyakorlat

12085-16 Titkári ügyintézési
gyakorlat

1

2

1

2

2

Irodai alkalmazások
gyakorlata

1

1

Gyorsírás gyakorlata

2

2

12084-16 Üzleti kommunikáció és Kommunikáció a titkári
protokoll
munkában

10072-16 Rendezvény- és
programszervezés

1

1

1

4

1

1,5

1

1,5

2

2

2

7

3

2

2

2

4

6

4

2

Rendezvény- és
programszervezés

1

3

1

2

2

Rendezvény- és
programszervezés gyakorlata
Titkári ügyintézés

3

5
1

1

2

Titkári ügyintézés gyakorlata

1

1

5
2

5

2
2

5

11554-16 Irodai szakmai idegen
Irodai szakmai idegen nyelv
3
2
3
nyelv
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.2. számú táblázat

61

A mellék - szakképesítést választók esetén
Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés: irodai titkár / Megszerezhető részszakképesítés: ügyfélszolgálati ügyintéző
11. évfolyam

óraszám

Irodalom

4

12. évfolyam
Irodalom

óraszám
4

Nyelvtan

1

Nyelvtan

1

Idegen nyelv I.

4

Idegen nyelv I.

3

Szakmai idegen nyelv

1

Szakmai idegen nyelv

1

Matematika

4

Matematika

3

Történelem

3

Történelem

3

Testnevelés

5

Testnevelés

5

Osztályfőnöki

1

Osztályfőnöki

1

Földrajz

2

Földrajz

2

Művészetek

1

Etika

1

Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban

1

Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban

-

Ügyfélszolgálati gyakorlat

1

Ügyfélszolgálati gyakorlat

1

Gépírás és levelezési gyakorlat

2

Gépírás és levelezési gyakorlat

2

Irodai alkalmazások gyakorlata

1

Irodai alkalmazások gyakorlata

-

gyorsírás gyakorlata

-

gyorsírás gyakorlata

2+2

Rendezvény-és programszervezés

-

Rendezvény-és programszervezés

1+1

Titkári ügyintézés gyakorlata

1

Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban

1

Titkári ügyintézés gyakorlata
Számítástechnikai alkalmazások az
ügyfélszolgálatban

Dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban

1

Dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban

-

Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat

1

Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat

-

35

1

35

A mellék- szakképesítést választók esetén az évfolyamok között átcsoportosításra kerültek tantárgyak annak érdekében, hogy a mellék -szakképesítéshez
szükséges vizsgákat a 12. évfolyam első félévének végén le tudják tenni a tanulók. Az átcsoportosítás a következő tantárgyakat érintette: a 12. évfolyamról a
11. évfolyamra került át a dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban és a komplex ügyfélszolgálati gyakorlat tantárgyak, így a szakmai tantárgyak
közül a gyorsírás gyakorlatot valamint a rendezvény és programszervezés tantárgyat a 12. évfolyamon fogják tanulni a diákok magasabb óraszámban.

62

A mellék - szakképesítést nem választók esetén
11. évfolyam

óraszám

12. évfolyam

Irodalom

4

Irodalom

óraszám
4

Nyelvtan

1

Nyelvtan

1

Idegen nyelv I.

4

Idegen nyelv I.

3

Szakmai idegen nyelv

1

Szakmai idegen nyelv

1

Matematika

4

Matematika

3

Történelem

3

Történelem

3

Testnevelés

5

Testnevelés

5

Osztályfőnöki

1

Osztályfőnöki

1

Földrajz

2

Földrajz

2

Művészetek

1

Etika

1

Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban

1

Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban

-

Ügyfélszolgálati gyakorlat

1

Ügyfélszolgálati gyakorlat

1

Gépírás és levelezési gyakorlat

2

Gépírás és levelezési gyakorlat

2

Irodai alkalmazások gyakorlata

1

Irodai alkalmazások gyakorlata

-

gyorsírás gyakorlata

-

gyorsírás gyakorlata

2+2

Rendezvény-és programszervezés

-

Rendezvény-és programszervezés

1+1

Titkári ügyintézés gyakorlata

1

Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban

1

Titkári ügyintézés gyakorlata
Számítástechnikai alkalmazások az
ügyfélszolgálatban

Dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban

1

Dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban

-

Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat

1

Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat

-

35

1

35

A mellék- szakképesítést nem választók esetén az évfolyamok között átcsoportosításra kerültek tantárgyak annak érdekében, hogy a fő-szakképesítés szakmai
tantárgyait a tanulók az évfolyamon együtt tanulhassák. Az átcsoportosítás a következő tantárgyakat érintette: gyorsírás gyakorlat valamint rendezvény és
programszervezés tantárgyak, ezeket a fő- szakképesítéshez tartozó tantárgyakat
a 12. évfolyamon fogják tanulni a diákok
magasabb óraszámban, így amíg a többi tanuló a mellék-szakképesítéshez szükséges tárgyakat tanulja, addig a mellék-szakképesítést nem választók
irodai
szoftverek
tantárgyat
tanulhatnak
az
érettségi
elősegítése
érdekében.
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4.4.2

2018 szeptember 1.-től érvényes kerettantervek szerinti képzéseink

A képzés megnevezése és azonosító száma: Informatikai rendszerüzemeltető; 54 481 06;
A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika szakmacsoport
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika ágazat
Képzés kezdete: 2018. szeptember 1.
Képzés időtartama: 4 év
Kerettanterv érvényessége: 2018. szeptember 1. től érvényes
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
A továbblépés lehetősége: érettségi után 1 éves OKJ képzés: informatikai rendszerüzemeltető 54 481 06
A szakképzésbe történő belépés előfeltételei: érettségi vizsga
9.

Összesen
A tantárgy
kapcsolódása

A fő szakképesítésre vonatkozó:

10.

e

gy

e

gy

4

4

5

6

11.
ögy

e

gy

2

4

0

Összesen

8

12.
ögy

5/13.

1/13.

e

gy

e

gy

e

gy

1

4

11

20

12

18

0

11

2/14.
ögy

e

gy

11

20

0

6

5

31

30

31

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

fő szakképesítés

0,5

0,5

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

Foglalkoztatás I.

fő szakképesítés

2

2

10815-16
Információtechnológiai alapok

IT alapok

fő szakképesítés

IT alapok gyakorlat

fő szakképesítés

11997-16
Hálózati ismeretek I.

Hálózatok I.

fő szakképesítés

Hálózatok I. gyakorlat

fő szakképesítés

11625-16

Programozás

fő szakképesítés

1

1
2

2
1

2

3
1

2
1

1
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3
2

1

2
1

6
4

Programozás és adatbázis-kezelés Programozás gyakorlat
11999-16
IT szakmai angol nyelv
Informatikai szakmai angol nyelv
12010-16
Nyílt forráskódú rendszerek
kezelése

Linux alapok

12008-16
Irodai szoftverek haladó szintű
használata

Irodai szoftverek

10815-16
Információtechnológiai alapok

IT alapok

Linux alapok gyakorlat

Irodai szoftverek
gyakorlat

IT alapok gyakorlat
11997-16
Hálózati ismeretek I.

11625-16
Programozás és adatbázis-kezelés

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

12003-16
Hálózati ismeretek II.

12013-16
Hálózati operációs rendszerek és
felhőszolgáltatások

fő szakképesítés
fő szakképesítés

2

3

2

fő szakképesítés

IT hálózatbiztonság

fő szakképesítés

IT hálózatbiztonság
gyakorlat

fő szakképesítés

Szerverek és
felhőszolgáltatások

fő szakképesítés

Szerverek és
felhőszolgáltatások
gyakorlat

fő szakképesítés

2

9

1

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

Hálózatok II. gyakorlat

2

3
1
2
1
4

4

4
8

1,5

8
1,5

3
3

3
9

helyi
tanterv szerint
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.

ágazati kompetenciák fejlesztése
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3

9

Mellék - szakképesítést választók estén:
Érettségi végzettséghez kötött ágazati
szakképesítés: Informatikai
rendszerüzemeltető
Megszerezhető mellék - szakképesítés:
Irodai informatikus
Irodalom
Nyelvtan
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Művészetek
Testnevelés
Osztályfőnöki
Fizika
Hálózatok I.
Hálózatok I. gyakorlat
Programozás
Programozás gyakorlat
Irodai szoftverek
Irodai szoftverek gyakorlat
Linux alapok gyakorlat
Linux alapok

12. osztályban megjelenő változások
az óraszámok tekintetében

fő
4
1
4

2

Irodalom
Nyelvtan
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Etika második félévben
Testnevelés
Osztályfőnöki
Fizika
Hálózatok I.
Hálózatok I. gyakorlat
Programozás
Programozás gyakorlat

2
2

Irodai szoftverek
Irodai szoftverek gyakorlat félévig!
Linux alapok gyakorlat

4
4
3
1
5
1
2
1
1

2
1
2
2

fő
4
1
4

4
4
3
2
5
1
2
1

3+2

3+2
1

2

2
-

2
-

2
-

1
35/44
35/42
A mellék - szakképesítést választók esetén az évfolyamok között átcsoportosításra kerültek tantárgyak annak érdekében, hogy a mellék - szakképesítéshez
szükséges vizsgákat a 12. évfolyam első félévének végén le tudják tenni a tanulók. Az átcsoportosítás a következő tantárgyakat érintette: a 12. évfolyamról a
11. évfolyamra került át az Irodai szoftverek elmélet és gyakorlat tantárgy, így a szakmai tantárgyak közül a Hálózatok I. gyakorlatot a 12. évfolyamon fogják
tanulni magasabb óraszámban.
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Mellék - szakképesítést nem választók esetén:
Érettségi végzettséghez kötött ágazati
szakképesítés: Informatikai
rendszerüzemeltető

Irodalom
Nyelvtan
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Művészetek
Testnevelés
Osztályfőnöki
Fizika
Hálózatok I.
Hálózatok I. gyakorlat
Programozás
Programozás gyakorlat

Szakmai informatika gyakorlat
Linux alapok gyakorlat
Linux alapok

12. osztályban megjelenő változások
az óraszámok tekintetében
fő
4
1
4

2

Irodalom
Nyelvtan
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Etika második félévben
Testnevelés
Osztályfőnöki
Fizika
Hálózatok I.
Hálózatok I. gyakorlat
Programozás
Programozás gyakorlat

3
2

Irodai szoftverek
Szakmai informatika gyakorlat
félévig!
Linux alapok gyakorlat

4
4
3
1
5
1
2
1
1

2

3
2

fő
4
1
4

4
4
3
2
5
1
2
1

3+2

3+2
1

2

2
-

2
-

2
-

1
35/44
35/42
A mellék –szakképesítést nem választók esetén az évfolyamok között átcsoportosításra kerültek tantárgyak annak érdekében, hogy a fő-szakképesítés szakmai
tantárgyait a tanulók együtt tanulhassák. Az átcsoportosítás a következő tantárgyakat érintette: a Hálózatok I. gyakorlatot a 12. évfolyamon fogják tanulni a
diákok magasabb óraszámban, így amíg a többi tanuló a mellék-szakképesítéshez szükséges tárgyakat tanulja, addig a mellék-szakképesítést nem választók
szakmai informatika tantárgyat tanulhatnak az érettségi elősegítése érdekében.
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A képzés megnevezése és azonosító száma: Irodai titkár; 54 346 03;
A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel
Képzés kezdete: 2018. szeptember 1.
Képzés időtartama: 4 év
Kerettanterv érvényessége: 2016. szeptember 1. től érvényes, kifutó rendszerű
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
A továbblépés lehetősége: érettségi után 1 éves OKJ képzés: irodai titkár 54 346 03
A szakképzésbe történő belépés előfeltételei: érettségi vizsga
9.

A fő szakképesítésre vonatkozó:

Összesen
Összesen

A tantárgy
kapcsolódása

10.

e

gy

e

gy

3

5

6

6

8

11.
ögy
140

e

gy

1

3

12

12.
ögy
140

5/13.

1/13.

e

gy

e

gy

e

gy

2

3

12

19

14

17

4

5

31

2/14.
ögy
160

e

gy

12

19

31

31

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

fő szakképesítés

0,5

0,5

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

Foglalkoztatás I.

fő szakképesítés

2

2

Gépírás gyakorlata
11806-16 Gépírás és
számítástechnikai alkalmazások

11807-16 Kommunikáció az
ügyfélszolgálatban

11808-16 Ügyfélszolgálat a
gyakorlatban

Számítástechnikai
alkalmazások az
ügyfélszolgálatban
Ügyfélszolgálati
kommunikáció
Ügyfélszolgálati
kommunikációs gyakorlat
Ügyfélszolgálati ismeretek

5284102
Ügyfélszolgálati
ügyintéző
5284102
Ügyfélszolgálati
ügyintéző
5284102
Ügyfélszolgálati
ügyintéző
5284102
Ügyfélszolgálati
ügyintéző
5284102
Ügyfélszolgálati
ügyintéző

2

1

1

2

1

1
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1

Ügyfélszolgálati gyakorlat
Levelezési gyakorlat az
ügyfélszolgálatban
11809-16 Dokumentumkezelés
az ügyfélszolgálatban

Dokumentum- és
adatkezelés az
ügyfélszolgálatban
Komplex ügyfélszolgálati
gyakorlat

5284102
Ügyfélszolgálati
ügyintéző
5284102
Ügyfélszolgálati
ügyintéző
5284102
Ügyfélszolgálati
ügyintéző
5284102
Ügyfélszolgálati
ügyintéző

1

1

1

Gazdasági és vállalkozási
ismeretek

fő szakképesítés

Jogi ismeretek

fő szakképesítés

Gépírás és levelezési
gyakorlat

fő szakképesítés

4

2

Irodai alkalmazások
gyakorlata

fő szakképesítés

1

1

12083-16 Gyorsírás

Gyorsírás gyakorlata

fő szakképesítés

12084-16 Üzleti kommunikáció
és protokoll

Kommunikáció a titkári
munkában

fő szakképesítés

Rendezvény- és
programszervezés

fő szakképesítés

Rendezvény- és
programszervezés
gyakorlata

fő szakképesítés

Titkári ügyintézés

fő szakképesítés

Titkári ügyintézés
gyakorlata

fő szakképesítés

10066-16 Gazdálkodási
alapfeladatok

12082-16 Gépírás és irodai
alkalmazások

10072-16 Rendezvény- és
programszervezés

12085-16 Titkári ügyintézési
gyakorlat

1

2

1

1

1

4

1

1,5

1

1,5

1

2
1

1

2

2

2

3

7

3

2

2

2

4

6

4

2
1

3

1

2

2
5

2

2
1

1

5
2

5

2
2

11554-16 Irodai szakmai idegen
Irodai szakmai idegen
fő szakképesítés
3
2
3
nyelv
nyelv
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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5

A mellék - szakképesítést választók esetén
Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés: irodai titkár / Megszerezhető részszakképesítés: ügyfélszolgálati ügyintéző
11. évfolyam

óraszám

Irodalom

4

Irodalom

óraszám
4

Nyelvtan

1

Nyelvtan

1

Idegen nyelv I.

4

Idegen nyelv I.

3

Szakmai idegen nyelv

1

Szakmai idegen nyelv

1

Matematika

4

Matematika

3

Történelem

3

Történelem

3

Testnevelés

5

Testnevelés

5

Osztályfőnöki

1

Osztályfőnöki

1

Földrajz

2

Földrajz

2

Művészetek

1

Etika

1

Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban

1

Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban

-

Ügyfélszolgálati gyakorlat

1

Ügyfélszolgálati gyakorlat

1

Gépírás és levelezési gyakorlat

2

Gépírás és levelezési gyakorlat

2

Irodai alkalmazások gyakorlata

1

Irodai alkalmazások gyakorlata

-

gyorsírás gyakorlata

-

gyorsírás gyakorlata

2+2

Rendezvény-és programszervezés

-

Rendezvény-és programszervezés

1+1

Titkári ügyintézés gyakorlata

1

Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban

1

Titkári ügyintézés gyakorlata
Számítástechnikai alkalmazások az
ügyfélszolgálatban

Dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban

1

Dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban

1

Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat

Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat

12. évfolyam

35

1
35

A mellék- szakképesítést választók esetén az évfolyamok között átcsoportosításra kerültek tantárgyak annak érdekében, hogy a mellék -szakképesítéshez
szükséges vizsgákat a 12. évfolyam első félévének végén le tudják tenni a tanulók. Az átcsoportosítás a következő tantárgyakat érintette: a 12. évfolyamról a
11. évfolyamra került át a dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban és a komplex ügyfélszolgálati gyakorlat tantárgyak, így a szakmai tantárgyak
közül a gyorsírás gyakorlatot valamint a rendezvény és programszervezés tantárgyat a 12. évfolyamon fogják tanulni a diákok magasabb óraszámban.
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A mellék - szakképesítést nem választók esetén
11. évfolyam

óraszám

12. évfolyam

Irodalom

4

Irodalom

óraszám
4

Nyelvtan

1

Nyelvtan

1

Idegen nyelv I.

4

Idegen nyelv I.

3

Szakmai idegen nyelv

1

Szakmai idegen nyelv

1

Matematika

4

Matematika

3

Történelem

3

Történelem

3

Testnevelés

5

Testnevelés

5

Osztályfőnöki

1

Osztályfőnöki

1

Földrajz

2

Földrajz

2

Művészetek

1

Etika

1

Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban

1

Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban

-

Ügyfélszolgálati gyakorlat

1

Ügyfélszolgálati gyakorlat

1

Gépírás és levelezési gyakorlat

2

Gépírás és levelezési gyakorlat

2

Irodai alkalmazások gyakorlata

1

Irodai alkalmazások gyakorlata

-

gyorsírás gyakorlata

-

gyorsírás gyakorlata

2+2

Rendezvény-és programszervezés

-

Rendezvény-és programszervezés

1+1

Titkári ügyintézés gyakorlata

1

Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban

1

Titkári ügyintézés gyakorlata
Számítástechnikai alkalmazások az
ügyfélszolgálatban

Dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban

1

Dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban

-

Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat

1

Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat

-

35

1

35

A mellék- szakképesítést nem választók esetén az évfolyamok között átcsoportosításra kerültek tantárgyak annak érdekében, hogy a fő-szakképesítés szakmai
tantárgyait a tanulók az évfolyamon együtt tanulhassák. Az átcsoportosítás a következő tantárgyakat érintette: gyorsírás gyakorlat valamint rendezvény és
programszervezés tantárgyak, ezeket a fő- szakképesítéshez tartozó tantárgyakat a 12. évfolyamon fogják tanulni a diákok magasabb óraszámban, így amíg a
többi tanuló a mellék-szakképesítéshez szükséges tárgyakat tanulja, addig a mellék-szakképesítést nem választók irodai szoftverek tantárgyat tanulhatnak az
érettségi elősegítése érdekében.
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4.4.3 Felnőttoktatás, esti tagozat
Jelölések: Nappali
Esti
Levelező

N
E
L

Egyéb sajátos munkarend

S

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú
TK
képzés (tanfolyami képzés)
Távoktatás
T

-

-

-

-

-

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályozza, hogy ki milyen
feltételekkel vehet részt a felnőttoktatásban, milyen kerettantervek, és
óraszámokat kell alkalmazni.
Az Nkt. 60. § alapján:
a tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához igazodva a nyolc
évfolyamos általános iskola elvégzése esetén a 17., gimnázium és szakképző iskola
elvégzése után a 25. életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.
(Sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanuló esetén; továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták
teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a meghatározott életkorhoz kettő
évet hozzá kell számítani.)
A tanuló akkor veheti igénybe a pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézmények
szolgáltatásait, ha nappali oktatás munkarendje szerint folytatja tanulmányait. A
felnőttoktatásban részt vevő tanuló nem veheti igénybe a pedagógiai szakszolgálat
feladatait ellátó intézmények szolgáltatásait abban a kérdésben, hogy különleges
gondozásra jogosult-e, a jogszabályban meghatározott szakértő szakvéleménye alapján
kell dönteni.
A felnőttoktatásban az oktatás megszervezhető a nappali oktatás munkarendje, továbbá
esti, levelező vagy más sajátos munkarend szerint.
Szakképző iskolában a nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás azok
számára szervezhető meg, akik még nem rendelkeznek szakképesítéssel. A nappali
oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a
kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai
foglalkozások legalább 90%-át el kell érnie.
Az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a
kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai
foglalkozások legalább 50%-át, levelező oktatás esetében legalább 10%-át el kell érnie.
Más sajátos munkarend szerint is folyhat az oktatás, ha a tanulónak tanórai
foglalkozáson egyáltalán nem kell részt vennie; továbbá, ha a tanórai foglalkozások
száma nem éri el a levelező oktatásra meghatározott óraszámot.
Más sajátos munkarend szerint folyik a felnőttoktatás különösen a távoktatási
formában. A felnőttoktatásban az iskolai oktatás a tanulók egyéni felkészülésére is
épülhet, ha a tanítást nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezik. A tanév
rendjében meghatározott tanítási napot az egyéni felkészülés keretében tanulásra
fordított - az iskola által előírt - napokkal együtt kell számítani, és nem kell alkalmazni
az ötnapos tanítási hétre vonatkozó rendelkezéseket, a nem kötelező tanórai
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foglalkozásra, az osztálybontásra és egyéni foglalkozásra, az egyéb foglalkozásra, a
mindennapos testnevelésre vonatkozó rendelkezések alkalmazása nem kötelező.
-

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a vele összhangban készült
OKJ megszabja az egyes szakképesítések esetén választható munkarendet,
meghatározza az itt folyó elméleti és gyakorlati képzésre vonatkozó különleges
szabályokat a Szt. 33-34.§ alapján:

-

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első
szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére
irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.
Az OKJ meghatározza azokat a szakképesítéseket, amelyek felnőttoktatás keretében az
esti, a levelező oktatás munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos munkarendjében
oktathatóak. A felnőttoktatás keretében folyó szakképzést a szakképzési kerettanterv
alapján kell megszervezni.
Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a
gyakorlati képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre
meghatározott gyakorlati óraszám 60%-a; a levelező oktatás munkarendje szerint
megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati képzés jelenléti óraszáma legalább
a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati óraszám 20%-a. Az elméleti
képzés jelenléti óraszáma az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett
felnőttoktatás keretében a nappali rendszerű képzésre meghatározott elméleti óraszám
legalább 10%-a azzal, hogy az összes kötelező jelenléti óraszám eléri a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben az esti oktatás munkarendjére meghatározott
óraszámot. A szakképzési kerettanterv alapján az iskola a pedagógiai program részét
képező helyi tantervében és szakmai programjában meghatározza a felnőttoktatás
keretében oktatott szakmai tantárgyak óraszámait.
A felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben tanulószerződés köthető. Az esti, a
levelező oktatás munkarendje és az oktatás egyéb sajátos munkarendje szerinti
felnőttoktatás keretében folyó teljes gyakorlati képzésre is köthető együttműködési
megállapodás, azon gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezettel vagy egyéb
szervvel, szervezettel, amellyel az adott szakképesítés gyakorlati képzésére
tanulószerződés köthető.
A szakképzési centrum saját, heti negyven órás munkaidőben foglalkoztatott
közalkalmazottját a napi munkaidőn és a nemzeti köznevelésről szóló törvény 62. § (5)
és (6) bekezdésében meghatározott időkereten túli órákra - kizárólag a felnőttoktatás
esti, levelező munkarend szerint megszervezett osztályainak óráira vonatkozóan megbízási jogviszonyban alkalmazhatja óraadóként. Az ilyen további foglalkoztatás
keretében foglalkoztatott óraadókra nem kell alkalmazni a nemzeti köznevelésről szóló
törvényben az óraadókra vonatkozóan meghatározott óraszámkorlátot.

-

-

-

-

Az OKJ szabályozza, hogy mely szakképesítés esetén milyen munkarend
választható.
A hatályos OKJ „J” oszlopa mutatja meg, hogy az adott szakképesítés milyen
munkarend szerint oktatható. A levelező, és sajátos munkarend csak néhány
szakképesítés esetén választható.
Iskolai rendszerű szakképzés esetén nappali, esti, levelező, távoktatás vagy egyéb
sajátos munkarend szerinti képzések indíthatók.
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az OKJ-ban meghatározott óraszámban
megtartott képzés tanfolyami képzés vagy távoktatás lehet.
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28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről szabályozza, hogy a
felnőttoktatás keretében szervezett szakképzés esetén mikor kezdődhet a tanév.
3. § (1) A felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját - a tanítási év első és
utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg.
2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési
évfolyamain, amelyeken - a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben közismereti képzés nem folyik, február első hetében is megkezdhető (keresztféléves
oktatásszervezés). A tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg a 2.
§ (3) bekezdésének figyelembevételével úgy, hogy a tanítási napok száma a 2. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfeleljen.
Összegezve:
A felnőttoktatás iskolarendszerű oktatás esetén a tanév a munkarendtől függetlenül
szeptember 1. és 4. között kezdődik, vagy majd keresztfélévben, februárban.
Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzéssel ellentétben a felnőttoktatás iskola rendszerű
oktatás, az Nkt. szerint köznevelési alapfeladat. Ingyenes, (államilag támogatott)
szakképzésben a következő feltételekkel lehet részt venni a 2015/16. tanévtől:
Nappali képzésre az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképesítése és az
adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti be a 25. életévét (azaz 2 éves
szakképzés esetén 1992. szeptember 1. után született).
Nappali rendszerű felnőtt oktatásra az járhat, akinek még nincs államilag elismert
szakképesítése, és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles). Fontos leszögezni, hogy itt
felső korhatár nincs!
Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek nincs, vagy
csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés nem számít második
szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves. Levelező és sajátos munkarendben csak azok a
szakképesítések indíthatók, ahol ezt az OKJ lehetővé teszi.
A beiratkozásnál a következőkre kell figyelni:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 143. § (4) bekezdése értelmében
a felnőttoktatást folytató nevelési-oktatási intézménybe történő beiratkozáshoz be kell
mutatni a jelentkező nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági
igazolványt, valamint a jelentkező által elvégzett iskolai évfolyamokról kiállított
bizonyítványt.
A második szakképesítés ingyenes megszerzéséhez szükséges kritériumok ellenőrzése:
Aki még nem szerzett a magyarországi iskolai rendszerben szakképesítést, vagy csak egy
szakképesítést szerzett, erről nyilatkoztatni kell a beiratkozási lapon.
A felnőttoktatás esti, levelező és más munkarend szerinti képzésben ingyenesen tanuló
abban az esetben kaphat kollégiumi ellátást, ha még nem töltötte be a 19. életévét.
Árvaellátással összefüggő jogosultságok:
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 55. § (1) bekezdése
alapján az árvaellátás - a jogosultsági feltételek megléte esetén - legkorábban az 54. §-ban
említett személy halála napjától kezdődően a gyermek 16. életévének betöltése napjáig jár. Ha
a gyermek nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy felsőoktatási intézményben nappali
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képzésben vesz részt, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik
életév betöltéséig jár. Ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek megváltozott
munkaképességűvé válik, ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti.
A második szakképesítés megszerzésére irányuló, ingyenesen folytatott képzés ideje alatt
árvaellátásra nem jogosult a tanuló!
Családi pótlék (iskoláztatási támogatás) jár annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben
a huszadik - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos
nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti.
Hiányzások vonatkozásában az iskolának a tanítási év megkezdésekor írásban
tájékoztatnia kell a felnőttoktatásban részt vevő tanulót arról, hogy az adott évfolyam
adott félévében, az adott osztályban hány tanítási órát szervez az iskola. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie a mulasztások jogkövetkezményeire.
Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban húsz tanóránál többet
mulasztott igazolatlanul.
Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint 50%-ról távol maradt, félévkor és év végén
minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga alól
felmentés nem adható.
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4.4.3.1 Nappali rendszerű képzés
A képzés megnevezése és azonosító száma: Informatikai rendszerüzemeltető; 54 481 06;
A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika szakmacsoport
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika ágazat
Képzés kezdete: 2016. szeptember 1.
Képzés időtartama: 2 év
Kerettanterv érvényessége: 2016. szeptember 1. től érvényes
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
A szakképzésbe történő belépés előfeltételei: érettségi vizsga
1/13.

2/14.

Informatikai rendszerüzemeltető OKJ nappali rendszerű
heti
óraszám

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

ögy

heti
óraszám

e

gy

e

gy

13

18

10

21

0
Összesen

31

31

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

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

Foglalkoztatás I.

2

IT alapok
11996-16
Információtechnológiai alapok IT alapok gyakorlat
Hálózatok I.
11997-16
Hálózati ismeretek I.
Hálózatok I. gyakorlat
11625-16
Programozás
Programozás és adatbázisProgramozás gyakorlat
kezelés
11999-16
Informatikai szakmai angol
IT szakmai angol nyelv
nyelv
12010-16
Linux alapok
Nyílt forráskódú rendszerek
Linux alapok gyakorlat
kezelése
12008-16
Irodai szoftverek
Irodai szoftverek haladó szintű Irodai szoftverek
használata
gyakorlat
IT szakorientáció
12009-16
Informatikai szakmai orientáció IT szakorientáció
gyakorlat
Hálózatok II.
Hálózatok II. gyakorlat
12003-16
IT hálózatbiztonság
Hálózati ismeretek II.
IT hálózatbiztonság
gyakorlat
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2
3
3
7
4
8
4

3
9
1,5
3

12013-16
Hálózati operációs rendszerek
és felhőszolgáltatások

Szerverek és
felhőszolgáltatások
Szerverek és
felhőszolgáltatások
gyakorlat

3
9

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat
arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
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A képzés megnevezése és azonosító száma: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző;
54 841 11;
A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelmi marketing, üzleti
adminisztráció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XI. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
Képzés kezdete: 2018. szeptember 1.
Képzés időtartama: 2 év
Kerettanterv érvényessége: 2018. szeptember 1. től érvényes
Elméleti képzési idő aránya: 60%
Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
A szakképzésbe történő belépés előfeltételei: érettségi vizsga

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző nappali
rendszerű

1/13.
e gy ögy

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

Összesen

A tantárgy
kapcsolódása

Összesen

1
10
9

160

2/14.
e

gy

20,
5

10,
5

29

31

Foglalkoztatás II.

fő
szakképesíté
s

0,5

Foglalkoztatás I.

fő
szakképesíté
s

2

Gazdasági és jogi
alapismeretek
Ügyviteli gyakorlatok
Általános statisztika
11504-16 Gazdálkodási
alaptevékenység ellátása
Pénzügyi alapismeretek
Adózási alapismeretek
Számviteli
alapismeretek
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51 344 11
Vállalkozási
ügyintéző
51 344 11
Vállalkozási
ügyintéző
51 344 11
Vállalkozási
ügyintéző
51 344 11
Vállalkozási
ügyintéző
51 344 11
Vállalkozási
ügyintéző
51 344 11
Vállalkozási
ügyintéző

51 344 11
Vállalkozási
ügyintéző
51 344 11
Vállalkozásfinanszírozá
Vállalkozási
11506-16
s gyakorlat
ügyintéző
Vállalkozásfinanszírozás
51 344 11
i és adózási feladatok
Vállalkozási
Adózás
ügyintéző
51 344 11
Elektronikus
Vállalkozási
adóbevallás gyakorlata
ügyintéző
51 344 11
Kis- és
Vállalkozási
középvállalkozások
10152-16 Kis- és
ügyintéző
gazdálkodása
középvállalkozások
51 344 11
gazdálkodási feladatai
Vállalkozási
Üzleti terv készítése
ügyintéző
51 344 11
Vállalkozási
Könyvvezetés
ügyintéző
10153-16 Könyvvezetési
feladatok
51 344 11
Pénzforgalmi könyvvitel
Vállalkozási
gyakorlat
ügyintéző
51 344 11
Munkaerő-gazdálkodás Vállalkozási
ügyintéző
10154-16 Munkaerőgazdálkodás
51 344 11
Bérszámfejtési
Vállalkozási
gyakorlat
ügyintéző
fő szakKözlekedési
képesítés
alapfogalmak
fő szakKözlekedés technikája
képesítés
10496-16 Közlekedésszállítási alapok
fő szakKözlekedés üzemvitel
képesítés
fő szakKözlekedés üzemvitel
képesítés
gyakorlat
fő szakRaktározási folyamatok
képesítés
10036-16 A raktáros
feladatai
fő szakRaktározás gyakorlat
képesítés
fő szakA raktározás szerepe és
képesítés
11786-16 Raktárvezető mutatószámai
feladatai
fő szakRaktárvezetés gyakorlat
képesítés
10070-12 Munkahelyi
fő szakKommunikáció alapjai
kommunikáció
képesítés
Vállalkozásfinanszírozá
s
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3
4
1
2
4
3
2
2
3

Üzleti kommunikáció
gyakorlat
Vezetési, jogi, gazdasági
10651-12 Vezetési, jogi, és marketing elméleti
gazdasági és marketing ismeretek
ismeretek
Marketing, vezetés,
szervezés gyakorlat
Általános
szállítmányozási
ismeretek
10501-16
Ágazati
Szállítmányozási
szállítmányozási
ügyintézői feladatok
ismeretek
Szállítmányozási
ismeretek gyakorlat
10034-16 Logisztikai
ügyintéző feladatai

Logisztika
Logisztikai tervezés
gyakorlat

fő szakképesítés
fő szakképesítés
fő szakképesítés

1
2
2

fő szakképesítés

4

fő szakképesítés

7

fő szakképesítés
fő szakképesítés
fő szakképesítés

5
7
5,5

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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4.4.3.2 Esti rendszerű képzés
A képzés megnevezése és azonosító száma: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző;
54 841 11;
A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelmi marketing, üzleti
adminisztráció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XI. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
Képzés kezdete: 2016. szeptember 1.
Képzés időtartama: 2 év
Kerettanterv érvényessége: 2016. szeptember 1. től érvényes
Elméleti képzési idő aránya: 60%
Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
A szakképzésbe történő belépés előfeltételei: érettségi vizsga

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző esti
rendszerű képzés

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

Összesen

1/13.

2/14.

heti
óraszám ögy
e
gy

heti
óraszám
e
gy

10,5

10

7

6,5

96
Összesen

17,5

16

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

1

Gazdasági és jogi
alapismeretek
Ügyviteli gyakorlatok
11504-16 Gazdálkodási Általános statisztika
alaptevékenység ellátása Pénzügyi alapismeretek
Adózási alapismeretek
Számviteli
alapismeretek
Vállalkozásfinanszírozás
Vállalkozásfinanszírozás
11506-16
gyakorlat
Vállalkozásfinanszírozási
Adózás
és adózási feladatok
Elektronikus
adóbevallás gyakorlata
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10147-12 Gazdálkodási
Gazdálkodási ismeretek
feladatok ellátása
Jogi-, adójogi
10156-12 Jogi-. adójogi
szabályozás keretei
feladatok ellátása
Jogi-, adójogi gyakorlat
Vámtarifa és
10160-12 Vámtarifa
áruosztályozás
feladatok és
Áruosztályozás
áruosztályozás
gyakorlata
10159-12 Vámjogi
Vámjogi szabályozás
feladatok ellátása
Vámjogi gyakorlat
Közlekedési
2
alapfogalmak
10496-16 KözlekedésKözlekedés technikája
1,5
szállítási alapok
Közlekedés üzemvitel
gyakorlat
Általános
szállítmányozási
ismeretek
10501-16
Szállítmányozási
Ágazati szállítmányozási
ügyintézői feladatok
ismeretek
Szállítmányozás
gyakorlat
10036-16 Logisztikai Logisztika
ügyintézői
Logisztikai tervezés
feladatokmodul11
gyakorlat
A raktározási
2
folyamatok
10036-16 A raktáros
Speciális áruk
feladatai
1
raktározása
Raktározás gyakorlat
A raktározás szerepe az
0,5
ellátási láncban
11781-16 A raktárvezető
Raktár működtetése és
feladatai
0,5
mutatószámai
Raktárvezetés gyakorlat
Kommunikáció alapjai
1
10070-12 Munkahelyi
Üzleti kommunikáció
kommunikáció
gyakorlat
Vezetési, jogi, gazdasági,
marketing elméleti
2
10651-12 Vezetési, jogi,
ismeretek
gazdasági, marketing
Marketing gyakorlat
ismeretek
Vezetés, szervezés
gyakorlat
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2
2
3
3
4
3,5

1

1
1

1
1

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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A képzés megnevezése és azonosító száma: Irodai titkár; 54 346 03;
A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel
Képzés kezdete: 2016. szeptember 1.
Képzés időtartama: 2 év
Kerettanterv érvényessége: 2016. szeptember 1. től érvényes, kifutó rendszerű
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
A továbblépés lehetősége: érettségi után 1 éves OKJ képzés: irodai titkár 54 346 03
A szakképzésbe történő belépés előfeltételei: érettségi vizsga

Irodai titkár

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

Összesen

1/13.

2/14.

heti
óraszám ögy
e gy

heti
óraszám
e
gy

7

10

5

12

96
Összesen

17

17

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

1

Gépírás gyakorlata
Számítástechnikai
alkalmazások az
ügyfélszolgálatban
Ügyfélszolgálati
kommunikáció
11807-16 Kommunikáció
Ügyfélszolgálati
az ügyfélszolgálatban
kommunikációs
gyakorlat
Ügyfélszolgálati
11808-16 Ügyfélszolgálat ismeretek
a gyakorlatban
Ügyfélszolgálati
gyakorlat
Levelezési gyakorlat
az ügyfélszolgálatban
Dokumentum- és
11809-16
adatkezelés az
Dokumentumkezelés az
ügyfélszolgálatban
ügyfélszolgálatban
Komplex
ügyfélszolgálati
gyakorlat
11806-16 Gépírás és
számítástechnikai
alkalmazások
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10066-16 Gazdálkodási
alapfeladatok
12082-16 Gépírás és
irodai alkalmazások
12083-16 Gyorsírás
12084-16 Üzleti
kommunikáció és
protokoll

Gazdasági és
vállalkozási ismeretek
Jogi ismeretek
Gépírás és levelezési
gyakorlat
Irodai alkalmazások
gyakorlata
Gyorsírás gyakorlata
Kommunikáció a
titkári munkában

Rendezvény- és
programszervezés
10072-16 Rendezvény- és
Rendezvény- és
programszervezés
programszervezés
gyakorlata
Titkári ügyintézés
12085-16 Titkári
Titkári ügyintézés
ügyintézési gyakorlat
gyakorlata
11554-16 Irodai szakmai Irodai szakmai idegen
idegen nyelv
nyelv

2

1

1

1
4

2

1

1

3

3

1

1

3
1

1
2

2

3
1

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.2. számú táblázat
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A képzés megnevezése és azonosító száma: Pedagógiai és családsegítő munkatárs; 54 140 02
A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IV. Pedagógia
Képzés kezdete: 2016. szeptember 1.
Képzés időtartama: 2 év
Kerettanterv érvényessége: 2016. szeptember 1. től érvényes, kifutó rendszerű
Elméleti képzési idő aránya: 60%
Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
A szakképzésbe történő belépés előfeltételei: érettségi vizsga

Pedagógiai és családsegítő munkatárs esti
rendszerű

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

Összesen

1/13.

2/14.

heti
óraszám ögy
e gy

heti
óraszám
e
gy

11

7

9

7

96
Összesen

18

16

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

1

Pedagógia
11464-16 Pedagógiai és Pedagógiai gyakorlat
pszichológiai feladatok Bevezetés a
pszichológiába
Pedagógiai
11676-16
szociológia
Családpedagógiai
Mentálhigiéniai
alapismeretek
alapismeretek
11687-16 Program és
Szabadidő szervezés
szabadidő szervezés
11678-16
Kommunikáció és
Kommunikáció és
viselkedéskultúra
viselkedéskultúra
Gondozási és
11688-16 Gondozás és
egészségnevelési
egészségnevelés
alapismeretek
A nevelés elméleti
11470-16 Óvodai
alapjai
nevelési feladatok
Nevelési gyakorlat
11544-16 Konyhai és
udvari feladatok az
Konyhai és udvari
óvodai dajka
feladatok
tevékenységében
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3

3
7

7

1

1

2

1

1

0,5

1

0,5

0

1

0,5

0

1

0,5

11543-16 Takarítási
feladatok az óvodai
Takarítási ismeretek
dajka tevékenységében
Gyógypedagógiai
12070-16 Speciális
egészségtan
gondozás és
Gyógypedagógiai
egészségvédelem
egészségtan
gyakorlat
11465-16 Általános
Gyógypedagógiai
gyógypedagógiai
alapismeretek
feladatok
11684-16
Sérülés-specifikus
Gyógypedagógiai
kommunikáció
kommunikáció
11500-12 Munkahelyi Munkahelyi egészség
egészség és biztonság és biztonság

0,5

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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A képzés megnevezése és azonosító száma: Informatikai rendszerüzemeltető; 54 481 06;
A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika szakmacsoport
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika ágazat
Képzés kezdete: 2018. szeptember 1.
Képzés időtartama: 2 év
Kerettanterv érvényessége: 2018. szeptember 1. től érvényes
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
A szakképzésbe történő belépés előfeltételei: érettségi vizsga

1/13.

2/14.

gy ögy

e

gy

11

20

(2018. évi)
e
A fő szakképesítésre
vonatkozó:
11499-12
Foglalkoztatás II.
11498-12
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
10815-16
Információtechnológiai
alapok
11997-16
Hálózati ismeretek I.
11625-16
Programozás és
adatbázis-kezelés
11999-16
Informatikai szakmai
angol nyelv
12010-16
Nyílt forráskódú
rendszerek kezelése

Összesen

A tantárgy
kapcsolódása

Összesen

12 18
0
30

31

Foglalkoztatás II.

fő szakképesítés

0,5

Foglalkoztatás I.

fő szakképesítés

1

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

fő szakképesítés

IT szakmai angol
nyelv

fő szakképesítés

1

fő szakképesítés
fő szakképesítés

2
1

fő szakképesítés
fő szakképesítés

4
2

fő szakképesítés

52 481 02
Irodai
informatikus
52 481 02
Irodai
informatikus

Linux alapok
Linux alapok
gyakorlat
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5
2

12008-16
Irodai szoftverek haladó
szintű használata

10815-16
Információtechnológiai
alapok

Irodai szoftverek
Irodai szoftverek
gyakorlat
IT alapok
IT alapok
gyakorlat
Hálózatok I.

11997-16
Hálózati ismeretek I.

11625-16
Programozás és
adatbázis-kezelés

12003-16
Hálózati ismeretek II.

12013-16
Hálózati operációs
rendszerek és
felhőszolgáltatások

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

fő szakképesítés
fő szakképesítés

5
1

fő szakképesítés
fő szakképesítés
fő szakképesítés

2
1
6

helyi
tanterv szerint

ágazati kompetenciák fejlesztése

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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A képzés megnevezése és azonosító száma: Informatikai rendszerüzemeltető; 54 481 06;
A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika szakmacsoport
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika ágazat
Képzés kezdete: 2016. szeptember 1.
Képzés időtartama: 2 év
Kerettanterv érvényessége: 2016. szeptember 1. től érvényes, kifutó rendszerű
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
A szakképzésbe történő belépés előfeltételei: érettségi vizsga
1/13.
heti
óraszám
e
gy
A fő szakképesítésre
vonatkozóan:
11499-12
Foglalkoztatás II.

Összesen

6

12003-16
Hálózati ismeretek II.

ögy

10

heti
óraszám
e
gy
4,5

13

0
Összesen

17

17,5

Foglalkoztatás II.

0,5

11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire Foglalkoztatás I.
épülő képzések esetén)
11996-16
Információtechnológiai
alapok
11997-16
Hálózati ismeretek I.
11625-16
Programozás és adatbáziskezelés
11999-16
Informatikai szakmai angol
nyelv
12010-16
Nyílt forráskódú rendszerek
kezelése
12008-16
Irodai szoftverek haladó
szintű használata
12009-16
Informatikai szakmai
orientáció

2/14.

IT alapok

1
1

IT alapok gyakorlat
Hálózatok I.
Hálózatok I. gyakorlat
Programozás

2
1
4
2

Programozás gyakorlat
IT szakmai angol nyelv

5
2

Linux alapok
Linux alapok gyakorlat
Irodai szoftverek
Irodai szoftverek
gyakorlat
IT szakorientáció
IT szakorientáció
gyakorlat
Hálózatok II.
Hálózatok II. gyakorlat
IT hálózatbiztonság

90

1
5
1

12013-16
Hálózati operációs
rendszerek és
felhőszolgáltatások

IT hálózatbiztonság
gyakorlat
Szerverek és
felhőszolgáltatások
Szerverek és
felhőszolgáltatások
gyakorlat

91

2
1
6

Záradékok

92

93

94

95

Mellékletek
1. számú melléklet
Tantárgyi követelmények
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
9. évfolyam
Magyar irodalom témakörök



























A művészet gyökerei, az irodalom eredete, fogalma, szerepe
Mítosz, mitológia; (A görög mitológia)
Az antikvitás irodalma
A homéroszi eposzok (Íliász, Odüsszeia)
A görög líra (Szapphó, Anakreón, Alkaiosz)
Az ókori színház, színjátszás, a görög dráma (Szophoklész: Antigoné)
A római irodalom (Catullus, Vergilius, Horatius, Ovidius)
A Biblia
A középkor irodalma
egyházi irodalom (Assisi Szent Ferenc, Jacopo da Todi)
lovagi irodalom
vágáns költészet (Vogelweide)
Villon
Dante
A magyar irodalom kezdetei (Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom)
A reneszánsz irodalma
A reneszánsz irodalom eszmei, művészeti háttere
Itáliai reneszánsz (Petrarca, Boccaccio)
Magyar reneszánsz (Janus Pannonius, Balassi)
Angol reneszánsz (Shakespeare: Romeo és Júlia)
A barokk irodalma
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
Pázmány Péter
A kuruc kor, Mikes Kelemen
A francia klasszicizmus
Moliere: Tartuffe / A fösvény
Magyar nyelv témakörök









Kommunikáció
A kommunikáció funkciói és tényezői
A metanyelvi kommunikáció
Tömegkommunikáció
Jelek, jelrendszerek
A hangok rendszere, hangtörvények
Szóelemek
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Szavak
Szóalkotás
Szóelemek
Szófajok
Szószerkezetek
Mondat
Mondatfajták
Egyszerű és összetett mondatok (elemzés)
Helyesírásunk alapelvei, helyesírási törvények, szabályok

A továbbhaladás feltételei
 Kellő tempójú, olvasható írás, a szöveg megértését biztosító olvasás, felolvasás. A
kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat. A címzettnek, a témának, a
beszédhelyzetnek megfelelő fogalmazás. A tömegkommunikáció gyakori műfajairól,
eszközeikről és hatásukról szerzett alapvető ismeretek birtokában véleményalkotás,
kritikus magatartás befogadásukban. Az irodalom és az olvasó kapcsolatában a sajátos
kommunikációs viszony fölismerése.
 Jártasság szövegelemző eljárásokban: a tételmondat kiemelése, tömörítés megadott
terjedelemben, szövegfeldolgozás megadott kérdések alapján. A szöveg szerkezetének,
témahálózatának fölismerése. Az olvasott szépirodalmi szövegek szó szerinti és
többletjelentésének megkülönböztetése. A szövegfonetikai eszközök szerepének
fölismerése a szövegek értelmezésében. Szabatos, világos fogalmazás: a kommunikációs
helyzetnek megfelelő szövegfelépítés, a művek szereplőinek jellemzése egy másik
szereplő nézőpontjából.
 A nyelvi szintek (hang, szó, mondat) szabályairól és elemkészletéről eddig tanultak
fogalmi megnevezése, rendszerezése. A magyar helyesírás alapelveinek ismerete,
alapvető helyesírási készség. Jegyzet és vázlat készítése írott szövegről, előadásról.
Könyvtárhasználati tájékozottság.
 Epikai, drámai, lírai formák és a tanult műfajok azonosítása. Az epikai művekben a
szereplők és a köztük levő viszony jellemzése, a drámai művekben az idő-, tér- és
cselekményszerkezet bemutatása. A szerző, az elbeszélő és a szereplők
megkülönböztetése, az elbeszélői nézőpont, a beszédhelyzet értelmezése. A lírai
kompozíció néhány meghatározó elemének (beszédhelyzet, verselés, ismétlődés)
megnevezése. Az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselés megkülönböztetése,
néhány alapvető versforma ismerete. Az olvasott művek elhelyezése a korban, néhány
fontos részlet fölidézése az alkotók életrajzából. Kapcsolatok fölidézése az európai
irodalom kezdetei és a későbbi magyar irodalmi alkotások között.
10. évfolyam
Magyar irodalom témakörök








A felvilágosodás irodalmának történelmi, eszmei, művészeti háttere
Angol felvilágosodás (Deofe, Swift)
Francia felvilágosodás (Voltaire, Rousseau)
A német romantika előfutárai (Goethe, Schiller, Hölderlin)
A magyar felvilágosodás irodalmának történelmi, szellemi, művészeti háttere
Bessenyei György
Batsányi János
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Kazinczy Ferenc
Csokonai Vitéz Mihály
Berzsenyi Dániel
A romantika irodalma
Az angol romantika(Byron, Shelly, Keats)
A német romantika (Novalis, Hoffmann, Heine)
Az orosz romantika (Puskin: Jevgenyij Anyegin)
A magyar romantika irodalma
Katona József
Kölcsey Ferenc
Vörösmarty Mihály
Petőfi Sándor
Arany János
Jókai Mór
Magyar nyelv témakörök

 Szöveg
 Szövegkohézió
 A szöveg szerkezete
 Szövegtípusok
 Retorikai alapismeretek
 A szónok, a szónoki beszéd
 Az érvelő szöveg
 A vita
 Anyanyelvünk változatai (köznyelv, irodalmi nyelv, csoportnyelvek, tájnyelvek)

A továbbhaladás feltételei








A szöveg megértését biztosító néma olvasás, szöveghű felolvasás, kellő tempójú,
olvasható, rendezett írás. A kommunikációs helyzetnek megfelelő hangnem,
nyelvváltozat, stílusréteg kiválasztása. A művelt köznyelv (regionális köznyelv),
illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáinak ismerete.
Az érvelés alkalmazása irodalmi beszámolókban, mindennapi kérdések
megválaszolásában és különféle tantárgyak feladatainak megoldásában. Definíció,
magyarázat, egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítése a tanulmányi munkához
kapcsolódóan. Hivatalos írásművek jellemzőinek ismerete és önálló szövegalkotás
ezek gyakori műfajaiban. Az idézés szabályainak és etikai normáinak ismerete.
Közéleti írásművek, néhány klasszikus és mai szónoki beszéd értelmezése. A
helyesírási ismeretek kiegészítése a tanult idegen tulajdonnevek, a gyakori új idegen
szavak írásmódjára vonatkozó szabályokkal.
Az órai eszmecserékben és az irodalmi művekben megjelenő álláspontok követése,
az eltérő vélemények megértése, újrafogalmazása. A kifejezésmódok,
stíluseszközök megfigyelése, értelmezése: a megbeszélt művek értelmezésének
világos összefoglalása.
Tudásanyag megfogalmazása a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról
írásban. A tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak
bemutatása. A feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi
tartalmának tárgyszerű ismertetése.
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11. évfolyam
Magyar irodalom témakörök

















Madách Imre
A realizmus irodalma
A francia irodalom (Stendhal)
Az orosz irodalom (Gogol, Tolsztoj, Csehov, Dosztojevszkij)
Mikszáth Kálmán
Vajda János
A francia szimbolizmus
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud (Mallarmé, Rilke)
A Nyugat alkotói
Ady Endre
Móricz Zsigmond
Babits Mihály
Kosztolányi Dezső
Tóth Árpád
Juhász Gyula
(Karinthy Frigyes)
Magyar nyelv témakörök














Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban
Stíluseszközök
Szóképek
Alakzatok
A magánéleti szövegek stílusa
A közéleti szövegek stílusa
A hivatalos szövegek stílusa
A tudományos szövegek stílusa
A tudományos szövegek stílusa
A szépirodalmi szövegek stílusa
Az esszé
Nyelvművelés

A 11. évfolyam kisvizsgával zárul magyar nyelv ér irodalomból. Az évfolyam tantárgyi
követelményei mellett a 9-11. évfolyam tananyagából válogatott témakörök alapján a
tanulónak számot kell adni a 3 évfolyam ismeretanyagából. A vizsga írásbeli és szóbeli
részből áll. Az írásbeli rész szövegértési és szövegalkotási feladatból áll, valamelyik
korábbi érettségi feladatsor megoldásával. Ennek javítási útmutatója megegyezik az
érettségi vizsgán alkalmazott javítási-értékelési útmutatóval és ponthatárokkal. A szóbeli
vizsgán az összeállított témakörök alapján ad számot ismereteiről, tudásáról a tanuló.
A továbbhaladás feltételei


Tájékozottság a különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és
magatartás váratlan, új kommunikációs helyzetben is.
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századi szépirodalmi és egyéb művek olvasásában, megbeszélésében önálló
vélemény kialakítása, indoklása. Adott szempontú műelemzés készítése közösen fel
nem dolgozott kisepikai és lírai alkotásról. Nagyepikai és drámai művek szóbeli és
írásbeli bemutatása. Művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempontok
követésével. Jellemző hőstípusok, jellegzetes konfliktushelyzetek bemutatása,
értelmezése. Stílusirányzatok jellemző vonásainak bemutatása néhány irodalmi és
képzőművészeti alkotásban (az impresszionizmustól a szürrealizmusig).
Lényegre törő, világos felépítésű közlés a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó
közlésformában. A mindennapi élet problémáiról, irodalmi, művészeti élményekről
vélemény kifejtése szóban és írásban, különféle műfajokban: kommentár, ajánlás,
kisértekezés. Szövegformálási, - szerkesztési, stilisztikai és helyesírási hibák önálló
javítása. A hosszabb fölkészülést igénylő szóbeli és írásbeli feladatok megoldásához
önálló könyvtári munka, megadott vagy önállóan kialakított szempontokat követő
anyaggyűjtés, az információ-feldolgozás szabályainak megtartásával.
A tanult jelentéstani, stilisztikai jelenségek megnevezése, alkalmazása a szakmaitudományos, szépirodalmi szövegek értelmezésében. A helyesírás értelmező
szerepének megfigyelése különféle műfajú szövegekben.
12. évfolyam
Magyar irodalom témakörök
























Az avantgárd irányzatok
Kassák Lajos
Apollinaire
A XX. századi világirodalom
Thomas Mann
Franz Kafka
E. Hemingway
(Albert Camus)
Bertolt Brecht
Dürrenmatt
Szabó Lőrinc
Illyés Gyula
József Attila
Radnóti Miklós
Nagy László
Németh László
Weöres Sándor
Nemes Nagy Ágnes
Határon túli magyar irodalom (Tamási Áron)
Kortárs magyar irodalom
Kányádi Sándor
Az irodalom határterületei – Déry Tibor
Magyar nyelv témakörök




A nyelv mint jelrendszer
A beszéd mint cselekvés
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Nyelv és gondolkodás, a magyar nyelv és kultúra viszonya
Az európai nyelvcsaládok, nyelvtípusok
A magyar nyelv eredete, rokonsága
A magyar nyelv történetének korszakai
Fejlődési irányok, változások a mai magyar nyelvben
Nyelvünk helyzete a határon túl, a nyelvtervezés elvei és feladatai

A továbbhaladás feltételei









A megértést biztosító olvasni tudás; törekvés a rendezett, olvasható írásképre,
megfelelő helyesírásra minden írásbeli munkában. A páros, a kisközösségi, a
magán- és közéleti kommunikációról, a tömegkommunikációról tanultak
alkalmazása az egyéni nyelvhasználatban, a különféle szövegműfajok
értelmezésében.
Új szakmai, publicisztikai, gyakorlati szövegek megértése. Világos felépítésű,
szabatos szöveg alkotása a mindennapi élet problémáiról, irodalmi élményekről
szóban és írásban. A könyvtár lehetőségeinek felhasználása önálló feladatok
megoldásához: szakszerű anyaggyűjtés, - feldolgozás, idézés.
Tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ nyelvei
között, a magyar nyelv legfőbb történeti korszakairól, példák bemutatása a legfőbb
nyelvi változásokról.
Nyelvtörténeti és irodalomtörténeti tanulmányok birtokában az olvasott irodalmi és
nem irodalmi művek társadalmi-történelmi hátterének és a szöveg jelentésének
értelmezése. Értekezés és esszé írása megfelelő helyesírással, nyelvhelyességgel,
szabatos és egyéni stílusban. A megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő
hiteles szóbeli előadás, ismertetés, összegezés. Különböző korokban keletkezett
alkotások tematikai, poétikai szempontú összevetése.
Életművek ismeretének bizonyítása: az alkotói pálya jelentős irodalomtörténeti
tényeinek, tematikai, formabeli változatosságának bemutatásával. Művek közötti
kapcsolatok, témák, fölismerése és értékelése. A pályakép néhány tematikus,
műfajbeli, tartalmi változásának bemutatása, összhangban az egyes életművek
sajátosságaival. Néhány korábban tanult szerző 20. századi utóélete, hatása az
irodalmi hagyományban. Portré: a szerző és műve, az életmű jellemző témáinak,
műfajainak bemutatásával.
MATEMATIKA
9.évfolyam

Halmazok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Halmazokkal kapcsolatos fogalmak, jelölések
A Halmaz elemszáma
Számhalmazok
Műveletek racionális számokkal
A részhalmaz fogalma, jelölések, elnevezések
Műveletek halmazok között
Ponthalmazok
Logikai szita, egyszerű összeszámlálások
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Algebra
1. Betűs kifejezések a matematikában
2. Egész kitevőjű hatványok
3. Számok normálalakja
4. Algebrai egész kifejezések (polinomok)
5. Két tag összegének, különbségének a négyzete
6. Ugyanazon két tag összegének és különbségének a szorzata
7. Két tag összegének illetve különbségének a köbe
8. Polinomok szorzattá alakítása kiemeléssel
9. Szorzattá alakítás azonosságok használatával
10. Szorzattá alakítás teljes négyzetté kiegészítéssel
11. Algebrai törtek egyszerűsítése, helyettesítési értékének kiszámítása
12. Algebrai törtek szorzása, osztása, összevonása
13. Oszthatóság, oszthatósági szabályok, prímszám, összetett szám, a számelmélet
alaptétele
14. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös
15. Számrendszerek
Függvények
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A függvény fogalma, jelölések, elnevezések
A koordináta-rendszer I.
Valós függvények szemléltetése
Lineáris függvények, egyenes arányosság
A másodfokú függvény
A négyzetgyök fogalma, négyzetgyökfüggvény
Az abszolútérték-függvény
Fordított arányosság, lineáris törtfüggvény
A koordináta-rendszer II.

Geometria
1. Térelemek kölcsönös helyzete, szöge, távolsága
2. Sokszögek I. (Konvex, konkáv sokszögek, átlók száma, sokszögek szögei)
3. Speciális sokszögek
4. A kör és részei
5. A háromszög köré írható kör
6. A háromszögbe írható kör
7. A Pitagorasz-tétel
8. Geometriai transzformációk
9. Geometriai transzformációkkal kapcsolatos szerkesztések, bizonyítások
10. Thalész tétele
11. Körív hossza, körcikk területe, ívmérték
12. Vektorok, műveletek vektorokkal
13. Síkidomok egybevágósága
Egyenletek
1. Az egyenlet fogalma
2. Az egyenletek megoldása grafikus úton
3. Az egyenletek megoldása algebrai úton I.
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4.
5.
6.
7.
8.

Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek
Abszolút értéket tartalmazó egyenletek
Szöveges feladatok.
Elsőfokú egyenletrendszerek
Egyenletrendszerrel megoldható feladatok

Statisztika
1. Adatok megadása, szemléltetése
2. Középértékek
10. évfolyam
A gyökvonás
1. A négyzetgyök definíciója, azonosságai.
2. A négyzetgyökvonás azonosságainak alkalmazása
3. Kihozatal a négyzetgyökjel alól
4. Bevitel a négyzetgyökjel alá
5. Az azonosságok alkalmazása (a nevező gyöktelenítése,)
6. Négyzetgyökös kifejezések összehasonlítása, szorzása, hatványozása, összevonása
7. A számok n-edik gyöke
8. Az n-edik gyökvonás azonosságai
9. Az n-edik gyökfüggvény
10. Kihozatal a gyökjel alól, bevitel a gyökjel alá
11. A nevező gyöktelenítése
Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
1. A másodfokú egyenlet és függvény
2. A megoldóképlet
3. Másodfokú egyenletre vezető szöveges feladatok
4. A gyöktényezős alak, gyökök és együtthatók összefüggése
5. Paraméteres másodfokú egyenletek
6. Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek
7. Másodfokú egyenlőtlenségek
8. Négyzetgyökös egyenletek, egyenlőtlenségek
9. A számtani és mértani közép, négyzetes és harmonikus közép
10. Szélsőérték feladatok
11. Másodfokú egyenletrendszerek
A hasonlósági transzformáció és alkalmazásai
1. Térgeometriai ismeretek (ismétlés)
2. A középpontos hasonlósági transzformáció
3. A hasonlósági transzformáció (alakzatok hasonlósága; a háromszögek
hasonlóságának alapesetei)
4. Hasonlóság alkalmazásai (arányossági tételek a derékszögű háromszögben, mértani
közép szemléltetése szakaszhosszúsággal,
5. Hasonló síkidomok kerületének, területének aránya;
6. Hasonló testek felszínének, térfogatának aránya
7. Kerületi és középponti szögek tétele
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8. Húrnégyszögek tétele, alkalmazások
Trigonometria
Távolságok meghatározása a hasonlóság segítségével
Hegyesszögek szögfüggvényeinek definíciói (nevezetes szögek szögfüggvényei)
Összefüggések a hegyesszögek szögfüggvényei között
Síkgeometriai, térgeometriai számítások
Vektorok a koordináta-rendszerben
Műveletek koordinátáikkal adott vektorokkal
A szinusz és a koszinusz szögfüggvény általános értelmezése, egyszerű
tulajdonságai
8. A tangens és a kotangens szögfüggvény általános értelmezése, egyszerű
tulajdonságai
9. A szinuszfüggvény grafikonja, jellemzése
10. A koszinuszfüggvény grafikonja, jellemzése
11. A tangens- és a kotangensfüggvény grafikonja, jellemzése
12. Trigonometrikus függvények ábrázolása, jellemzése
13. Trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gondolkodási módszerek, kombinatorika, valószínűségszámítás
1. A skatulya-elv;
2. Egyszerű gráf
3. Szorzási, összeadási szabály
4. Ismétlés nélküli variációk
5. Ismétléses variációk
6. Ismétlés nélküli permutációk
7. Ismétléses permutációk
8. Ismétlés nélküli kombináció
9. Vegyes feladatok a kombinatorika köréből
10. Valószínűségi kísérletek, a valószínűség szemléletes fogalma
11. A valószínűség klasszikus modellje
11.évfolyam









Vektorok, műveletek (összeadás, kivonás, számmal való szorzás, vektor hossza,
vektorok skaláris szorzata) koordinátákkal is, hajlásszög meghatározás.
Tetszőleges forgásszög szög szögfüggvényei-definíciók, függvényábrázolás (tgx,
sinx, cosx) legfontosabb függvénytani jellemzők.
Területszámítás szögfüggvénnyel (háromszög, paralelogramma, stb ), szinusz és
koszinusz tétel, alkalmazási lehetőségek, az a=2rsin összefüggés jelentése,
alkalmazása
Hatványozás tört kitevőre, átírás gyökös alakra, azonosságok, pontos érték
kiszámítása.
Az „a alapú logaritmus b” definíciója, azonosságok, pontos érték feladatok.
Az exponenciális és logaritmus függvények értelmezése, ábrázolása, jellemzése,
transzformációik egyszerűbb esetekben
Az exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása
Koordináta-geometria: két pont távolsága, felező pont, harmadoló pont, általános
osztó pont, háromszög súlypontja; alkalmazás feladatokban.
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Kör egyenlete, középpont, sugár meghatározása, leolvasása.
Az egyenes egyenletének felírása különböző esetekben, párhuzamosság,
merőlegesség vizsgálata, metszéspont kiszámítása; a háromszög nevezetes
vonalainak egyenlete, nevezetes pontjainak kiszámítása.
Gráfok, kombinatorikai alapfeladatok
12. évfolyam

KOORDINÁTA-GEOMETRIA



Vektorok, szakasz hossza, felezőpont, harmadolópont, háromszög súlypontja.
Az egyenes egyenletei, párhuzamos és merőleges egyenesek, két egyenes
metszéspontja.
 A kör egyenlete
 A kör és az egyenes kölcsönös helyzete
 Érintővel kapcsolatos feladatok
 Két kör metszéspontja
SZÁMSOROZATOK
 A sorozat fogalma.
 A számtani sorozat fogalma, n-edik eleme
 A számtani sorozat első n elemének az összege
 A mértani sorozat fogalma, n-edik eleme
 A mértani sorozat első n elemének az összege
 Kamatos kamat-típusú feladatok
 Kétféle sorozatot tartalmazó feladatok
TÉRGEOMETRIA


















Különböző síkidomok kerületének és területének a meghatározása
A hengerszerű testek származtatása, csoportosítása, elnevezések, egyenes és ferde
hengerszerű testek térfogata
Az egyenes hasáb felszíne
A forgáshenger felszíne és térfogata
A kúpszerű testek származtatása, csoportosítása, elnevezések, egyenes és ferde
kúpszerű testek térfogata
Egyenes gúla felszíne
Forgáskúp felszínének és térfogatának kiszámítása
Csonkagúla, csonkakúp fogalma, elnevezések; a csonkakúpszerű testek térfogata
Egyenes csonkagúla felszíne
Egyenes csonkakúp térfogatának és felszínének kiszámítása
A gömb, a gömb felszíne és térfogata, feladatok
A gömbbe és a gömb köré írt kockával, hengerrel kapcsolatos feladatok
RENDSZEREZŐ ÖSSZEFOGLALÁS
Halmazok, gondolkodási műveletek
Halmazok, részhalmazok, halmazműveletek
Halmazokkal kapcsolatos feladatok (logikai szita)
Állítások, kijelentések logikai értéke, tagadása, konjunkciója, diszjunkciója,
szükséges és elégséges feltételek, skatulyaelv
KOMBINATORIKA, VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS, STATISZTIKA
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Ismétléses és ismétlés nélküli permutáció, variáció
Ismétlés nélküli kombináció binomiális együtthatók, Pascal-háromszög
Valószínűségszámítás
Gráfok
Különböző grafikonok elemzése, készítése
Gyakoriság, relatív gyakoriság, hisztogram, átlag, terjedelem.
Módusz, medián, szórás számítása.
FÜGGVÉNYEK
A függvény fogalma, megadása, ábrázolása, függvénytulajdonságok
Lineáris függvények, elemi függvények: 1/x függvény, x2 függvény,
négyzetgyökfüggvény
 Az exponenciális függvény, a logaritmusfüggvény, a trigonometrikus függvények
 Függvénytranszformációk
 ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET
 Oszthatóság, osztó, többszörös
 Hatványozás, gyökvonás
 Logaritmus
 Polinomok, polinomok szorzattá alakítása
EGYENLETEK, EGYENLETRENDSZEREK, EGYENLŐTLENSÉGEK







Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
Másodfokú egyenletek megoldása, diszkriminánsa
Másodfokú egyenletek: a gyökök és együtthatók közötti összefüggések
Másodfokú egyenlőtlenségek
Egyenletrendszerek
Gyökös egyenletek
Exponenciális egyenletek
Exponenciális egyenletek
Logaritmikus egyenletek
Exponenciális és logaritmikus egyenlőtlenségek

GEOMETRIA
Nevezetes ponthalmazok
Belső és külső szögek, átlók száma, magasságtétel, befogótétel
A középpontos hasonlóság és alkalmazásai
TRIGONOMETRIA
Szögfüggvények a derékszögű háromszögben
Tetszőleges szögek szögfüggvényei
Trigonometrikus azonosságok
Trigonometrikus egyenletek
Skaláris szorzat, szinusztétel, koszinusztétel
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TÖRTÉNELEM
9. évfolyam
Tankönyv: Száray Miklós Történelem 9.
Az őskor és az ókori kelet
-Egyiptom
-Kultúra és vallás a Közel-Keleten
Az ókori görögök történet
-Athén, a demokrácia kialakulása és fénykora
-A poliszok hanyatlása és Nagy Sándor birodalma
-Agörög vallás, művészetek és tudományok
Az ókori Róma története
-A római köztársaság virágkora és válsága
-Az egyeduralom kialakulása
-A kereszténység kialakulása és egyházzá szerveződése
-A Római Birodalom szétesése
A középkor
-A hűbériség és a Nyugat előretörése
-A gazdaság hanyatlása és fellendülése Nyugat-Európában
-A középkori egyház és szerepe
-Az iszlám vallás és az arab világ
-A középkori városok
-A rendiség kialakulása
-Az Oszmán Birodalom terjeszkedése
-A középkor tudománya, oktatása és művészete
A magyarság története a kezdetektől 1490-ig
-A honfoglalás
-Az államalapítás
-II. András és az Aranybulla
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-A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején
-Károly Róbert gazdasági reformjai
-Társadalmi és gazdasági változások Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond idején
-Hunyadi János harcai a török ellen
-Hunyadi Mátyás uralkodói portréja intézkedései alapján.

10. évfolyam
1. A nagy földrajzi felfedezések
2. A reformáció kibontakozása és hatásai
3. A Habsburgok felemelkedése és a katolikus megújulás
4. Az angol polgárháború és az alkotmányos monarchia kialakulása
5. A francia abszolutizmus
6. A középkori magyar állam bukása
7. A kényszerpályára került ország
8. A reformáció Magyarországon
9. A Rákóczi-szabadságharc
10. Szellemi forradalom, a felvilágosodás
11. Meghiúsult reformok és forradalom Franciaországban
12. Kísérlet az alkotmányos monarchia megszilárdítására
13. Az ipari forradalom és következményei
14. A XIX. század uralkodó eszméi
15. Európa és a világ a XVIII-XIX. században
16. Magyarország új helyzete a Habsburg Birodalomban
17. A XVIII. századi népességnövekedés és etnikai következményei
18. A magyar gazdaság újjáépítése
19. Reformok és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon
20. A reformok megindítói: Széchenyi István és Wesselényi Miklós
21. Politikai irányzatok a reformkorban
22. Politikai küzdelmek az 1840-es években
23. A nemzeti ébredés Magyarországon
24. Törvényes forradalom és konszolidációs kísérlet
25. A fegyveres harc kirobbanása, a védelem megszervezése
26. Önvédelmi harc és fényes diadal
27. Fényes győzelmek és a túlerő diadala
11. évfolyam
A vizsga csak írásbeli számonkérést jelent, ennek időtartama maximum 2 óra. A feladatsor
a középszintű érettségi mintájára épül fel, annál rövidebb, mivel 1-1 tanév anyagát kérjük
számon.
A felkészüléshez ajánljuk minden évfolyamon az aktuális tankönyvet:
Száray Miklós: Történelem I.
Száray Miklós- Szász Erzsébet: Történelem II.
Száray Miklós: Történelem III.
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Dupcsik Csaba- Repárszky Ildikó: Történelem IV.
Pintér Zoltán: Történelmi vaktérkép gyűjtemény (minden évfolyam)
Középiskolai történelem atlasz (minden évfolyam)
A vizsga első része teszt jellegű feladatokból áll. Tartalmazza a kerettanterv fogalmait,
évszámait, személyeket, topográfiát.
A vizsga második részében 4 feladatból kell 2 esszé feladatot kidolgozni, szabadon
választva. A feladatlap az érettségihez hasonlóan kompetencia alapú, tehát források segítik
a kidolgozásban.
Témakörök:
A kora újkor
Magyarország két nagyhatalom között
A felvilágosodás százada
Magyarország talpra állása
Francia forradalom és a forradalmak kora
Reformok kora Magyarországon
Forradalom és szabadságharc
Forradalmak után
A kiegyezéshez vezető út
Boldog békeidők
Értékelési szempontok:
A tesztekre és az esszékre adott pontszámok aránya 50-50%-ban oszlik meg. A dolgozat
pontszámainak érdemjegyre váltása a pedagógiai program szerint, középszintű érettségi
szabályai szerint történik.
12. évfolyam
A vizsga csak írásbeli számonkérést jelent, ennek időtartama maximum 2 óra. A feladatsor
a középszintű érettségi mintájára épül fel, annál rövidebb, mivel 1-1 tanév anyagát kérjük
számon.
A felkészüléshez ajánljuk minden évfolyamon az aktuális tankönyvet:
Száray Miklós: Történelem I.
Száray Miklós- Szász Erzsébet: Történelem II.
Száray Miklós: Történelem III.
Dupcsik Csaba- Repárszky Ildikó: Történelem IV.
Pintér Zoltán: Történelmi vaktérkép gyűjtemény (minden évfolyam)
Középiskolai történelem atlasz (minden évfolyam)
A vizsga első része teszt jellegű feladatokból áll. Tartalmazza a kerettanterv fogalmait,
évszámait, személyeket, topográfiát.
A vizsga második részében 4 feladatból kell 2 esszé feladatot kidolgozni, szabadon
választva. A feladatlap az érettségihez hasonlóan kompetencia alapú, tehát források segítik
a kidolgozásban.
Témakörök:
Dualizmus kora
Az 1. világháború és következményei
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Európa a 2 világháború között
A Horthy korszak
A 2. világháború és következményei
A kétpólúsú világ
Magyarország 1945-56
Magyarország a Kádár-korszakban
A globális világ felé
Magyarország 1988-2002
Értékelési szempontok:
A tesztekre és az esszékre adott pontszámok aránya 50-50%-ban oszlik meg. A dolgozat
pontszámainak érdemjegyre váltása a pedagógiai program szerint, középszintű érettségi
szabályai szerint történik.
ANGOL NYELV
9. évfolyam
A tanuló legyen képes megérteni és használni hétköznapi alapkifejezéseket, amelyek
valamilyen konkrét szituációban jelennek meg. Képes bemutatni magát és másokat, el tudja
mondani, hol lakik, kiket ismer. Tud az adott idegen nyelven kommunikálni, amennyiben a
beszélgetőtárs lassan, érthetően beszél és segítő szándékú.(A1 – minimumszint)
Társalgási témakörök
Introducing yourself
Personal datas
Daily program
Free time activities
Mobil, computer
My home
My family
My toewn
Weather
Food and drinks
Eating at home/ in a reastaurant
Eating healthily
Illnesses
Sport
Story-telling in past about
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my school
holidays
Special events
Festival, concert, music, films
Red –letter days
Clothes, fashion
Shopping
Describing people
Public transport
Adventures
Accidents
Extreme sports
Grammar
Present Simple, Present Continuous, Present Perfect
going to
to have
possessive adjectives
Genitive’s
Prepositions
Prepositional Phrases
Singulars/plurals
Cordinal/ Ordinal numbers
Countable/ uncountable nouns
Comparative/ Superlative
can/ could/ may/ will/would
commands/requests
10.évfolyam
A tanuló legyen képes megérteni és használni hétköznapi alapkifejezéseket, amelyek
valamilyen konkrét szituációban jelennek meg, egyre inkább képes adott kifejezéseket
használni, amelye a hétköznapi rutinban előfordulnak. Tud az adott idegen nyelven
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kommunikálni, amennyiben a beszélgetőtárs lassan, érthetően beszél és segítő
szándékú.(A1 – minimumszint – A2 - alapszint)
Társalgási témakörök
Describing people
My friends
Teenagers’ problems
Relationship
Personal experiences
Getting to know new culture
Travelling
Towns
City life and country life
Means of transport
Hotel, accomodation
Computer, Internet, Mobile
Discovers and Invention
Illnesses, prevention
Bad habits
Sport
Films, theatre, cinema
Arts
Choosing a carreer
Jobs, proffessions
CV, job interview
Foreign culture
Cultural differences
International cuisin
Grammar
Present Perfect Continuous
Past Tense
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Past Continuous
Past Perfect
used to
Future Tense
Present Simole Passive
Past Simple Passive
Past forms of have
mustn’t/may/might/can/could
Conditional Type 1, Type 2
wish
Unreal Past
clauses of season nad purpose
Reported Seech
Question tag
Indentified pronouns
so/neither/too/either
11. évfolyam
Társalgási témakörök:
1.Man and woman in the household
2.City life, country life
3.Fashion
4.Education
5.The media
6.Entertainment
7.Services
8.DIY
9.Telecommunication
10.Science and technology
11.Environment
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12.Learning languages
Nyelvtan:
Függő beszéd/kijelentő, kérdő, felszólító mondatokban jelen és múlt idővel
bevezetve/
Műveltető szerkezet
Beágyazott kérdések
Vonatkozó névmások
Igevonzatok
Vonzatos főnevek
Vonzatos melléknevek
Kötőszavak
12. évfolyam
Társalgási témakörök a középszintű érettségi társalgási témakörei B1 szinten
Personal particulars,family
Man and society
Environment
School
Work
Lifestyle
Free time, entertainment
Travelling, tourism
Science and technology
Economy
Az írásbeli érettségi feladatsor olvasott szövegértési, nyelvhelyességi, hallott szöveg értési
és szövegalkotási feladatának megoldása.
NÉMET NYELV
9. évfolyam
A tanuló legyen képes megérteni és használni hétköznapi alapkifejezéseket, amelyek
valamilyen konkrét szituációban jelennek meg. Képes bemutatni magát és másokat, el tudja
mondani, hol lakik, kiket ismer. Tud az adott idegen nyelven kommunikálni, amennyiben a
beszélgetőtárs lassan, érthetően beszél és segítő szándékú.(A1 – minimumszint)
Témakörök:








Köszönés / Begrüßung
Országok, nyelvek / Länder, Sprachen
Iskola, tantárgyak / Schule, Schulfächer
Család / Familie
Ház, lakás, saját környezet / Haus, Wohnung, eigene Umgebung
Étkezés, ételek / Essgewohnheiten, Essen
Országismeret / Landeskunde

Grammatik:
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Erős és gyenge igék ragozása, létige, a kijelentő mondat / Starke- und schwache
Deklination der Verben, das Verb „sein”, der Aussagesatz
Többes szám, a birtoklás kifejezése, tagadás-formák, a 20-nál nagyobb
számnevek / Plural, das Verb „haben”, die Negation nicht-kein-nichts, die
Kardinalien über 20
A személyes névmás, a határozott-határozatlan névelő viszonya, módbeli
segédigék / Pronomen, der bestimmte- und unbestimmte Artikel, Modalverben
Elöljárószavak, ’es gibt’-szerkezet / Präpositionen, es gibt-Konstruktionen
Mondatfelépítés / Satzaufbau
10. évfolyam

A tanuló legyen képes megérteni és használni hétköznapi alapkifejezéseket, amelyek
valamilyen konkrét szituációban jelennek meg, egyre inkább képes adott kifejezéseket
használni, amelye a hétköznapi rutinban előfordulnak. Tud az adott idegen nyelven
kommunikálni, amennyiben a beszélgetőtárs lassan, érthetően beszél és segítő
szándékú.(A1 – minimumszint – A2 - alapszint)
Témakörök:










Tájékozódás / Orientierung
Bevásárlás / Einkaufen
Szórakozás, kikapcsolódás / Ausgehen, Unterhaltung
Napirend / Tagesablauf
Barátok, baráti kör / Freunde, Clique
Segítségkérés, engedélykérés / Um Hilfe bitten, um Erlaubniss bitten
Eseményekről beszélni (múlt idő) / Über Ereignisse sprechen
(Vergangenheitsformen)
Betegségek, egészséges életmód / Krankheiten, Gesundheit
Országismeret / Landeskunde

Grammatik:




u+Infinitiv szerkezet, időhatározók, visszaható igék / zu+Infinitiv Struktur,
Temporaladverbien, Reflexive Verben
Igék elváló és nem elváló igekötőkkel, birtokos névmás / Verben mit trennbaren
und nicht trennbaren Präfixen, Possesivpronomina
A múlt idő, összetett és egyszerű múlt idő képzése, felszólítómód /
Vergangenheit, Perfekt, Präteritum, Imperativ
11. évfolyam

A tanuló legyen képes egyszerű mondatokat és gyakori kifejezéseket használni, amelyek
hétköznapi, egyszerű, rutin helyzetekben előfordulnak. Képes beszélni magáról és a
családról, közvetlen környezetéről és az őt közvetlenül érintő dolgokról.(A2 – alapszint)
Témakörök:





Üdülés / Urlaub
Öltözködés / Kleidung
Külső-belső tulajdonságok / Äußere und innere Eigenschaften
A munka világa / Berufwelt, Job
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Fontos események / Wichtige Erreignisse
Iskolai hétközapok / Der Schulalltag
A jövő / Zukunftvisionen
Emberi kapcsolatok / Menschliche Kontakte
Országismeret / Landeskunde

Grammatik:



Elöljárószavak tárgy- és részesesettel, földrajzi helyek és nevek, alárendelő
összetett mondatok / Präpositionen mit Akkusativ und Dativ, geographische
Orten und Namen, untergeordneter-zusammengesetzter Satz
Melléknév fokozása, a ’gefallen’ ige, főnévragozás, gyenge ragozású főnevek /
Adjektivkomparation, das Verb ’gefallen’, Nomendeklination, die ’NDeklination’
12. évfolyam

A tanuló legyen képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni és megérteni általános
témakörökben. Tud beszélni múltbeli eseményekről és tapasztaltatokról, álmairól és
ambícióiról, és képes röviden megindokolni döntéseit, véleményét. (B1 – küszöbszint) Ez
az alapfokú nyelvvizsga szintje.
Témakörök:











Érzések és érzelmek / Gefühle und Emotionen
Mai családi kapcsolatok / Familien von heute
Oraszágismeret /Landeskunde
Milyen Magyarország? / Wie ist Ungarn?
Szabadidő / Freizeitbeschäftigung
Környezetvédelem / Umweltschutz
Szolgáltatások / Dienstleistungen
Németország és a németek / Deutschland und die Deutschen
Gazdaság / Wirtschaft
Technika / Technik

Grammatik:






A werden ige, célhatározói mondatok, jövő idő, a megengedő mellékmondat /
Das Verb ’werden, um zu+Inf – damit – Sätze, Futur I., obwohl-trotzdem –
Sätze
Feltételes mód, vonatkozó mellékmondat, múlt idő: Plusquamperfekt, feltételes
mód múlt időben, igevonzatok / Konjunktiv II. und die Form ’würde’,
Modalverben im Konj. II., Relativsätze, Plusquamperfekt, Konj. II. in der
Vergangenheit, Rektion der Verben
Szenvedő szerkezet, a man általános alany, folyamatos és befejezett melléknévi
igenév, egyenes és függő beszéd, kötőmód / Passiv, das Verb ’man’, Partizitp
Präsens und Partizip Perfekt, Eigene Rede – Indirekte Rede, Konjunktiv
A műveltető szerkezet, főnevek és melléknevek vonzatai / Kausativsatz,
Rektionen
der
Substantiven
und
Adjektiven
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12. évfolyam
A tanuló legyen képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni és megérteni általános
témakörökben. Tud beszélni múltbeli eseményekről és tapasztaltatokról, álmairól és
ambícióiról, és képes röviden megindokolni döntéseit, véleményét. (B1 – küszöbszint) Ez
az
alapfokú nyelvvizsga szintje.
Témakörök:









Érzések és érzelmek / Gefühle und Emotionen
Mai családi kapcsolatok / Familien von heute
Oraszágismeret /Landeskunde
Milyen Magyarország? / Wie ist Ungarn?
Szabadidő / Freizeitbeschäftigung
Környezetvédelem / Umweltschutz
Szolgáltatások / Dienstleistungen
Németország és a németek / Deutschland und die Deutschen

Grammatik:






A werden ige, célhatározói mondatok, jövő idő, a megengedő mellékmondat /
Das Verb ’werden, um zu+Inf – damit – Sätze, Futur I., obwohl-trotzdem –
Sätze
Feltételes mód, vonatkozó mellékmondat, múlt idő: Plusquamperfekt, feltételes
mód múlt időben, igevonzatok / Konjunktiv II. und die Form ’würde’,
Modalverben im Konj. II., Relativsätze, Plusquamperfekt, Konj. II. in der
Vergangenheit, Rektion der Verben
Szenvedő szerkezet, a man általános alany, folyamatos és befejezett melléknévi
igenév, egyenes és függő beszéd, kötőmód / Passiv, das Verb ’man’, Partizitp
Präsens und Partizip Perfekt, Eigene Rede – Indirekte Rede, Konjunktiv
A műveltető szerkezet, főnevek és melléknevek vonzatai / Kausativsatz,
Rektionen der Substantiven und Adjektiven
FIZIKA
9. évfolyam

1. Mozgástani alapfogalmak: pálya, út, elmozdulás, sebesség, (pillanatnyi és átlag),
gyorsulás, vonatkozási rendszer
2. Mozgások csoportosítása pályaalak és a sebesség változása szerint; egyenes vonalú
egyenletes, egyenletesen változó, hajítások, körmozgás
3. a mozgásokat jellemző fizikai mennyiségek, vektorok és grafikonok. Az egyes
mozgások dinamikai feltétele.
4. Tömeg, sűrűség, lendület és megmaradási tétele.
5. Az erő, mint fizikai mennyiség; az eredő erő meghatározása különböző esetekben.
6. Newton törvényei I-IV. Az erők csoportosítása (szabad és kényszer), rugalmas erő,
gravitációs erő, nehézségi erő erőtörvényei
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7. Tapadási, csúszási súrlódás, közegellenállás jelensége, jellemző erők kiszámítása,
példák a minden napokból
8. A világképek alakulása, bolygómozgás, Kepler törvények
9. Az erő forgató hatása: forgatónyomaték; párhuzamos hatásvonalú erők eredője,
erőpár, forgási és általános egyensúly feltételei. Az egyszerű gépek.
10. Munka és energia, általános értelmezés és speciális fajták, kiszámításuk. A
mechanikai energia fogalma és megmaradása.
10. évfolyam
1. A hőtágulás különböző halmazállapotokban (lineáris és térfogati is), jellemzők.
2. Gázok állapotjellemzői, speciális állapotváltozások, egyesített gáztörvény,
állapotegyenlet.
3. Belső energia, az I. főtétel és speciális esetei, II. főtétel.
4. Halmazállapot változások és jellemzésük.
5. Elektrosztatikus alapjelenségek, Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak és
feszültség.
6. Kapacitás, kondenzátorok és kapcsolásuk, az elektromos mező energiája.
7. Áramok jellemzése, Ohm-törvény, ellenállás jelentése és oka, huzalok ellenállása.
8. Az ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, áram és feszültség mérése,
elektromos munka és teljesítmény.
9. Mágneses mező jellemzése általánosan, egyenes vezető és tekercs mágneses tere.
10. Mágneses mező hatása mozgó töltésre; a Lorentz-erő és következményei.
11. évfolyam
1. MAGNETOSZTATIKA
A mágneses mező jellemzése forgató-nyomatékkal, permanens mágnes és
elektromágnes. Indukcióvonalak, egyenes vezető és tekercs mágneses tere; mágneses
mező hatása mozgó töltésre-Lorentz erő. Mozgási indukció-váltakozó feszültség,
nyugalmi indukció, transzformátor
2. REZGÉSEK, HULLÁMOK
Jellemző mennyiségek (T, f, y, A,..), y(t), v(t), a(t) grafikonok, dinamikai feltételek.
Saját rezgés, kényszerrezgés, rezonancia; csatolt rezgések-hullámok. Mechanikai
hullámok csoportosítása. jellemzők (T, , c). Hullámjelenségek, Huygens-elv (HFrenel-elv) Álló hullámok jellemzése; húrok, sípok. A hang, terjedési sebesség mérése,
jellemzők, Doppler-jelenség
3. ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK, ANYAGHULLÁM
Rezgőkör, Thomson –formula, elektromágneses hullámok-spektrum. A fény, terjedési
sebesség, visszaverődés, törés, teljes visszaverődés. Gömbtükrök, lencsék jellemzése;
nevezetes sugármenetek, képalkotások, távolság-törvény, gyakorlati alkalmazás, optikai
eszközök. A fény és az elektron kettőstermészete. Thomson, Rutherford, Bohr-modell.
Az atommag összetétele, magerők, nukleáris kölcsönhatás. A kötési energia
felszabadítása. Radioaktivitás, atomerőmű. Csillagok fejlődése, Naprendszer,
üstökösök.
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FIZIKA SZAKKÖZÉPISKOLA
9. évfolyam
KINEMATIKA
Az SI. alapmennyiségei és váltószámai
Az egyenes vonalú egyenletes mozgás
A pálya, az út és az elmozdulás. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás út-idő
összefüggése, a sebesség fogalma.
Az egyenletesen változó mozgás
A gyorsulás és a pillanatnyi sebesség fogalma. Az út-idő, és a sebesség-idő összefüggés
Szabadesés
A nehézségi gyorsulás. Az út-idő, és a sebesség-idő összefüggés szabadesésnél.
A körmozgás és a szögsebesség
A szögsebesség és a fordulatszám. A kerületi sebesség és a szögsebesség közötti
összefüggés egyenletes körmozgásnál.
A DINAMIKA ALAPJAI
A tömeg és a sűrűség
Az inerciarendszer. A tehetetlenség mértéke. Newton első törvénye. A tömeg és sűrűség.
Az erő, mint a gyorsulás okozója
Newton második és harmadik törvénye. Az erőhatások függetlensége, és az erőmérő
(dinamóméter). A nehézségi erő és a súly. Az erő, mint vektor. Az erők összegzése
A rugalmas alakváltozás
A huzalok megnyúlása. A rugó megnyúlásának az erőtől való függése.
Kényszererő, súrlódás és közegellenállás
Szabad- és kényszererők. A súly és a súlytalanság. A tapadási súrlódási erő. A mozgást
fékező erők: a csúszási súrlódás és a közegellenállás.
A centripetális erő
A körmozgást biztosító centripetális erő. A centripetális gyorsulás. A centripetális
gyorsulás függése: a sugártól, a sebességtől és a szögsebességtől.
A lendület
A lendület fogalma, a lendületmegmaradás törvénye. A rakéták működésének az elve.
A bolygók mozgása
A geocentrikus és a heliocentrikus világkép. Kepler három törvénye.
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A gravitáció törvénye
A gravitációs kölcsönhatás, az egyetemes gravitációs állandó. A súlyos tömeg. Az első
A munka
A munkavégzés. A munka kiszámítása. Munkavégzés súrlódási erő ellen és a nehézségi
erőtérben.
A teljesítmény és a hatásfok
kozmikus sebesség. Mesterséges égitestek.
MUNKA, ENERGIA, TELJESÍTMÉNY
A teljesítmény fogalma. A hatásfok.
Mechanikai energiafajták
Az energia. Az energia szerepe a munkavégzésben. A test helyzetéből következő energia. A
mozgási energia. A mechanikai energia megmaradásának a tétele. A rugalmas energia.
A munkatétel
A mozgási energia, mint a munkavégzés eredménye. A munkatétel.
REZGÉSEK ÉS HULLÁMOK
A harmonikus rezgőmozgás
Rezgésidő, frekvencia és amplitúdó, kitérés. A matematikai inga.
A harmonikus rezgőmozgás dinamikája
A rugóállandó és a körfrekvencia. A körfrekvencia függése a rugóállandótól és a rugóra
helyezett test tömegétől. A rezgőmozgás csillapítása.
Csatolt és kényszerrezgések
A csatolt ingák viselkedése. A gerjesztő erő által létrehozott kényszerrezgés. A rezonancia
feltétele. A rezonanciakatasztrófa.
A hullámok kialakulása és visszaverődése
A hullám fogalma. A hullámhossz és a rezgésidő közötti összefüggés. Tranzverzális és
longitudinális hullám. A hullámfront. A visszaverődés törvénye.
Hullámok törése és interferenciája
Körhullám és egyenes hullám. Hullámok új közegben. Hullámok találkozása. Az
interferencia.
Állóhullámok kialakulása
Csomópont és duzzadási hely. Állóhullámok két végén rögzített húron. Az állóhullámok
kialakulásának a feltétele.
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A hang
A hang terjedése. Hangmagasság és hangfrekvencia. A hangerősség.
A hangszín. Hangforrások.
gyakorlatban.

A mozgó hangforrások észlelése: a Doppler-hatás a

A MEREV TESTEK DINAMIKÁJA
Merev testek egyensúlya
A merev test. Az erő támadáspontja. A forgatónyomaték. Párhuzamos erők összegzése. Az
erőpár. Az egyensúly feltétele.
Súlypont és tömegközéppont
Súlyvonal és súlypont.
tömegközéppont mozgása

Tömegközéppont.

A

tömegközéppont

kiszámítása.

A

Forgás forgatónyomaték hatására.
A rögzített tengely körüli forgás. A tehetetlenségi nyomaték. A perdület. A perdület
megmaradásának a tétele.
ELEKTROMOSSÁGTAN
Az elektromos alapjelenségek
Elektromos állapot. Elektron, proton, neutron. Vezető és szigetelő. Elektroszkóp.
A térerősség és Coulomb törvénye
A coulomb. Elektromos tér és térerősség. Az erővonalak. Elektromos töltések közötti
kölcsönhatás. Elektromos megosztás. Töltések elhelyezkedése vezetőkön. Faraday-féle
kalitka. Csúcshatás, villámhárító.
A feszültség
Munkavégzés elektromos térben. A potenciál kiszámítása. A feszültség. A volt.
Feszültségforrások.
Kapacitás
Kapacitás, farad, kondenzátor. Kondenzátorok kapcsolása. A síkkondenzátor.
BIOLÓGIA
10. évfolyam
1. A rendszerezés
2. A vírusok és a baktériumok
3. Állati egysejtűek
4. Szivacsok, csalánozók
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5. Lapos-, és gyűrűsférgek
6. Puhatestűek, ízeltlábúak
7. Tüskésbőrűek
8. A gerincesek osztályai
9. A növényi sejt, a növényi szövetek
10. A növény szervei
11. A zuzmók, mohák , harasztok
12. A nyitvatermők és a zárvatermők
11. évfolyam
A sejt és az ember biológiája
1. A sejtet felépítő molekulák (a biogén elemek, a víz, fehérjék, szénhidrátok, lipidek,
nukleinsavak)
2. A sejt. Az emberi szervezet szövetei
3. A kültakaró és a mozgás szervrendszere
4. A légzés és a keringés szervrendszere
5. Az ember tápcsatornája
6. Kiválasztás szervrendszere
7. Az ember hormontermelő mirigyei, azok hormonjai és szabályozó funkciói
8. A szaporító szervek felépítése és működése
9. A magzati fejlődés szakaszai. A szülés folyamata
10. Az idegsejt felépítése és működése.
11. Az agy és a gerincvelő
KÉMIA (gimnázium, szakközépiskola)
Írásbeli: A szaktanár által összeállított feladatlap. (Max. 45 perc). A feladatsoron belül
szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző), és problémára irányuló részfeladatok is. Ez
utóbbiak kapcsolódhatnak kísérlet leírásához, vagy szöveg, kép értelmezéséhez.
Szövegértelmezés, számítási feladatok. Szóbeli vizsgát akkor tehet a tanuló, ha az írásbeli
vizsgán min. 15%-ot teljesített.
Használható segédeszköz: (a vizsgázó hozza): számológép, periódusos rendszer
Értékelés: Elérhető pontszám: 60. Az értékelés szempontjai megegyeznek az írásbeli
érettségi dolgozatok értékelési szempontjaival.
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Szóbeli: 20 perces felkészülési idő után – 10 perces feleletből áll. A szóbeli tételsort és a
hozzá tartozó értékelési útmutatót a megadott szempontok alapján a szaktanár állítja össze.
A témakörök nyilvánosak, a konkrét kérdések nem.
Használható segédeszköz: (a vizsgázó hozza): számológép, periódusos rendszer
Értékelés: Elérhető pontszám: 30. Az értékelés szempontjai megegyeznek a szóbeli
érettségi vizsga értékelési szempontjaival.
9. évfolyam
Témakörök:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Atomszerkezet, izotópok
Elektronszerkezet
A periódusos rendszer
Ionos és fémes kötések
Kovalens kötés
Molekulák, összetett ionok
Anyagi halmazok
Halmazállapotok, halmazállapot-változások
Oldatok
Kémiai reakciók típusai
Termokémia
Reakciókinetika
Egyensúly

Követelmények a 9. évfolyam végére
 ismerjék az atomok elektronszerkezetének kiépülését, a különböző atommodelleket
(az elektronszerkezet és a kvantumszámok)
 a periódusos rendszer felépülési elve
 értsék a periódusos rendszer és az elektronszerkezet közötti kapcsolatot (tudjanak
különböző adatokat értelmezni a periódusos rendszer segítségével)
 egyszerű számítási feladatok a moláris tömeg segítségével
 ionok képződése, jelölésük, méretük
 ionizációs energia, elektronaffinitás
 EN alapján tudja eldönteni, milyen kötés alakul ki az atomok között
 ismerje az elsőrendű kémiai kötéseket
 ismerje a szervetlen kémiában megtanult elemi és vegyületmolekulák képződésének
elvét (lássa be, hogy miért poláris vagy apoláris egy molekula, ismerje a különböző
térbeli szerkezeteket, szigma és pi kötések ismerete)
 halmazállapotok jellemzőinek ismerete
 feladatok a moláris térfogattal
 kristályrácstípusok (kötési energia, rácsenergia; a részecskék tulajdonságainak
ismeretében értelmezni a halmazok tulajdonságait; ismerjék a másodlagos kötés
fogalmát; képződéshő, reakcióhő fogalmának megértése, kiszámításuk)
 ismerjék a kémiai egyensúly kialakulásának feltételeit
 tudják, hogyan lehet eltolni az egyensúlyt
 a Brönsted-féle sav-bázis elmélet ismerete, gyakorlati alkalmazása
 az indikátorok, mint jelzőanyagok
 pH fogalma, jelentése, mindennapi életben való alkalmazása
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az oxidáció, redukció, oxidálószer, redukálószer fogalmának ismerete
ismerjék fel a különböző részecskeátmenettel járó folyamatokat
tudja kémiai egyenlettel leírni a fenti reakciókat
ismerje a kémiai reakciók mennyiségi viszonyait
elektrokémiai alapfogalmak
az elektrolízis jelentősége a gyakorlatban
a galvánelemek a mindennapi életben (celladiagramok felírása; standardpotenciál,
elektródpotenciál)
10. évfolyam

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

A szerves vegyületek általános jellemzése.
A szerves vegyületek csoportosításának lehetőségei. A C-C kötések fajtái. A funkciós
csoportok
Az alkánok általános jellemzése A metán
Az alkének általános jellemzése. Az etén.
Az aromások általános jellemzése. A benzol
Az alkoholok általános jellemzése. Az etilalkohol és a metilalkohol.
Az aldehidek és a ketonok általános jellemzése. A formaldehid.
A szerves savak. Az ecetsav és a hangyasav.
Nitrogéntartalmú vegyületek
Szénhidrátok
Fehérjék
Nukleinsavak
A polimerizációs műanyagok
A halogénszármazékok.

Követelmények a 10. évfolyam végére






tudják megszerkeszteni a szerves vegyületek képletét
ismerjék a szerves és szervetlen anyagok közötti alapvető különbségeket
tudják a vegyületek tudományos és köznapi elnevezését
lássák a szerkezet és a tulajdonságok közötti ok-okozati összefüggéseket
ismerjék a legfontosabb szerves kémiai alapfogalmakat (konstitúció, izoméria,
funkciós csoport, rendűség, értékűség)
 tudománytörténeti ismeretek
 homológ sor fogalmának ismerete
- izomerek elnevezése, tulajdonságai
- összefüggés a kötések száma és a reakcióképesség között
- szerves kémiai reakciómechanizmusok
 funkciós csoport fogalma
- funkciós csoport és tulajdonságok közötti összefüggés felismerése
- a vegyületek fizikai és kémiai tulajdonságainak megismerése
- a tulajdonságok függése a szénatomok számától
 a szerves vegyületek előfordulása a mindennapi életben, hatásuk ismerete
 biológiai szempontból fontos szerves anyagok megismerése
 ismerjék a szerves anyagok hatását a környezetre
Ajánlott tankönyvek: A Mozaik Kiadó által kiadott tankönyvek
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TERMÉSZETFÖLDRAJZ
9. évfolyam
1. A Naprendszer. A Föld mozgásai és azok következményei
2. A Föld belső szerkezete. A litoszféra-lemezek mozgásai
3. Az ősföldek, röghegységek, lánchegységek (keletkezésük, formái, ásványkincsei)
4. Ásványok, kőzetek
5. A Föld története
6. A légkör összetétele és szerkezete
7. Magas-, és alacsony nyomású légköri képződmények, időjárási frontok
8. A mérsékelt-övi-, és a forró –övi monszun
9. A nagy földi légkörzés
10. A tengervíz mozgásai (tengerjárás, tengeráramlások)
11. A folyóvíz felszínformálása (szakaszjelleg)
12. A karsztjelenség
13. A forró-övezet éghajlatinak jellemzése
14. A mérsékelt-övezet éghajlatainak jellemzése
15. A hideg-övezet
TÁRSADALOMFÖLDRAJZ
a gimnázium 10. évfolyama számára
1. A gazdaság szerkezete, mutatói
2. A gazdasági fejlettségmutatói
3. Gazdasági rendszerek (tervutasításos gazdasági rendszer, a piacgazdaság)
4. Az Észak-amerikai gazdasági erőtér (Kanada, USA)
5. Dél-Amerika természetföldrajzi jellemzői, népessége, országai. A brazil ipari
háromszög
6. Az Európai Unió
7. A világgazdaság perifériája. A lemaradás okai, a szegénység ördögi köre
8. Az Arab-világ
9. Japán
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10. Kína
11. India
TESTNEVELÉS
A vizsga alkalmával az életkori sajátosságokat, lehetőségeket teljes mértékben figyelembe
kell venni!
GYAKORLATOK:
 TALAJTORNA:
Öt kötelező elem (gurulóátfordulás, repülő gurulóátfordulás, fejállás, tarkóállás, kézállás,
mérlegállás) összekötése folyamatos gyakorlatsorrá.
 GYŰRŰ (fiúk):
Öt kötelező elem (alaplendület, zsugorlefüggés, lefüggés, homorított leugrás, hátsófüggés)
összekötése folyamatos gyakorlatsorrá, biztonságos leérkezéssel.
 GERENDA (lányok):
Öt kötelező elem (érintő-. hintajárás, lebegőállás, térdelés, fordulat, leugrás) összekötése
folyamatos gyakorlatsorrá, biztonságos leérkezéssel.
 SZEKRÉNYUGRÁS:
Ötrészes (fiúk), négyrészes (lányok) széltében állított szekrényen guggoló átugrás,
biztonságos leérkezéssel.
 KÉZILABDA:
Kapura lövés gyorsindítás után
Felezővonalnál álló társnak pontos átadás után, lendületes futás közben átvett labdával,
lépéshiba nélkül, levegőből, egy lábról felugrás után jó technikával kapura lövés.
 KOSÁRLABDA:
Fektetett dobás jobb-bal oldalról végrehajtva
Felezővonalnál álló társnak pontos átadás után, lendületes futás közben végrehajtott
erőteljes irányváltoztatás után, lépéshiba nélkül átvett labdával, egy lábról történő felugrás
után egy kézzel történik a kosárra dobás.
 LABDARÚGÁS:
Labdaemelgetés váltott lábbal.
10 méter hosszú, 5 egyenlő távolságra lévő kapu között szlalom labdavezetésből kapura
lövés 10 méterről, kis kapura.
 RÖPLABDA:
Kosárérintés folyamatosan fej fölé.
Nyitás bemutatása: választott technikával.
 ATLÉTIKA:
60m-es síkfutás
Kislabdahajítás
 KÖTÉLMÁSZÁS
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Lányok: szabályos kulcsolással mászás a kötél tetejéig.
Fiúk: függeszkedés a kötél tetejéig
INFORMATIKA
9. évfolyam
Az informatika alapjai
1. Analóg és digitális jelek. Jelhalmazok adattartalma. Példák:gépelt oldal, könyv, kép
2. Hardvereszközök fajtái és jellemzőik. Neumann-elvű és más számítógépek.
Árjegyzék elemzése
3. Logikai műveletek és kapuk.
4. A szoftver fogalma, fajtái. A legális szoftver
5. Összefoglalás- dolgozatírás
Az operációs rendszer használata
1. Az operációs rendszer fogalma, fajái. Az operációs rendszer néhány jellemzője
2. Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés,
átnevezés, jellemzők beállítása.
3. Biztonsági másolat készítése. Törölt állományok visszaállítása. Tömörített állomány
létrehozása, bővítése.
4. Alkalmazás telepítése installációs anyagról. A regisztrálás folyamata. Több program
összehangolt alkalmazása.
5. Gyakorlás
6. Összefoglalás – dolgozatírás
Kommunikáció a hálózaton
1. A számítógép-hálózatok fajtái. Az Internet kialakulása, működése, szolgáltatásai
2. Az elektronikus levelezés. Saját e-mail cím. Elektronikus levelezés funkcióinak
használata: levelek csoportosítása, szűrése. Levelezési listák és hírcsoportok.
3. Böngészés az Interneten. Az ftp bemutatása. Részletes keresés kulcsszavas
keresőkkel.
4. Összefoglalás-dolgozatírás
Dokumentumkészítés számítógéppel I. Grafika
Grafikai alapismeretek. Pixel és vektorgrafika, színkezelés. Rajzolás Paint-el.
A képszerkesztő programok fejlett szolgáltatásai. Digitális képek alkalmazása.
Képkorrekciók PhotoEditorral Gyakorlás
10. évfolyam
Dokumentumkészítés számítógéppel II. Szövegszerkesztés
1. A szövegszerkesztő programok fejlett szolgáltatásai. A Word szövegszerkesztő
szolgáltatásai, megjelenése. Nézetek és a formázás szintjei
2. A betűformátumok áttekintése és beállítása (ismétlés)
3. A bekezdésformátumok áttekintése és beállítása (ismétlés)
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4. A stílusok fogalma és használata hosszabb dokumentumok formázásánál
5. Behúzás vonalzóval és szegélyezés
6. Felsorolás és számozás. Objektum (kép, iniciálé) beillesztése
7. Táblázat beillesztése
8. Dokumentumok készítése minta és feladat alapján. Gyakorlás
9. Típusdokumentumok. Önéletrajz, feljegyzés, jelentés, szakdolgozat
10. A szöveg formázásának további lehetőségei: a fejléc-lábléc, az oldalszámozás, a
lábjegyzet; hasábok kialakítása
11. Gyakorlás
12. Összefoglalás-dolgozatírás
Dokumentumkészítés számítógéppel III. Webszerkesztés
1.-2. Bevezetés a webszerkesztésbe. Weboldal készítése webszerkesztővel: szöveg, kép,
link bevitele. Formázási lehetőségek. Hálózati dokumentumok szerkezete.
3. Gyakorlás
11. évfolyam
Dokumentumkészítés számítógéppel IV. Prezentáció
1.-2. Multimédia-prezentáció. A prezentáció készítésének menete.
3. Gyakorlás
Táblázatkezelés (10 óra)
1. A táblázatkezelés alapfunkciói és fogalmai.
2.-3. Függvények, képletek. Adattípusok, adatmegjelenítési formák, formázási lehetőségek,
adatmódosítás. Mintapéldák és egyszerű feladatok
4. A diagram fogalma, összefüggés függvények és diagramok között. Diagramfajták.
5. A cellahivatkozások fajtái.
6. Problémamegoldás táblázatkezelővel: I. Statisztikai feladatok (SZUM, ÁTLAG, MIN,
MAX, DARAB)
7. Problémamegoldás táblázatkezelővel. II. Százalékszámítás és pénzügyi számítások
8. Problémamegoldás táblázatkezelővel. III. Elágazás (HA)
9. Gyakorlás
10. Összefoglalás-dolgozatírás
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Adatbázis-kezelés
1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai: adattábla, mező, rekord, kapcsolt táblák. A
megvalósítás lehetőségei és korlátai a táblázatkezelőben. Adatállományok. Az adatbázis
karbantartása.
2.-3. Keresési és lekérdezési feladatok.
4. Gyakorlás
5. Összefoglalás-dolgozatírás
12. évfolyam
Algoritmusok és adatok
1. Rögzítéses makró készítése Worddel és Excellel. Lehetőségek és korlátok
2.-3. Algoritmusok készítése, leírása algoritmus-leíró nyelven: adatgyűjtési és feldolgozási
algoritmusok. Algoritmusok kódolása a számítógép számára érthető egyszerű
programozási nyelven. Mintapéldák: I. Egyszerű számításos függvények készítése az
Excelben
4. Elemi és összetett adatok, karakterek, egész és valós számok, logikai értékek, tömbök.
5. Mintapéldák II. Példák elágazásra: pl. szja számítás
6. A programkészítés lépései: feladat-meghatározás, tervezés, kódolás, kipróbálás.
7. Összefoglalás-dolgozatírás
Könyvtárismeret
1. Könyvtárismeret: raktári rend, állományrészek, könyvtártípusok, könyvtári rendszer.
2. Dokumentumtípusok: nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok.
3.

Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár,
számítógépes adatbázisok.

információkereső

nyelvek,

katalógusok,

4. Könyvtári és egyéb információs rendszerek. A közhasznú tájékozódás forrásai, eszközei
(Internet, pályaválasztási tanácsadó, telefonkönyv, menetrend, katalógusok stb.).
5. Bibliográfia: rejtett, illetve ajánló bibliográfia
RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
10. évfolyam
1. Vetületi ábrázolás egy adott testről.
Monge-féle vetületi ábrázolás.
2. Vetület alapján legyen képes megrajzolni a testet.
Képsík, vetítősík, vetítő sugárfogalmai.
3. Axonometrikus ábrázolás.
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Alapsík, vetítő sugarak, Kavallier axonometria fogalma.
4. Testek csonkolása.
Műszaki rajz alapvető fogalmai.
5. Betűk perspektivikus rajza.
Egy-, két-, három iránypontos szerkesztés szabályai.
6. Látvány utáni tanulmányrajz geometrikus formákról.
Egy és két iránypontos ábrázolásának szabályai.
7. Geometriai testek drapériával.
Ismerje a tónusozás alapszabályzatait.
8. Épület tömegének perspektivikus ábrázolása.
9. Grafikai játék.
Dekoratív felület tervezése, szerkesztéssel.
10. Formaredukció.
Szabálytalan forma geometrizálódásának bemutatása rajzsorozaton.
11. Természeti formák és tárgyak egymáshoz viszonyított térbeli helyzetének megjelenítése
látvány alapján.
Kompozíciós elemek.
11. évfolyam
1. Ismerje, és tudja az őskor építészetének, szobrászatának és festészetének legfontosabb
jellemzőit.
Barlangrajzok szerepe.
2. Ismerje, és tudja az görög építészetének, szobrászatának és festészetének legfontosabb
jellemzőit.
Az emberi lépték szerepe. Csigavonal a görög művészetben.
3. Egyiptom művészete, legnagyobb felület törvénye, frontalitás.
Növények stilizálása.
4. Természeti formák keresztmetszeti és hosszmetszeti rajza.
Az egész és részek aránya, a részek egymáshoz kapcsolódása…
5. Nézőpont változtatásával szék perspektivikus rajza.
6. Ismerje, és tudja az római kor építészetének, szobrászatának és festészetének
legfontosabb jellemzőit.
7. Görög amfora rajzolása, díszítése korabeli motívumokkal.
Mit tud a görög festészetről.
8. Színperspektíva ismerete, és használata, egy tájképen belül.
Színharmónia szerepe.
9. Az ókeresztény templomok, -szobrászat jellemzői.
Figurális, síkkompozíció tervezése az ikonfestés szabályai szerint.
10. Piktogramok tervezése.
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Jelek, szimbólumok szerepe.
12. évfolyam
1. A reneszánsz építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeinek ismertetése adott művek
alapján.
Az újítások levegő-, vonalperspektíva szerepe. Képelemzések.
2. Utca rajz készítése
A perspektíva törvényeit használva.
3. Használati tárgy tónusos rajza.
Fényhatások, tónuskontrasztok.
4. A barokk építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeinek ismertetése adott művek
alapján.
Csendélet rajzolása beállítás alapján.
5. Portré szemből.
A portrérajzolás szabályai. 6. Egész alakos ember rajza.
6. A klasszicizmus általános jellemzői.
Kéz tónusos rajza.
7. A romantikus és a realizmus művészetének összehasonlítása.
Egészalakos ember rajzolása.
8. Az impresszionizmus és a posztimpresszionizmus megjelenése különböző művészeti
ágakban…
Azonos formákra épülő mintasorozat tervezése.
9. Ismertessen legalább 3 féle modern művészeti stílust.
A kapu, mint szimbólum.

ÉNEK-ZENE
A gimnázium 9.; 10. évfolyamán az ének –zene tantárgy tantárgyi követelményei
9. évfolyam
1. Magyar népzene
Régi örökség
Új stílusú népdalok
Balladák
Szokásdalok
2. Az ókor zenéje
3. A középkor zenéje
4. A reneszánsz zene
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Műfajok, Palestrina, Lassus, Josquin des Pres
5. A XI – XVI. sz. magyar műzenéje
Műfajok, Tinódi Lantos Sebestyén, Bakfark Bálint
6. A barokk zene
Stílusjegyek, műfajok, hangszeres zene, J. S. Bach, G. F. Händel
7. A XVII – XVIII. sz. magyar műzenéje
Eszterházy Pál
8. A bécsi klasszicizmus
Rokokó
Stílusjegyek, műfajok, Haydn, Mozart, Beethoven
9. A XVIII. sz. magyar műzenéje
Verbunkos
Bihari János, Lavotta János, Csermák Antal, Rózsavölgyi Márk
10. évfolyam
1. A romantika
Stílusjegyek, műfajok, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin, Brahms, Liszt
Ferenc, Verdi, Wagner, Csajkovszkij, Muszorgszkij
2. A XIX. sz. magyar zenéje
Erkel Ferenc
Késő romantika: Dvořak, Puccini
3. Századforduló és a XX. sz.
Impresszionizmus
Debussy, Ravel
Irányzatok: Schönberg, Webern, Berg, Folklorizmus, Jazz, Gershwin, Bernstein,
Neoklasszicizmus, Sztravinszkij, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Honegger, Orff,
Prokofjev, Sosztakovics
4. A magyar zeneszerzők újabb nemzedéke
5. Kapcsolatok a „könnyű zenével”
A szakgimnáziumi Művészetek: ének –zene tantárgy követelményei
A 2016. szeptemberétől érvényes kerettanterv szerint 11. évfolyamon a 2018.
szeptemberétől érvényes kerettanterv szerint 9. évfolyamon tanulják a Művészetek
tantárgyat.
1. Magyar népzene
Régi örökség
Új stílusú népdalok
Balladák
Szokásdalok
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2. A romantika
Stílusjegyek, műfajok, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin, Brahms, Liszt Ferenc,
Verdi, Wagner, Csajkovszkij, Muszorgszkij
3. A XVII – XVIII. sz. magyar műzenéje
Eszterházy Pál
4. Századforduló és a XX. sz.
Impresszionizmus
Debussy, Ravel
Irányzatok: Schönberg, Webern, Berg, Folklorizmus, Jazz, Gershwin, Bernstein,
Neoklasszicizmus, Sztravinszkij, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Honegger, Orff, Prokofjev,
Sosztakovics
5. A magyar zeneszerzők újabb nemzedéke
6. Kapcsolatok a „könnyű zenével”

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI
54 346 03
IRODAI TITKÁR
A Gépírás és számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban megnevezésű, 1180616 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
A feladatvégzéséhez előkészíti a technikai és tárgyi feltételeket, munkatevékenységéhez
megteremti az egészséges és biztonságos munkakörülményeket
Kezeli a számítógépet és perifériáit, tartozékait
Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas vakírás technikájával
Dokumentumot szerkeszt szövegszerkesztő programmal
Nyomtatványokat, űrlapokat tölt ki szövegszerkesztő programmal
Táblázatba adatokat tölt fel és megszerkeszti a táblázatot
Egyszerű számításokat, kimutatást végez, diagramot készít táblázatkezelő programmal
Prezentációt készít
Körlevelet készít
Információt keres, küld és feldolgoz az elektronikus rendszeren keresztül
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
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A biztonságos irodai munkavégzés követelményei
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeire
vonatkozó előírások
A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, gyakorlata
A dokumentumszerkesztés alapjai
A táblázatkészítés alapműveletei
Az adatbázis-kezelés alapműveletei
A prezentációkészítés alapműveletei
A körlevélkészítés alapműveletei
A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai
A levelezés és elektronikus kapcsolattartás szabályai
szakmai készségek:
Számítógépes irodai programok alkalmazása
A tízujjas vakírás alapjai 120 leütés/perc sebesség elérése
Írásbeli dokumentumok szerkesztése
Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése
Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések, online-információk)
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Mozgáskoordináció\parMonotóniatűrés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Visszacsatolási készség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Eredményorientáltság
A Kommunikáció az ügyfélszolgálatban megnevezésű, 11807-16 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma:
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Feladatprofil:
Ismeri a kommunikációs eszközöket, betartja és alkalmazza a hatékony kommunikációs
szabályokat szóban és írásban
Hatékonyan alkalmazza a telefonos kommunikációs szabályokat és módszereket az
ügyfélszolgálatban
Elektronikus kommunikációban lényegre törően és eredményesen fogalmazza meg az
átadandó információkat, igazodva annak specialitásaihoz
Nonverbális kommunikációja összhangban van tartalmi közlésével
Ismeri és betartja, a gyakorlatban alkalmazza az ügyfélkapcsolati kommunikáció szabályait
A nyelvhelyesség szabályait betartva kommunikál írásban és szóban egyaránt
Az interakciók során a kommunikáció módját a partner személyiségéhez és érzelmi
állapotához igazítja
A helyzetnek és célnak megfelelő kérdéstípusokat alkalmaz
A hatékony kommunikációs eszközök segítségével érvényesíti saját érdekeiket úgy, hogy
figyelembe veszi, tiszteletben tartja, nem sérti mások érdekeit és jogait
Konfliktushelyzetekben nyertes-nyertes megoldásokat alkalmaz
Kommunikációja során törekszik az együttműködésre
Felismeri és kiküszöböli a folyamat során felmerülő kommunikációs zavarokat
A gyakorlatban alkalmazza a beszédtechnikai ismereteket
Ismeri és használja a személyközi és közvetett kommunikációs technikákat
Hatékonyan prezentál, és ehhez a prezentációs szabályoknak megfelelően készíti elő a
bemutatót
Ismeri a tömegkommunikáció jellegzetességeit
Hatékonyan érvel saját álláspontja mellett
Az értő figyelem alkalmazásával vesz részt kommunikációs helyzetekben
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A kommunikáció folyamata, formái és jellemzői
A hatékony szóbeli és írásbeli kommunikáció jellemzői és szabályai
A telefonos kommunikáció specifikumai
Az elektronikus kommunikáció formái, jellemzői és szabályai
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A nonverbális kommunikáció fontossága, jellemzői
Az ügyfélszolgálati kommunikáció szabályai
Nyelvhelyességi szabályok a szóbeli és írásbeli kommunikációban
Az asszertív és együttműködő kommunikáció ismeretei és szabályai
A kérdések típusai, jellemzői, kérdezéstechnika
Az értő figyelem fontossága és hangsúlyai
A tömegkommunikációs eszközök ismerete és jellegzetességei
A hatékony érvelés technikája
A szóbeli és írásbeli prezentáció szabályai és módszerei
A személyközi és közvetett kommunikáció technikái
Beszédtechnikai ismeretek és eszközök
szakmai készségek:
Szakmai nyelvi beszédkészség
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Értő figyelem
Prezentációs készség
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Pontosság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Meggyőzőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
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Az Ügyfélszolgálat a gyakorlatban megnevezésű, 11808-16 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri az ügyfélszolgálati tevékenység jellemzőit, formáit, és eleget tesz az elvárásoknak
Felismeri a különböző ügyféltípusokat, a típushoz illeszkedő ügyfélkezelési módszereket
alkalmaz
Alkalmazza az ügyfél-szegmentáció szabályait
Ismeri és alkalmazza a proaktivitást az ügyfélszolgálati tevékenység során
Betartja az online ügyfélszolgálatra vonatkozó szabályokat
Felismeri a konfliktus kiváltó okait, ismeri és alkalmazza a konfliktuskezelés eszközeit,
módszereit
Betartja a reklamáció és panaszkezelés szabályait, törekszik a problémamegoldásra
Ismeri és alkalmazza a hatékony problémamegoldási technikákat
Elfogadja és alkalmazza az ügyfélszolgálati kultúrát
Betartja az üzleti etikai kódex előírásait
Elfogadja és alkalmazza az általános és munkakörében elvárt magatartási normákat
Betartja az öltözködési szabályokat, valamint a megjelenésre, ápoltságra vonatkozó
munkahelyi elvárásokat
Alkalmazza a szóbeli kapcsolatfelvétel szabályait különös tekintettel a köszönésre, a
megszólításra
Ismeri és alkalmazza a kézfogásra, bemutatkozásra, kapcsolattartásra, társalgásra
vonatkozó szabályokat
Ismeri az ügyfélkapcsolatok kezelésének módjait
Ismeri az önfejlesztés technikáit (empátiás kommunikáció, benyomások, attitűdök)
Fejleszti és értékeli önmagát
Felismeri egyéni problémáit, és törekszik megoldásukra
Felismeri a stressz jeleit önmagán és másokon, és az ismert módszerekkel kezeli azokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Az ügyfélszolgálati tevékenység jellemzői, formái
Az ügyféltípusok fajtái és jellemzői
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Az ügyfél-szegmentáció szabályai
Proaktivitás az ügyfélszolgálati tevékenységben
Az online ügyfélszolgálat szabályai
A konfliktushelyzet és kezelésének eszközei, módszerei
A reklamáció és panaszkezelés szabályai
Problémamegoldási technikák
Az ügyfélszolgálati kultúra jellemzői
Az etikai kódex fogalma, előírásai
Általános magatartási normák
Az öltözködésre, megjelenésre vonatkozó szabályok
A szóbeli kapcsolatfelvétel szabályai, köszönés, megszólítás, kézfogás, bemutatkozás,
kapcsolattartás, társalgás
Magatartásformák az ügyfélkapcsolatban
Ügyfélkapcsolatok kezelése
Az önfejlesztés technikái (empátiás kommunikáció, benyomások, attitűdök)
Az önfejlesztés, önértékelés módszerei
Az egyéni probléma- és stressz kezelés eszközrendszere
Szakmai készségek:
Ügyfélközpontúság
Pro aktivitás
Probléma érzékeny ügyfélkezelés
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Személyes kompetenciák:
Flexibilis gondolkodás
Konfliktusok racionális, konstruktív kezelése
Stressz tűrő képesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Meggyőzőkészség
Asszertív kommunikáció\par
138

Módszerkompetenciák:
Rendszerező és értékelő gondolkodás,
Új helyzetekhez való alkalmazkodás képessége
A minőség iránti elkötelezettség
A Dokumentumkezelés az ügyfélszolgálatban megnevezésű, 11809-16 azonosító számú
szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
Biztosítja az ügyfélfogadáshoz szükséges zavartalan körülményeket
Betartja az ügyfélszolgálat – adott szervezetnél – kialakított rendjét
Alkalmazza a munkavégzést
ügyfélszolgálati eszközöket

támogató

kommunikációs,

információtechnikai

és

Munkakörébe tartozó iratokat, leveleket készít szövegszerkesztő programmal - utasítások
szerint
Kezeli és szakszerűen
dokumentumokat

tárolja

a

munkatevékenysége

során

keletkező

iratokat,

Betartja az adat- és információ-felhasználás szabályait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Az ügyfélszolgálati iroda/helyiség kialakítása, a biztonságos és egészséges munkafeltételek
megteremtése különös tekintettel a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi
és biztonsági követelményeire vonatkozó előírásokra
Az ügyféltér rendjének kialakítása, a rend biztosítása
Az ügyfelek irányításának, várakoztatásának feltételei
Az ügyfélforgalom folyamatosságának, zavartalanságának biztosítása
Kommunikációs, információtechnikai és ügyfélszolgálati eszközök működésének alapelvei,
használatuk
A dokumentumok típusai, fajtái
A dokumentumszerkesztés követelményei, készítésének gyakorlata
Az iratok készítésének tartalmi, formai és nyelvi követelményei
Az ügyfélszolgálat jellemző iratai, készítésének gyakorlata
Sablonok, űrlapok, nyomtatványok az ügyfélszolgálati tevékenységben
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Az iratkezelés szabályozása
Az irat- és dokumentumkezelés folyamata, szervezeti formái, alaki és tartalmi
követelményei
Az irat- és dokumentumkezelés teendői, dokumentumai.
Az irattárolás követelményei, teendői
Az adat- és információkezelés folyamata az ügyfélszolgálati munkában: információforrás, szerzés, -rögzítés, -feldolgozás, -továbbítás
Adatvédelem és a biztonságos adathasználat szabályai az ügyfélszolgálati tevékenységben
szakmai készségek:
A rend és a rendszer kialakításának, megtartásának készsége
Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések)
Irat- és dokumentumkészítés készsége
Szabályértelmezés és –alkalmazás készsége
Szakmai szoftverek és IKT-eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Visszacsatolási készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Logikus (rendszerben történő) gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A Gépírás és irodai alkalmazások megnevezésű, 12082-16 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Feladatvégzéséhez előkészíti a technikai és tárgyi feltételeket, betartja az egészséges és
biztonságos munkakörülményeket.
140

Munkafeladataihoz kezeli a számítógépet és tartozékait, gondoskodik működőképes
állapotukról.
Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas vakírás magas szintű technikájával.
Diktálás után ír, hangrögzítőre felvett hanganyagot átír.
Kéziratról, javított, felülírt, korrektúrázott dokumentumról másol.
Idegen nyelvű dokumentumokat másol legalább egy idegen nyelven.
Dokumentumot szerkeszt szövegszerkesztő programmal.
Iratokat, üzleti leveleket készít a hivatali, üzleti élet elvárásainak megfelelően.
Alkalmazza a körlevélkészítés technikáját.
Táblázatkezelő programot alkalmaz: kalkulációt, kimutatást, diagramot készít, számításokat
végez.
Adatbázis-kezelő programot alkalmaz: adatbázist hoz létre, adatot tölt fel, egyszerű szűrést
végez.
Prezentációt készít saját munkája és a szervezeti tevékenység bemutatásához.
Levelezést folytat külső partnerekkel, munkatársakkal hagyományosan és elektronikusan.
Információ-feldolgozási tevékenységet folytat: keresőprogramot használ információ
gyűjtéséhez.
Betartja a biztonságos internethasználat szabályait.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A biztonságos irodai munkavégzés követelményei
A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázatai
A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, technikája
A számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai és helyesírási szabályai
A dokumentumok típusai, fajtái
A dokumentumszerkesztés követelményei
A táblázatkészítés műveletei
Az adatbázis készítésének műveletei
Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, formai és nyelvi követelményei
Egyszerű ügyiratok
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Szervezetek belső iratai
A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai
Az üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei
A munkavállalással kapcsolatos iratok
A levelezés és elektronikus kapcsolattartás udvariassági szabályai
A világháló veszélyei, a biztonságos internethasználat szabályai
szakmai készségek:
A tízujjas vakírás (170 leütés, perc)
Számítógépes irodai programok alkalmazása
Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése
Írásbeli dokumentumok készítése, formázása
Információforrások
internethasználat)

kezelése

(szabályok,

előírások,

rendelkezések;

biztonságos

Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció\parPrecizitás
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Visszacsatolási készség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Eredményorientáltság
A Gyorsírás megnevezésű, 12083-16 azonosító számú szakmai követelménymodul
tartalma:
Feladatprofil:
Gyorsírással jegyzi a felettese utasításait, a munkatársak, ügyfelek személyesen, telefonon
hagyott üzeneteit.
Gyorsírással jegyzi az értekezleten, megbeszéléseken elhangzott fontosabb információkat.
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Egyezteti főnökével az esemény, az adatjegyzés körülményeit.
Összegyűjti az eseménnyel, adatjegyzéssel kapcsolatos információkat.
Előkészíti a jegyzés körülményeit (tartalmi, tárgyi, technikai előkészületek).
Kezeli a jegyzéshez vagy a jegyzés támogatásához alkalmazott technikai eszközöket.
Az adatjegyzéssel összefüggésben azonosítja a személyeket, adategyeztetést végez.
Begyűjti és nyilvántartja az eseményen való részvétellel, adatjegyzéssel kapcsolatos
dokumentumokat, tárgyi eszközöket, melyekről jegyzéket készít és gondoskodik ezek
visszaszolgáltatásáról.
Gondoskodik a birtokába jutott adatok bizalmas kezeléséről.
A rögzített esemény történéseinek megfogalmazását stilizálja, nyelvhelyességi szempontból
javítja.
Gyorsírási jegyzeteiből feljegyzést, emlékeztetőt, összefoglalót készít.
A sztenogramból készített áttételt (dokumentumot) megszerkeszti.
Ügyiratot, levelet készít sztenogramból.
Szükség szerint adatokat szolgáltat az esemény és az adatok rögzítésével kapcsolatosan az
adatvédelmi szabályok betartásával.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyorsírás jelei és jelölési módjai
A gyorsírás alapvető rövidítései és rövidítési eljárásai
Az adatrögzítés jogszabályi háttere, az adatvédelem szempontjai
Az adatrögzítés és szövegjegyzés technikái (gyorsírás, technikai eszközök)
A magyar nyelv gyorsírási sajátosságai
A gyorsírással készített dokumentumok fajtái (emlékeztető, feljegyzés, jegyzőkönyv)
A gyorsírással készített dokumentumok szerkesztésének követelményei
Az adat-, eseményrögzítés, az előkészítés teendői
szakmai készségek:
Gyorsírás (szövegjegyzés: 100 szótag, perc)
Áttételkészítés, kivonatolás
Helyesírás, helyes nyelvhasználat
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Gépírás tízujjas vakírással (170 leütés, perc)
Hallott szakmai nyelvű szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Kitartás
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzés)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Az Üzleti kommunikáció és protokoll megnevezésű, 12084-16 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Írásbeli és szóbeli kommunikációjában fokozottan ügyel a nyelvhelyességi és
nyelvhasználati szabályok betartására.
Alkalmazza az üzleti nyelvi kultúra szabályait.
Tisztában van a beszédet kísérő közlésformák jelentőségével.
Ismeri a testbeszéd különböző szituációkban betöltött szerepét.
Kezelni tudja az interkulturális kommunikációból adódó különbségeket.
Ismeri az internetes kultúra és kommunikáció lényegét, jelentőségét.
Megismeri az ügyfél-elégedettségi mérési technikákat.
Ismeri a hivatali, üzleti protokoll alapvető előírásait, a hétköznapi viselkedéstől eltérő
követelményeit.
Alkalmazza a társas érintkezés szabályait, az állami és a nemzetközi protokoll előírásait.
Alkalmazza az etikett és protokoll szabályait a hivatali, üzleti életben.
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Ismeri a munkahelyi légkört meghatározó viselkedési szabályokat, a vezető és beosztott
közötti munkamegosztásból eredő alá-fölérendeltségi viszonyokat és a kapcsolatukat
meghatározó magatartási szabályokat.
Közreműködik a szervezet piackutatási és marketingtevékenységében.
Részt vesz a szervezet tárgyalási rendezvényein.
Felhasználói szinten használja az internetes keresőprogramokat, navigációs programokat.
Számítógépes munkakörnyezetben végzett tevékenysége során betartja a munka-, balesetés egészségvédelmi szabályokat.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Az üzleti kommunikáció fogalma, fajtái, célja
A kapcsolattartás formái (közvetlen, közvetett, online)
Kommunikációs különbségek típusai, jellegzetességei
Kommunikációs szűrők és működésük
Marketingkommunikáció\parAz üzleti tárgyalás alapszabályai
Tárgyalási technikák
Közéleti megnyilvánulási formák
Társalgási stílus
Kérdezés- és érvelési technikák a hivatali, üzleti életben
Interkulturális kommunikáció; eltérő kultúrákból adódó különbségek
Üzleti nyelvi kultúra
Digitális kultúra elemeinek használata, netes navigáció használata, információs
szupersztráda
A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei
Hivatali, üzleti találkozók protokollja
A munkahelyi viselkedés alapelemei (szerep, szerepelvárások, szerepfelfogás, megfelelés,
társas befolyásolás, azonosulás)
A titkári munkakör etikai szabályai (etikai kódex)
A hivatali, üzleti magatartás és protokoll előírásai
A munkahelyi kapcsolattartás szabályai (vezető, munkatársak, ügyfelek, vendégek stb.)
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Munkahelyi
csoportok
és
konfliktuskezelés az irodában

jellemzőik;

csoportkommunikáció\parStressz-

és

A nemzetközi protokoll sajátosságai
Rangsorolás, ültetési szabályok
Az öltözködés és megjelenés illemszabályai az üzleti, hivatali életben
A vendéglátás protokollszabályai
A hivatali, üzleti ajándékozás alkalmai, illemszabályai
Ügyfél-elégedettségi mérés technikái
A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai
A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázata
szakmai készségek:
Olvasott és hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése
Köznyelvi és szakmai verbalitás
Elvárásoknak való megfelelés
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Nyelvhelyesség
Adekvát metakommunikációs készség
Módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Áttekintő képesség
A Rendezvény- és programszervezés megnevezésű, 10072-16 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szervezeten belüli rendezvényeket szervez (ünnepség, tárgyalás, értekezlet, workshop)
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Külső szakmai rendezvényeket szervez (protokollesemény, tanulmányút)
Elkészíti a rendezvények forgatókönyvét
Előkészíti a helyszínt és a környezetet a vendégek fogadásához
Gondoskodik a rendezvény tárgyi feltételeinek biztosításáról
Elkészíti a rendezvényre, programra szóló meghívót és gondoskodik az elküldéséről
A helyszín és a tárgyi feltételek kijelölésekor, előkészítésekor munkavédelmi szakemberrel,
képviselővel együttműködve gondoskodik a munka- és balesetvédelmi előírások,
követelmények betartásáról, betartatásáról
Gondoskodik a vendéglátás megszervezéséről, egyéb szolgáltatások megrendeléséről
Kezeli a protokoll-adatbázist
Megszervezi a reklámajándékozást
Biztosítja és kezeli a reprezentációs kellékeket a vendégek fogadásához
Kezeli a reklámajándékozással, reprezentációval kapcsolatos dokumentumokat
Koordinálja a rendezvény utómunkálatait
Előkészíti vezetője szakmai programjait
Előkészíti vezetője hivatalos útjait
Költségkalkulációt készít programokhoz
Rendezvények, programok szervezésekor dokumentumokat készít
Kapcsolatot tart a médiával
Sajtó- és médiahirdetéseket fogalmaz, jelentet meg
Sajtótájékoztatót szervez
Céges arculatelemeket kezel, alkalmaz
Cégről, termékről, szolgáltatásról prezentációs anyagot készít
Korszerű multimédiás eszközöket használ
Munkája során betartja a környezettudatosság szempontjait
Számítógépes munkakörnyezetben végzett tevékenysége során betartja a munka-, balesetés egészségvédelmi szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
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A rendezvények, munkaprogramok fajtái
A rendezvényszervezés folyamata, teendői, dokumentumai
Szervezeten belüli rendezvények jellemzői
Külső szakmai rendezvények sajátosságai
Rendezvények, programok forgatókönyve
Rendezvények, programok előkészítése
A rendezvényszervezés technikai és szemléltető eszközei, mellékszolgáltatásai
Alapvető üzleti, hivatali vendéglátási ismeretek
Rendezvények, programok utómunkálatai
A programszervezés fázisai, dokumentumai
Sajtótájékoztató szervezésének lépései
A PR szerepe a gazdasági életben
A PR célja, feladata a reklámajándékozással
A PR célja, feladata a sajtóval való kapcsolattartásban
A reklám funkciói
A vállalati arculat elemei
A cég bemutatásának módjai
Prezentációs anyagok cégről, termékről, szolgáltatásról
Internethálózat, keresőprogramok
A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai
A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázatai
szakmai készségek:
Ügyviteli szoftverek kezelése
Szakmai nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás
Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés, perc)
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
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Önállóság
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Áttekintő képesség
Eredményorientáltság
A Titkári ügyintézési gyakorlat megnevezésű, 12085-16 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tervezi a saját munkáját, szervezi a hatáskörébe tartozó munkafolyamatokat és vezetője
időbeosztását.
Szűrőfeladatokat lát el, rangsorolja az ügyfeleket, partnereket; kezeli az ügyfél- és
partnerlistát. Vezeti az irodai munka alapdokumentumait.
Jegyzőkönyvvezetési teendőket lát el.
Irat- és dokumentumkezelési feladatokat végez (hagyományosan és elektronikusan).
Elkészíti az iratkezelés és irattárolás írásbeli dokumentumait.
Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket kezel; javaslatot tesz az iroda
tárgyi feltételeinek alakítására.
Gazdálkodik az irodai készletekkel, reprezentációval.
Nyilvántartást végez különböző területen.
Javaslatot tesz a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó anyagok és eszközök beszerzésére.
Nyilvántartja a szervezetnél használatos nyomtatványokat, szervezeti utasításokat.
Intézi az újságok, szakmai kiadványok megrendelésével kapcsolatos feladatokat.
Figyelemmel kíséri a munkájához kapcsolódó jogszabályok változásait.
Információs tájékoztató anyagokat készít.
Információkat kér és továbbít a munkatársak számára.
Előkészíti az álláshirdetést, a munkaerő-felvétel dokumentumait
149

A munkaviszonnyal összefüggő iratokat készít, vezet (munkaerő-felvétel, munkaerőleszerelés, munkaszerződés, kollektív szerződés, szabadságterv).
Pályázatokkal kapcsolatos feladatokat végez.
Betartja az adatfelhasználás szabályait, az adatvédelem előírásait.
Számítógépes ügyviteli programcsomagot használ (dokumentumkezelésre, iktatásra,
költségek, határidők, készletek, tárgyi eszközök nyilvántartására, számlázásra, házipénztár
kezelésére,
ügyféllisták
kezelésére,
névjegykártya-készítéshez,
borítékés
címkekészítéshez stb.).
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Időgazdálkodás, határidő-nyilvántartás, naptárfunkciók
A szűrőfeladatok szabályai
Ügyfél- és partnerkapcsolat kezelése; ügyféladatbázis működtetése
A jegyzőkönyvek fajtái, funkciója; a jegyzőkönyvek szerkesztése (teljes, kivonatos)
A jegyzőkönyvvezetéssel összefüggő teendők (előkészületek, beszédrögzítés, -jegyzés,
kivonatolás, stilizálás, szerkesztés, utómunkálatok)
Irat- és dokumentumkezelés szervezete, szabályozása, folyamata, teendői (az irat
érkezésétől, keletkezésétől a selejtezésig, tárolásig)
Szervezeti dokumentumok, nyomtatványok, bizonylatok kiállítása, kezelése
Adat- és információ-felhasználás szabályai, adatvédelem
Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközök az irodai munkafolyamatokban
Ergonómiai és környezetvédelmi szempontok az irodában
Irodai készleteket, reprezentációs eszközöket kezel
Nyilvántartási teendők (eszköz, munkaidő, továbbképzések, szabadság, nyomtatványok,
kiadványok, juttatások stb.)
E-ügyintézés, e-közigazgatás
A munkaerő-gazdálkodás (álláshirdetések, munkaerő-felvétel, interjúk előkészítése,
munkaügyi dokumentumok szerkesztése)
Projektismeretek
A vezetés, irányítás elemei (motiváció, döntés, problémamegoldás, időmenedzselés,
konfliktuskezelés, ellenőrzés, értékelés)
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A személyiségfejlesztés lehetőségei a titkári munkakörben (személyiségtípusok, önismeret,
önértékelés, önfejlesztés, önmenedzselés); karriertervezés
Titkári munkaköri elvárások, álláskeresési technikák
szakmai készségek:
Írásmunkák készítése, önálló gondolatok megfogalmazása
Szakmai nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése; beszédkészség
Jegyzőkönyvvezetés (kivonatolás)
Számítógépes és ügyviteli programcsomag kezelése
Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés, perc)
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Precizitás
Társas kompetenciák:
Közérthetőség (nyelvhelyesség)
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Tervezés
Áttekintő képesség
A Gazdálkodási alapfeladatok megnevezésű, 10066-16 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri a gazdasági környezet, az üzleti élet gazdálkodási szabályait, szokásait.
Összefüggésében látja a modern piacgazdasági folyamatokat.
Ismeri a piaci viszonyok, a versenyszféra, a munkavállalói és vállalkozói életpályák
lehetőségeit.
Helyesen azonosítja és használja a gazdasági, pénzügyi, vállalkozási szakmai fogalmakat.
Számszerűsíteni tudja a gazdasági szövegekben megfogalmazott információkat.
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Statisztikai táblák, grafikus ábrák tartalmára állításokat fogalmaz meg, következtetéseket
von le.
Dokumentumokat készít a szervezet gazdasági tevékenységéhez és gazdálkodásához
kapcsolódóan.
Házipénztárhoz kapcsolódó feladatokat végez (pl. pénzátvétel, -kifizetés).
Elvégzi a bejövő és kimenő számlák egyeztetéseit a nyilvántartások alapján.
Bizalmas és szigorú számadású nyomtatványokat kezel.
Ellátja a bizonylati renddel kapcsolatos feladatokat.
Belső szervezeti nyilvántartáshoz, kimutatáshoz, ellenőrzéshez dokumentumokat készít.
Közreműködik a szervezet adózással kapcsolatos feladatainak ellátásában.
Dokumentációs feladatokat lát el a leltárral kapcsolatosan.
Értelmezi a mérleget és az eredménykimutatást.
Ismeri és betartja a gazdálkodással kapcsolatos alapvető jogi normákat.
Részt vesz pályázatok előkészítésében.
Ismeri és betartja a munkavégzésre, a közigazgatási eljárásra vonatkozó jogi előírásokat.
Ismeri a munkavégzés személyi feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket.
Közreműködik a vállalkozás megalakulásával, szervezeti változásaival, megszűnésével
kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában.
Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi
előírásokat.
Követi a szakterület rendelkezéseinek, törvényi hátterének magyar és Európai Uniós
változásait.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gazdasági élet alapvető területei (szükségletek, hasznosság, szűkösség, termelési
tényezők, javak, munkamegosztás, gazdálkodás, piac, kereslet, kínálat)
A gazdasági élet szereplői és kapcsolatai, az állam feladatai, az állami költségvetés
legfontosabb bevételei és kiadásai
Gazdálkodás és gazdaságosság (költség, kiadás, ráfordítás, bevétel, fedezeti összeg,
eredmény)
Gazdaságpolitika és a pénzügypolitika
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A pénz fogalma és funkciói; a pénzforgalom fajtái, bizonylatai
Pénzügyi szolgáltatások, passzív és aktív bankügyletek
Fizetési megbízások lebonyolítása, fizetési módok
Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a gazdálkodó szervezeteknél (házipénztár)
Szigorú számadású bizonylatok (pénztárbizonylat, számla)
Nemzetközi pénzügyi rendszer és a nemzetközi pénzforgalom (valuta, deviza, árfolyam
fogalma)
Értékpapírok csoportosítása, jellemzői
állampapírok, banki értékpapírok)

(kötvény,

részvény,

közraktárjegy,

váltó,

Az államháztartás rendszere
Adózási alapfogalmak; személyi jövedelemadó (összevontan adózó jövedelmek), általános
forgalmi adó, helyi adók fajtái
A nemzetgazdaság szereplői, ágazati szerkezete
A vállalkozások és a vállalkozások gazdasági tevékenységével kapcsolatos alapfogalmak
A vállalkozási folyamat és elemei; vállalkozási formák és jellemzőik; a sikeres vállalkozás
kritériumai; a vállalkozások finanszírozása
A számviteli törvény. A beszámoló és könyvvezetési kötelezettség
A vállalkozás vagyona. A leltár és a mérleg fogalma. A vállalkozás eredményének
megállapítása, eredmény-kimutatás
A vállalkozások kötelezettségei: adófizetési, beszámolási, adatszolgáltatási.
A vállalkozások működését érintő hazai és európai uniós fontosabb fogyasztóvédelmi
előírások
Statisztikai alapfogalmak
A háztartások gazdálkodása (bevételei, kiadásai, megtakarításai)
A jog fogalma; a jogszabályi hierarchia fogalma; a jogszabályok érvényessége, hatálya;
jogágak; jogforrások, jogképesség, cselekvőképesség fogalma
Az Alaptörvényben biztosított alapvető állampolgári jogok és kötelességek
A magyar közjogi rendszer; önkormányzati rendszer
A közigazgatási eljárás
A polgári jog és társasági jog fogalma, alapvető jellemzői
A szerződés fogalma, érvényessége, létrejötte, megszűnése és a követelések elévülésének
feltételei; a szerződésszegés esetei, jogkövetkezményei; alaki és formai követelményei
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Alapvető munkajogi szabályok; a munkavégzés feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelmények
A jogérvényesítés lehetőségei
szakmai készségek:
Jogforrások kezelése (hagyományos és digitális adathordozó alkalmazásával)
Jogszabályok értelmezése
Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése
Gazdasági és jogi dokumentumok értelmezése
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Áttekintő képesség
Az Irodai szakmai idegen nyelv megnevezésû, 11554-16 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Irodai titkári írásbeli és szóbeli kommunikációs feladatokat lát el idegen nyelven.
Hivatalos, üzleti leveleket, belsõ iratokat készít idegen nyelven.
Fogadja és továbbítja a telefonüzeneteket idegen nyelven.
Munkaviszony létesítésével kapcsolatos beadványokat készít idegen nyelven.
Ügyfélszolgálati feladatokat lát el idegen nyelven.
Fogadja a titkárság vendégeit, ügyfeleit idegen nyelven.
Rendezvényeken hostess feladatokat végez idegen nyelven.
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Rendezvények, programok szervezésekor írásban, szóban és telefonon kommunikál idegen
nyelven.
Fejleszti az idegen nyelvû beszédkészségét.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A választott idegen nyelv nyelvhelyességi, fogalmazási szabályai a szóbeli és írásbeli
kommunikációban
Idegen nyelv használata hivatalban, irodában, rendezvényeken
Szakmai önéletrajz, motivációs levél, referencialevél a nyelvország szokásainak
megfelelõen
A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai elvárásai
A leggyakoribb belsõ iratok nyelvországban szokásos formai elvárásai
A hatékony kommunikáció feltételei
Az elektronikus kapcsolattartás szabályai
A munkaviszony létesítésével kapcsolatos legfontosabb iratok
Alapvetõ munkajogi szabályok (munkaviszony, munkaszerzõdés, munkaidõ stb.)
Nyomtatványok a közigazgatásban
Pénzügyi alapfogalmak
Cég, szervezet bemutatása
Szakmai állásinterjú\parRendezvények hivatali protokollja
Hostessek feladatai
A képernyõs munkavégzés egészségügyi kockázatai
szakmai készségek:
Idegen nyelvû olvasott és hallott szakmai szöveg megértése
Idegen nyelvû fogalmazás írásban
Idegen nyelvû szakmai beszédkészség
Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés, perc)
Személyes kompetenciák:
Fejlõdõképesség, önfejlesztés
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Önállóság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Interperszonális rugalmasság
Nyelvhelyesség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyükön való alkalmazása
Eredményorientáltság
Nyitott hozzáállás
A Dokumentumkezelés az ügyfélszolgálatban megnevezésű, 11809-16 azonosító számú
szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
Biztosítja az ügyfélfogadáshoz szükséges zavartalan körülményeket
Betartja az ügyfélszolgálat – adott szervezetnél – kialakított rendjét
Alkalmazza a munkavégzést
ügyfélszolgálati eszközöket

támogató

kommunikációs,

információtechnikai

és

Munkakörébe tartozó iratokat, leveleket készít szövegszerkesztő programmal - utasítások
szerint
Kezeli és szakszerűen
dokumentumokat

tárolja

a

munkatevékenysége

során

keletkező

iratokat,

Betartja az adat- és információ-felhasználás szabályait
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Az ügyfélszolgálati iroda/helyiség kialakítása, a biztonságos és egészséges munkafeltételek
megteremtése különös tekintettel a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi
és biztonsági követelményeire vonatkozó előírásokra
Az ügyféltér rendjének kialakítása, a rend biztosítása
Az ügyfelek irányításának, várakoztatásának feltételei
Az ügyfélforgalom folyamatosságának, zavartalanságának biztosítása
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Kommunikációs, információtechnikai és ügyfélszolgálati eszközök működésének alapelvei,
használatuk
A dokumentumok típusai, fajtái
A dokumentumszerkesztés követelményei, készítésének gyakorlata
Az iratok készítésének tartalmi, formai és nyelvi követelményei
Az ügyfélszolgálat jellemző iratai, készítésének gyakorlata
Sablonok, űrlapok, nyomtatványok az ügyfélszolgálati tevékenységben
Az iratkezelés szabályozása
Az irat- és dokumentumkezelés folyamata, szervezeti formái, alaki és tartalmi
követelményei
Az irat- és dokumentumkezelés teendői, dokumentumai.
Az irattárolás követelményei, teendői
Az adat- és információkezelés folyamata az ügyfélszolgálati munkában: információforrás, szerzés, -rögzítés, -feldolgozás, -továbbítás
Adatvédelem és a biztonságos adathasználat szabályai az ügyfélszolgálati tevékenységben
szakmai készségek:
A rend és a rendszer kialakításának, megtartásának készsége
Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések)
Irat- és dokumentumkészítés készsége
Szabályértelmezés és –alkalmazás készsége
Szakmai szoftverek és IKT-eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Visszacsatolási készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
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Logikus (rendszerben történő) gondolkodás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Az Ügyfélszolgálat a gyakorlatban megnevezésű, 11808-16 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri az ügyfélszolgálati tevékenység jellemzőit, formáit, és eleget tesz az elvárásoknak
Felismeri a különböző ügyféltípusokat, a típushoz illeszkedő ügyfélkezelési módszereket
alkalmaz
Alkalmazza az ügyfél-szegmentáció szabályait
Ismeri és alkalmazza a proaktivitást az ügyfélszolgálati tevékenység során
Betartja az online ügyfélszolgálatra vonatkozó szabályokat
Felismeri a konfliktus kiváltó okait, ismeri és alkalmazza a konfliktuskezelés eszközeit,
módszereit
Betartja a reklamáció és panaszkezelés szabályait, törekszik a problémamegoldásra
Ismeri és alkalmazza a hatékony problémamegoldási technikákat
Elfogadja és alkalmazza az ügyfélszolgálati kultúrát
Betartja az üzleti etikai kódex előírásait
Elfogadja és alkalmazza az általános és munkakörében elvárt magatartási normákat
Betartja az öltözködési szabályokat, valamint a megjelenésre, ápoltságra vonatkozó
munkahelyi elvárásokat
Alkalmazza a szóbeli kapcsolatfelvétel szabályait különös tekintettel a köszönésre, a
megszólításra
Ismeri és alkalmazza a kézfogásra, bemutatkozásra, kapcsolattartásra, társalgásra
vonatkozó szabályokat
Ismeri az ügyfélkapcsolatok kezelésének módjait
Ismeri az önfejlesztés technikáit (empátiás kommunikáció, benyomások, attitűdök)
Fejleszti és értékeli önmagát
Felismeri egyéni problémáit, és törekszik megoldásukra
Felismeri a stressz jeleit önmagán és másokon, és az ismert módszerekkel kezeli azokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
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szakmai ismeretek:
Az ügyfélszolgálati tevékenység jellemzői, formái
Az ügyféltípusok fajtái és jellemzői
Az ügyfél-szegmentáció szabályai
Proaktivitás az ügyfélszolgálati tevékenységben
Az online ügyfélszolgálat szabályai
A konfliktushelyzet és kezelésének eszközei, módszerei
A reklamáció és panaszkezelés szabályai
Problémamegoldási technikák
Az ügyfélszolgálati kultúra jellemzői
Az etikai kódex fogalma, előírásai
Általános magatartási normák
Az öltözködésre, megjelenésre vonatkozó szabályok
A szóbeli kapcsolatfelvétel szabályai, köszönés, megszólítás, kézfogás, bemutatkozás,
kapcsolattartás, társalgás
Magatartásformák az ügyfélkapcsolatban
Ügyfélkapcsolatok kezelése
Az önfejlesztés technikái (empátiás kommunikáció, benyomások, attitűdök)
Az önfejlesztés, önértékelés módszerei
Az egyéni probléma- és stresszkezelés eszközrendszere
Szakmai készségek:
Ügyfélközpontúság
Proaktivitás
Problémaérzékeny ügyfélkezelés
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Személyes kompetenciák:
Flexibilis gondolkodás
Konfliktusok racionális, konstruktív kezelése
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
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Kapcsolatteremtő készség
Meggyőzőkészség
Asszertív kommunikáció\par
Módszerkompetenciák:
Rendszerező és értékelő gondolkodás,
Új helyzetekhez való alkalmazkodás képessége
A minőség iránti elkötelezettség

54 481 06
INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ
Az Információtechnológiai alapok megnevezésű 10815-16 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma
Feladatprofil:
Számítógépes konfigurációt meghatároz
Számítógépet szakszerűen szét- és összeszerel, alkatrészt cserél
Perifériát csatlakoztat, meghajtó programot telepít
BIOS funkcióikat beállít
UPS teljesítményszükségletet meghatározza, a UPS-t üzembe helyez
Megelőző karbantartást végez
Merevlemezt particionál
Megfelelő operációs rendszert kiválaszt
Operációs rendszert telepít és frissít
Operációs rendszert konfigurál és menedzsel
Alkalmazói programokat telepít, frissít és konfigurál
Postafiókot konfigurál asztali, mobil eszközökön
Biztonsági programokat telepít és használ
Lemezklónozást végez és rendszer-helyreállítást végez
Adatokról biztonsági mentést készít, adatokat helyreállít
Nyomtatót telepít, megoszt és karbantart
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LAN, WAN hálózatokat használ
Számítógépet hálózatra csatlakoztat, hálózati kapcsolatokat konfigurál
Internet kapcsolatot megoszt
ESD védelemi eszközöket szakszerűen használ
Számítógépes munkakörnyezetet kialakít
Kézenfekvő problémákat kiszűr
Alapszintű felhőszolgáltatásokat rendel meg és használ
Angol nyelvű műszaki leírásokat értelmez
Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek
Információtechnológiai alapfogalmak
Kettes, tizenhatos számrendszer
Számítógép főbb részei
Mobil eszközök hardverelemei
BIOS funkciók
Processzorok és típusaik
Memóriák és típusaik
Perifériák
Portok és típusaik
Adattovábbítási módszerek
Asztali, hálózati és mobil operációs rendszerek
Multi-boot környezet
Virtuális gép, hypervisor
GUI és CLI felhasználói felületek
Fájlok, mappák kezelése, megosztása
Fájlrendszerek, jogok és attribútumok
Partíciók típusai, particionálás
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Folyamat- és processzorkezelés
Hálózati csatolóegység feladatai és konfigurációja
Alkalmazások telepítése, kompatibilitási mód
Levelezési protokollok
Modern biztonsági fenyegetések
Biztonsági mentések típusai, adatbiztonság, RAID, biztonsági hardver- és szoftvereszközök
Felhőszolgáltatások
Nyomtatók típusai, nyomtatáskezelés
Hálózati nyomtatás, nyomtató megosztás
Felügyeleti eszközök
ESD védelem szükségességének okai
Angol nyelvű szakmai kifejezések
Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások
szakmai készségek:
Számítógép összeszerelése
Portok, perifériák csatolása
Operációs rendszer telepítése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Együttműködés
Kezdeményezőkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A Hálózati ismeretek I.
követelménymodul tartalma

megnevezésű,

11997-16

azonosító

számú

szakmai

Feladatprofil:
Megtervez és telepít egy otthoni, ill. kisvállalati (SOHO) hálózatot, és csatlakoztatja az
internethez
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Alapvető IP-szolgáltatásokat konfigurál munkaállomásokon
VLAN-okkal rendelkező kapcsolót és kapcsolók közötti kommunikációt konfigurál
VLAN-ok közötti forgalomirányítást konfigurál
Meghatározott forgalom engedélyezésére vagy tiltására szolgáló hozzáférési listákat készít
Forgalomirányító eszközökön irányítási protokollokat konfigurál
LAN követelményeknek megfelelő IP-címzési sémát tervez, alhálózatokat számol
Ellenőrzi a hálózatot és az internet-csatlakoztatást, elhárítja a fellépő hibákat
Erőforrásokat (állományokat és nyomtatókat) oszt meg több számítógép között
Felismeri és elhárítja az otthoni, ill. kisvállalati hálózatok biztonsági veszélyeit
Ismert internetes alkalmazásokat telepít és működésüket ellenőrzi
Internet és szerver kapcsolatra szolgáló hálózati eszközöket installál, konfigurál és elvégzi
a fellépő hibák hibaelhárítását
A működő hálózat teljesítményét monitorozza, a hibákat behatárolja és elhárítja
Angol nyelvű szakmai szöveget értelmez
Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a távközlési szakmára
vonatkozó előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
IPv4 és IPv6 címek és alhálózati maszkok
IPv4-es és IPv6-os alhálózatok
Az Ethernet hálózat hozzáférési rétegének felépítése
Helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása az internethez
Különböző kábelek és csatlakozók ismerete, a csavart érpáras kábellel végzett szerelési
munka
A rétegelt modell és az egyes rétegek protokolljai
Az ügyfél-kiszolgáló viszony és a jellemző szolgáltatások
A vezetéknélküli LAN-ok és biztonsági megfontolásai SOHO környezetben
Egy integrált vezetéknélküli hozzáférési pont és ügyfél konfigurálása
Kis és közepes hálózatokban alkalmazott kapcsolók és forgalomirányítók konfigurálása
parancssorból
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Hálózati címfordítás működése és beállítása (NAT, PAT)
Az irányító protokollok működése és konfigurálása (pl. RIP, OSPF)
Távolságvektor alapú forgalomirányítás (pl. RIP)
Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás (pl. OSPF
Hálózati veszélyek és támadási módszerek
Hozzáférési listák (normál, kiterjesztett, nevesített)
Helyettesítő maszk
VLAN-ok és trunk kapcsolatokVLAN-ok közötti forgalomirányítás
Tűzfalak és egyéb biztonsági eszközök
Angol nyelvű szakmai szövegek értelmezése és felhasználása
Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások
szakmai készségek:
Bináris számrendszer használata
IP-címzés
Angol nyelvű, olvasott szakmai szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
Társas kompetenciák:
Együttműködés
Kezdeményezőkészség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A Programozás és adatbázis-kezelés megnevezésû, 11625-16 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma
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Feladatprofil:
Programot készít vezérlési szerkezetek felhasználásával
Szoftverfejlesztõ alkalmazásokat telepít, használ
Objektum orientált programozási nyelven alkalmazást készít
Az objektum orientált alapelveket betartva készít alkalmazást
Beépített osztályokat használ
Saját osztályokat készít, használ
Konzol alkalmazást készít
Feladatspecifikációt értelmez
Kivételeket kezel
Hibakeresési technikákat alkalmaz
Állományokat kezel
Vékony és vastag kliensalkalmazást fejleszt
Weblapot készít a legújabb szabványok szerint
Programozási feladatot végez webes feladatok megoldására
Adatbázis-kezelõ rendszert telepít, használ
Kisebb adatbázist tervez, készít, kezel
SQL nyelvû parancsokat készít, futtat
Verziókezelõ rendszert telepít, használ
Kódolási konvenciókat betart
A tiszta kód alapelveit alkalmazva fejleszt
Csoportban alkalmazást fejleszt, tesztel
Munkájában az irodai szoftvercsomagot komplexen alkalmazza
Angol nyelvû szakmai szöveget értelmez
Betartja a munka-, baleset-, tûz- és környezetvédelmi elõírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Algoritmizálási ismeretek
Programozási ismeretek
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Egyszerû és összetett adatszerkezetek
Generikus adattípusok
Kifejezések, mûveletek, precedenciák
Objektum orientált programozási alapismeretek
Kivételkezelés
Állománykezelési ismeretek
HTML5, CSS3, JSON, XML, XAML alapismeretek
Adatbázis tervezési alapismeretek
Adatbázis-kezelési alapismeretek
SQL nyelvi alapismeretek
Tesztelési alapismeretek
Verziókezelõ rendszerek
Kódolási konvenciók
Tiszta kód alapelvei
Irodai szoftvercsomag integrált alkalmazása
Angol nyelvû szakmai szövegek értelmezése és felhasználása
Munka-, baleset-, tûz- és környezetvédelmi elõírások
szakmai készségek:
Aritmetikai és logikai mûveletek alkalmazása
Programozási tételek alkalmazása
Elemi algoritmusok és adatszerkezetek alkalmazása
Angol nyelvû, olvasott szakmai szöveg megértése
kompetenciákKapcsolatteremtõ készség
Kezdeményezõkészség
Az Informatikai szakmai angol nyelv megnevezésű, 11999-16 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma
Feladatprofil:
Angol nyelvű szóbeli kommunikációt folytat a munkatársaival és az ügyfelekkel
Angol nyelvű írásbeli kommunikációt folytat a munkatársaival és az ügyfelekkel
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Angol nyelvű szakmai témájú e-maileket olvas és megválaszolja azokat
Találkozót egyeztet angol nyelven írásban és szóban
Kezelési útmutatót, termékdokumentációt állít össze angol nyelven
Angol nyelvű prezentációt készít informatikai szakmai témában
Internetes keresést végez angol nyelvű általános és speciális informatikai kifejezéseket
használva, az angol nyelvű találati listát értelmezi, kiválasztja a legrelevánsabbakat
Az elektronikus és a nyomtatott formátumú angol nyelvű szakmai anyagokat olvassa és
értelmezi
Olvassa az internetes angol nyelvű szakmai fórumokat, hozzászólásokat ír
Videó-megosztó portálokon található szakmai témájú videókat néz és értelmez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Általános angol nyelvű kommunikáció, beszéd, olvasás
Írásbeli és szóbeli kommunikációs formulák ismerete angol nyelven
Angol nyelvű szakmai kommunikáció a munkatársakkal és a partnerekkel
Alapvető informatikai szakmai szókincs ismerete
szakmai készségek:
Angol nyelvű beszédkészség
Angol nyelvű írásbeli kommunikációs képesség
Angol nyelvű hallott szakmai szöveg megértése
Angol nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
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Gyakorlatias feladatértelmezés
A Nyílt forráskódú rendszerek kezelése megnevezésű, 12010-16 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma
Feladatprofil:
Parancssori felületet (CLI) használ
Súgókat és manuálokat használ
Fájl- és könyvtárkezelési feladatokat végez
Állományokat archivál és tömörít
Utasításláncokat (pipeline) használ
Egyszerű shell szkriptet készít
Csomagokat telepít, frissít és eltávolít
Folyamatokat menedzsel
Naplófájlokat ellenőriz
Hálózati beállításokat konfigurál és ellenőriz
Csoportot létrehoz, módosít és töröl
Felhasználót létrehoz, módosít és töröl
Beállítja a felhasználói jelszavakat
Fájlok és könyvtárak csoportját, tulajdonosát beállítja
Fájlok és könyvtárak jogosultságait beállítja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Kernel és folyamat fogalma
Linux disztribúciók
Nyílt forráskód, licencelés
CLI és GUI felületek
Ablakkezelők (Window Manager) és asztali környezetek (Desktop Environment)
Linux utasítások általános szintaxisa
Alias fogalma
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Fájl és könyvtár keresési módszerek, helyettesítő karakterek
Súgók és manuálok
Linux könyvtár hierarchia
Abszolút- és relatív elérési útvonalak
Fájl- és könyvtárkezelő utasítások
Archiválás és tömörítés
Utasítások láncolása (pipeline), I/O átirányítás
Shell szkriptek és elemeik (változók, elágazások, ciklusok)
Alkalmazások telepítése, dpkg és rpm csomagok kezelése
Hálózati alapbeállítások, IPv4 és IPv6 címek konfigurációja
Felhasználók és csoportok menedzselése
Szimbolikus- és hard linkek
Fájl jogosultságok, a jogosultságok megváltoztatása
szakmai készségek:
Linux parancssor kezelése
Súgók és manuálok használata
Fájlkezelési műveletek végzése
Felhasználók és csoportok létrehozása
Jogosultságok beállítása
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Önállóság
Társas kompetenciák:
Együttműködés
Módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
169

Az Irodai szoftverek haladó szintű használata megnevezésű, 12008-16 azonosító számú
szakmai követelménymodul tartalma
Feladatprofil:
Szöveges dokumentumot készít, alternatív fájlformátumokat használ megnyitáshoz,
mentéshez, a szöveges dokumentumhoz jelszavas védelmet állít be
Szöveges dokumentumban navigál, hyperlinket, könyvjelzőt helyez el
Bekezdés- és karakterstílusokat használ, szerkeszt, speciális karaktereket használ, irányított
beillesztést végez; felsorolásokat, többszintű felsorolásokat hoz létre, szerkeszt,
alapbeállításait módosítja
Élőfejet, élőlábat formáz, vízjelet használ, lábjegyzetet, végjegyzetet, bibliográfiát készít,
szerkeszt
A szövegszerkesztő eszközkészletének megjelenését, elrendezését testre szabja
A dokumentum tulajdonságait szerkeszti, egyedi mezőket vesz fel, értékeit módosítja,
azokat a szövegben felhasználja
Makrókat rögzít, használ, gyorsbillentyűket hoz létre
Dokumentumot, dokumentum részletet nyomtat, használja a nyomtatáshoz kapcsolódó
haladó beállításokat
Képet beilleszt, annak tulajdonságait szerkeszti, a szöveg és kép igazítását elvégzi
Szakasztöréseket alkalmaz, elkülönített szakaszokra haladó beállításokat alkalmaz,
többhasábos szöveget létrehoz, kezel
Szöveges dokumentumban táblázatokat hoz létre, formáz, szerkeszt
Táblázatkezelő programban dokumentumot készít, alternatív fájlformátumokat használ
megnyitáshoz, mentéshez
Táblázatkezelőben munkalapokat kezel, létrehoz, másol, beilleszt, töröl, sorrendet módosít,
jelszavas védelmet állít be
Sor-, oszlop és lapbeállításokat módosít, élőfejet, élőlábat formáz, oldalankénti ismétlődést
állít be, vízjelet használ
A táblázatkezelő eszközkészletének megjelenését, elrendezését testre szabja
A dokumentum tulajdonságait szerkeszti, egyedi mezőket vesz fel, értékeit módosítja
Képleteket, függvényeket használ, függvényeket célszerűen egymásba ágyaz,
adatérvényesség-vizsgálatot állít be; összegző, feltételes, szövegkezelő függvényeket
használ
Makrókat rögzít, használ, gyorsbillentyűket hoz létre
Táblázatot, táblázat részletét, diagramot nyomtat, használja a nyomtatáshoz kapcsolódó
haladó beállításokat
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Cellák tartalmát formázza, egyedi számformátumokat és feltételes formázást hoz létre,
módosít, alkalmaz, cellákat egyesít, egyesített cellákat feloszt, cellák igazítását, behúzását
módosítja, irányított beillesztést végez
Nevesített tartományokat hoz létre, azokat képletekben felhasználja
Táblázatban adatokat keres, rekordok között szűr, adatokat rendez több szempont szerint
Abszolút-, relatív- és vegyes hivatkozásokat alkalmaz
Diagramot, grafikont készít, tulajdonságait haladó módon beállítja, objektumokat elhelyez,
azok tulajdonságait beállítja, módosítja
Szöveges dokumentumba táblázatkezelőben létrehozott táblázatokat, diagramokat illeszt

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A szövegszerkesztő program működésének testre szabása
Szöveges dokumentum szerkezeti szintjei
Karakter, bekezdés, hasáb, szakasz formázási lehetőségei
Élőfej, élőláb, lábjegyzet, végjegyzet tulajdonságai
Stílusok
Makrók rögzítése, felhasználása
Dokumentum nyomtatási lehetőségei
Különféle objektumok használata szöveges dokumentumban
Táblázatok
Többszintű felsorolás
A táblázatkezelő program működésének testre szabása
Cella, tartomány, munkalap, munkafüzet
Hivatkozás típusai
Képlet, függvény létrehozása, módosítása
Diagram, grafikon létrehozása, módosítása
A szövegszerkesztő és táblázatkezelő program integrált használata
Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások
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szakmai készségek:
Esztétikus szöveges dokumentum készítése, formázása
Táblázatkezelő program célszerű használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
Társas kompetenciák:
Együttműködés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Az Informatikai szakmai orientáció megnevezésű, 12009-16 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismereteket szerez az informatikai munkaerőpiac jellemező munkaterületeiről és
munkaköreiről
Felméri a továbbhaladási lehetőségeket, és megalapozott döntést hoz a további
tanulmányaival kapcsolatban
Felméri a saját képességeit, erősségeit és gyengeségeit, és erre alapozott karrier tervet
készít
A további tanulmányaival kapcsolatban hozott döntésének megfelelő szakmai területen
előzetes ismeretszerzést folytat önállóan, illetve mentori segítséggel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Az informatikai munkaerőpiac átfogó ismerete
A továbbtanulási lehetőségek átfogó ismerete
Önismerettel, egyéni képességfelméréssel kapcsolatos fogalmak, tudnivalók
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Az informatikai kiválasztott speciális területének szakmai alapismeretei
szakmai készségek:
Önismeret
Az informatikai kiválasztott speciális területének szakmai alapkészségei
Személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
A Hálózati ismeretek II.
követelménymodul tartalma

megnevezésű,

12003-16

azonosító

számú

szakmai

Feladatprofil:
Elemzi és leírja a vállalati hálózatok infrastruktúráját
Feltárja az aktuális hálózatot és a használt alkalmazásokat
Jóváhagyott hálózati terv alapján LAN implementálást végez
Megelőzi a kapcsolási hurkok kialakulását
Hierarchikus IP-hálózati címzési sémákat, VLSM-et használ, NAT-ot és PAT-ot konfigurál
Alkalmazza az osztály nélküli forgalomirányítást
WAN kapcsolatokat implementál
WLAN hálózatot tervez, konfigurál
Forgalomirányító eszközökön irányítási protokollokat konfigurál
Strukturált módszertan és az OSI modell felhasználásával LAN, WAN és WLAN
hibaelhárítást végez
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Összegyűjti a felhasználói követelményeket
Informatikai hálózati eszközök alkalmazásával egyszerű internet hálózatot tervez
LAN követelményeknek megfelelő IP-címzési sémát tervez
LAN tervezési követelményeknek megfelelő eszközlistát állít össze
LAN/WAN hálózat prototípus telepítését és konfigurálását végzi
Informatikai hálózati eszközök IOS szoftverét letölti és frissíti
WAN-ok és távmunkások támogatását végzi
Beazonosítja a hálózati alkalmazásokat, hálózati forgalmat
Elkészíti a megfelelő IP címzési tervet
Elkészíti a hálózati tervdokumentációt
Hálózattervező programot használ
Teszteli a hálózatot
Kialakítja, működteti a VPN hálózatot, és fenntartja a biztonságát
Figyeli a hálózatok működését, elhárítja az esetleges hibákat
Birtokában van a QOS alapismereteknek, tudja alkalmazni a modelleket és a megvalósítási
technikákat
Rendelkezik hitelesítési alapismeretekkel, ismeri a vonatkozó protokollokatAngol nyelvű
szakmai szöveget értelmez
Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a távközlési szakmára
vonatkozó előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Vállalati hálózatok, VPN
Hálózati problémák, ütközési és szórási tartományok
Forgalomirányítás és -kapcsolás
Kapcsolási hurkok
Feszítőfa protokoll (STP, RSTP)
VLAN-ok, trönkölés
VoIP eszközök és technológiák
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WLAN eszközök és technológiák
Hierarchikus IP címzés
VLSM technológia
Hálózati címfordítás (NAT, PAT)
Osztály nélküli forgalomirányítás, CIDR, útvonalösszegzés
Távolságvektor alapú forgalomirányítás (pl. RIP, EIGRP)
Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás (pl. OSPF)
WAN eszközök és technológiák
WAN szabványok
Csomag- és vonalkapcsolás
WAN beágyazások (HDLC, PPP)
PPP hitelesítés (PAP, CHAP)
Helyettesítő maszk
Hálózattervezési koncepciók és követelmények
Minőségbiztosítás, QoS
IP címzés, IPv4 és IPv6
LAN/WAN prototípus
Implementálási terv, telepítési terv
Angol nyelvű szakmai szövegek értelmezése és felhasználása
Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások
szakmai készségek:
Bináris számrendszer használata
IP-címzés
Angol nyelvű, olvasott szakmai szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
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Társas kompetenciák:
Együttműködés
Kezdeményezőkészség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások megnevezésű, 12013-16 azonosító
számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladat profil:
Meghatározza a hálózati kiszolgáló funkciójának és várható terhelésének megfelelő fizikai
vagy infrastruktúra szolgáltatásként elérhető hardvert
Redundanciát és magas rendelkezésre állást biztosító tároló rendszert telepít és konfigurál
Kiválasztja a működési körülményeknek legmegfelelőbb hálózati operációs rendszer
változatot, illetve disztribúciót
Windows és Linux kiszolgáló operációs rendszert telepít, ennek keretében partícionálja a
merevlemezt, kiválasztja és létrehozza a fájlrendszert
Telepíti az operációs rendszer biztonsági frissítéseit, eszközmeghajtó programokat szerez
be és telepít, kernelt konfigurál és fordít
Feltelepíti és beállítja a boot manager-t, testreszabja az indítási folyamatot, beállítja a
rendszer futási szintjét és megfelelő módon leállítja, illetve újraindítja a kiszolgálót
Rendszerösszetevők és alkalmazások telepítéséhez csomagkezelő rendszert használ
Gondoskodik a különböző szerepkörök, tulajdonságok és szolgáltatások telepítéséről,
kezeléséről, beállítja a szolgáltatások indításának módját
Hálózati címtárszolgáltatást telepít, konfigurál és üzemeltet; felhasználókat és csoportokat
hoz létre, jelszókezelést végez; hálózati csoportházirendet tervez meg és alkalmaz
Hálózati fájl- és nyomtató szolgáltatást telepít és konfigurál, beálltja a megosztásokat;
lemezkvótát állít be a felhasználók számára, beállítja a fájlrendszer jogosultsági és
tulajdonosi rendszerét
Testreszabja és használja a shell környezetet, egyszerűbb feladatok megoldására scripteket
készít, ütemezett feladatkezelést végez
Hálózati operációs rendszeren működő dinamikus forgalomirányítási protokollt telepít és
konfigurál
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DHCP és DNS kiszolgálót telepít és konfigurál
Web kiszolgálói feladatokat biztosító hálózati szolgáltatást telepít és konfigurál, virtuális
web kiszolgálót és virtuális könyvtárat hoz létre
FTP, e-mail és adatbázis kiszolgálót telepít és konfigurál
Biztonságos távoli elérést biztosító szolgáltatást telepít és konfigurál
Beállítja a szoftveres tűzfalat és az egyéb fejlett biztonsági funkciókat, hálózati hozzáférésvédelmet telepít és állít be
Hálózati mentési és visszaállítási feladatot tervez meg és hajt végre
Monitorozza és felügyeli a hálózati operációs rendszer és az ügyfelek működését, naplózási
beállításokat végez, naplófájlokat elemez
Virtualizációs környezetet telepít, virtuális munkaállomásokat és kiszolgálókat telepít
Felügyeli, monitorozza és optimalizálja a virtuális munkakörnyezetben üzemelő
számítógépek működését
Egymással együttműködő és egymást kiegészítő funkciójú Windows és Linux kiszolgálót
egyaránt tartalmazó rendszert tervez, konfigurál és üzemeltet
Privát-, nyilvános- és hibrid felhőszolgáltatásokat használ, konfigurál és tart karban
Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a távközlési szakmára
vonatkozó előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Hálózati operációsrendszerek telepítési módjai
Tárolórendszerek típusai működési elvük
Címtárszolgáltatáshoz tartozó fogalmak
Csoportházirend fogalma
Magas rendelkezésre állás biztosítása
Hálózati címzés és címkiosztás (IPv4 és IPv6 címzés)
Szoftveres tűzfal és egyéb biztonsági beállítások
DNS alapok
Távoli elérést biztosító technológiák
Hálózati hozzáférést szabályozó technológiák
Nyomtató kiszolgálás
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Fájl kiszolgálás
Web- és FTP kiszolgálás
E-mail kiszolgálás
Adatbázis kiszolgálás
Hálózat felügyelet és a hibaelhárítás
Virtualizált környezet és hálózat, illetve virtuális gépek telepítése és beállítása
Privát felhő, nyilvános felhő, hibrid felhő jellemzői
Szoftver szolgáltatás (Software as a Service), platform szolgáltatás (Platform as a Service),
infrastruktúra szolgáltatás (Infrastructure as a Service)
Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások
szakmai készségek:
Bináris számrendszer használata
IP-címzés
Angol nyelvű, olvasott szakmai szöveg megértése és felhasználása
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
Társas kompetenciák:
Együttműködés
Kezdeményezőkészség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Foglalkoztatás I. tantárgy tartalma
Feladatprofil
Követelmények:
 A választott idegen nyelv nyelvhelyességi, fogalmazási szabályainak ismerete a
szóbeli és írásbeli kommunikációban
 Idegen nyelvi bemutatkozás (személyes és szakmai vonatkozással)
 Alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltése
 Szakmai önéletrajz és motivációs levél készítése az adott ország szokásainak
megfelelően
 Az állásinterjú kérdéseinek ismerete a választott idegen nyelven
 A munkakörülmények, karrier lehetőségek szókincsének ismerete
 Alapvető munkajogi szabályok ismerete
 Kommunikációs feladatok ellátása idegen nyelven
 Hivatalos üzleti levelek, belső iratok készítése idegen nyelven
 A munkaviszony létesítésével kapcsolatos iratok készítése idegen nyelven
 Rendezvények, programok szervezésekor írásban, szóban és telefonon való
kommunikálás képessége idegen nyelven
Tulajdonságprofil
Szakmai készségek:
 Idegen nyelvű olvasott és hallott szöveg értése idegen nyelven
 Idegen nyelvű szakmai beszédkészség
 Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések megértése, illetve
azokra való reagálás értelmező, összetett mondatokban
 Idegen nyelvű fogalmazás írásban
 Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven
Személyes kompetenciák:
 Fejlődőképesség
 Önállóság
 Döntésképesség
Társas kompetenciák:
 Kommunikációs rugalmasság
 Nyelvi magabiztosság
 Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
 Információgyűjtés
 Eredményorientáltság
 Nyitott hozzáállás
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Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy tartalma - 11500-12
Feladatprofil
Követelmények:
 Felméri a munkavédelmi alapismeretek jelentőségét és elsajátítja azokat
 Felkészül az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre
 Ismeri a munkahelyek kialakítására vonatkozó előírásokat
 A munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit betartja és betartatja
 Ismeri a munkaeszközök biztonságos használatát
 Tisztában van a munkakörnyezeti hatásokkal
 Ismeri a munkavédelmi és jogi ismereteket
Tulajdonságprofil
Szakmai készségek:
 Információforrások kezelése
 Biztonsági szín és alakjelek ismerete
 Olvasott szakmai szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
 Felelősségtudat
 Szabálykövetés
 Döntésképesség
Társas kompetenciák:
 Visszacsatolási készség
 Irányíthatóság
 Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
 Rendszerező képesség
 Körültekintés, elővigyázatosság
 Helyzetfelismerés
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2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma
Elméleti
órák

Gyakorlati
órák

száma

száma

720

288

Tantárgyak/témakörök
Szakmai
követelménymodulok
Összesen

11871-16

Idegen nyelvszaknyelvI.

é
s

üzleti

Összesen

1008

Idegen nyelv

608

Egyén és család

70

Tanulás és munka

80

Lakóhely, otthon

50

Étkezés

50

Szolgáltatások és kereskedelem

80

Egészség és sport

40

Időjárás és környezetünk

30

Közlekedés és utazás

60

0

Szabadidő, szórakozás,
kommunikáció és
kapcsolattartás

80

Magyarország és a célnyelv
országa(i)

68

Informatikai alapismeretek

0

IKT eszközök fogalma

48
3
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Hadrver szoftver fogalma, jellemzői,
5

Operációs rendszerek

7

Felhasználói szoftverek

5

Perifériák

7

Számítógéphálózat alapjai

5

Vezeték nélküli hálózat biztonsága

5

IKT biztonság

3

Tömörítés

2

Jogi alapismeretek

6

11870-16

Informatika

vállalatvezetőknek

I.

csoportosítása

Irodai programcsomag használata

0

144

Az irodai programcsomag

6

Szövegszerkesztés

46

Táblázatkezelés

52

Prezentáció készítés

40

Internetes kommunikáció

0

96

Alapfogalmak

4

Web böngésző használata

4

Keresés az Interneten

12

Elektronikus levelezés

13

Online kommunikáció

9

Közösségi hálózat

6

e-ügyintézés

20

Felhő alapú adattárolás

4
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4.
Statikus weblap készítés

22

Internet biztonságos használata

2

Vezetői ismeretek

112

A vezető feladatai a piaci munkában

32

A vezető feladatai a munkatársakkal

24

A vezető feladatai a gazdálkodásban

56

0

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a
táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói kötelező szakmai elméleti
és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat
arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, atémakörökre kialakított óraszám
pedig ajánlás.
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2.

számú melléklet
Érettségi témakörök

Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv
Ember és nyelv
Kommunikáció
A magyar nyelv története
Nyelv és társadalom
A nyelvi szintek
A szöveg
A retorika alapjai
Stílus és jelentés
Magyar irodalom
Életművek
Portrék
Látásmódok
A kortárs irodalomból
Világirodalom
Színház- és drámatörténet
Az irodalom határterületei
Interkulturális megközelítések és regionális kultúra
Témák, motívumok
Műfajok, poetika
Korszakok, stílustörténet
Történelem
Írásbeli vizsga
Az ókor és kultúrája
A középkor
A középkori magyar állam megteremtése és virágkora
Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban
Magyarország a Habsburg Birodalomban
A polgári átalakulása, a nemzetállamok és az imperializmus kora
Polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon
Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig
Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig
Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig
A jelenkor
A mai magyar társadalom és életmód
Matematika
Halmazok
Matematikai logika
Kombinatorika
Gráfok
Alapműveletek
A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
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Racionális és irracionális számok
Valós számok
Hatvány, gyök, logaritmus
Betűkifejezések
Arányosság
Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek
Középértékek, egyenlőtlenségek
A függvény
Egyváltozós valós függvények
Sorozatok
Elemi geometria
Geometriai transzformációk
Síkbeli és térbeli alakzatok
Vektorok síkban és térben
Trigonometria
Koordinátageometria
Kerület, terület
Felszín, térfogat
Leíró statisztika
A valószínűség számítás elemei
Idegen nyelv
Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika
Gazdaság
Informatika
Gyakorlati vizsga
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés
Adatbázis kezelés
Weblap készítés
Prezentáció és grafika
Szóbeli vizsga
Információs társadalom
Informatikai alapismeretek – hardver
Informatikai alapismeretek – szoftver
Kommunikáció az Interneten (gyakorlati kivitelezéssel)
Könyvtárhasználat
Fizika
Mechanika
Termikus kölcsönhatások
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Elektromos és mágneses kölcsönhatás
Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás
Gravitáció, csillagászat
Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek
Biológia
Bevezetés a biológiába
Egyed alatti szerveződési szint
Az egyed szerveződési szintje
Az emberi szervezet
Egyed feletti szerveződési szint
Öröklődés, változékonyság evolúció
Földrajz
Térképes ismeretke
Kozmikus környezetünk
A geoszférák földrajza
A földrajzi övezetesség
A népesség és településföldrajz
A világ változó társadalmi-gazdasági képe
Magyarország földrajza
Európai regionális földrajz
Európán kívüli földrészek földrajza
A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásban
Testnevelés
Elméleti ismeretek
A magyar sportsikerek
A harmonikus testi fejlődés
Az egészséges életmód
Testi képességek
Gimnasztika
Atlétika
Torna
Ritmikus gimnasztika
Küzdősportok, önvédelem
Úszás
Testnevelés és sportjátékok
Természetben űzhető sportok
Gyakorlati ismeretek
Gimnasztika
Atlétika: futások, ugrások, dobások
Torna: talajtorna, szekrényugrás, felemáskorlát, gerenda
Ritmikus gimnasztika
Gyűrű
Nyújtó
Korlát
Küzdősportok, önvédelem
Úszás
Testnevelés és sportjátékok: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda
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