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1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA
1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,
eljárásai
1.1.1

Pedagógiai alapelvek, értékek

Iskolánk nevelőtestülete az alábbi elveket tartja alapvető jelentőségűnek:
A klasszikus emberi értékeken alapuló, általános és szakmai műveltséget megalapozó,
naprakész, piacképes ismeretek közvetítése.
A kulcskompetenciák (anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció,
matematika kompetencia, természettudományos kompetencia, digitális kompetencia,
hatékony, önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség
és vállalkozási kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség)
elsajátíttatása, begyakorlása.
A társadalmi igényeknek és partnereink elvárásának megfelelő sikerorientált, szakszerű,
tanulócentrikus nevelés és oktatás
Az egész életen át tartó tanulás, önképzés igényének kialakítása
Ellenőrizhetőség biztosítása, sokszínűség
Korrekt, humánus emberi viszony fenntartása az iskola dolgozói és tanulói között.
A nemzeti összetartozás elvének alapjaira épülő erkölcsiség és szellemiség értékként
való közvetítése,más népek kultúrája iránti nyitottságra való nevelés.
A közösségi szolgálaton keresztül a társadalomért való tenni akarás elősegítése.
1.1.2 Nevelő-oktató munkánk céljai
Általános középfokú képzési, szakképzési és oktatási - nevelési célok
Korszerű, a XXI. század igényeinek megfelelő természet - és társadalomtudományos
alapműveltség kialakítása.
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A versenyképesség, a globalizáció és integráció kihívásaira való gyors és hatékony
alkalmazkodás képességének elsajátíttatása, begyakoroltatása az egyes tantárgyakon
átívelő módon.
Aktív szerepvállalásra nevelés a társadalmi, gazdasági folyamatok befolyásolásához.
Sokoldalú, nyitott, érdeklődő és rugalmas személyiség kialakításának elősegítése.
Tanulóink testi és lelki fejlődésének biztosítása, egészséges életmódra nevelése.
A társadalmi igényeknek megfelelő szakmai ismeretek megszerzésének segítése.
Az iskola hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése.
Az ellenőrzés és értékelés elveinek elfogadása, rendszerének kialakítása és alkalmazása.
Az itt felsorolt általános célok mellett iskolánk sajátosságaiból, hagyományaiból további konkrét
célok adódnak.
Ebből következően is szeretnénk fenntartani az informatikai és idegen nyelvi képzés kiemelt
szerepét.
Szakképzési céljaink kulcseleme kell, hogy legyen a valódi vállalkozói szemlélet kialakítása,
továbbfejlesztése, gyakorlati megvalósítása. Iskolánk lényegesnek tartja , hogy kezdeményezője,
regionális példája legyen, ennek az újszerű szemléletmódnak.
Iskolánk újszerűsége kötelez az értékek megőrzésére, átadására, ugyanakkor - napjaink
igényeihez igazodva - új tradíciók teremtésére ösztönöz.
1.1.3 A nevelő-oktatómunka feladatai
Ahhoz, hogy az iskolánkban folyó nevelés, a képességek, készségek fejlesztése, a közismereti
oktatás és a szakmai képzés szerves egységét alkothassa szükségesek az alábbiak:
A szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása
A kerettanterveken alapuló tananyagszervezés és követelményrendszer folyamatos
korszerűsítése, különös tekintettel a kulcskompetenciák megszerzéséhez szükséges
módszerek, tananyagtémák korszerűsítése
A közismereti és szakmai tárgyak oktatási színvonalának fejlesztése
A pedagógusok továbbképzésének szervezése
A pedagógusok minősítési eljárásainak a tervezése és segítése
A regionális munkaerő piaci igények figyelemmel kísérése, megfelelés az elvárásoknak.
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Pályázati lehetőségek feltárása, és azokon való részvétel.
A nevelői tevékenység célirányos szervezése, személyiségfejlesztés
Önképzési lehetőségek biztosítása
Felkészítés az érettségi és szakmai vizsgára,
Tanulmányi és szakmai versenyekre való felkészülés segítése
Felkészítés továbbtanulásra
A piaci elvárásoknak megfelelő szakmai szemlélet, igény, ismeretanyag kialakítása
A szakmai kapcsolatrendszer ápolása, továbbfejlesztése
A hagyományok ápolása, aktualizálása
1.1.4

A nevelő-oktatómunka eszközei, eljárásai, módszerei

Az eszközök, eljárások, módszerek két csoportra oszthatók: azok, amelyek a meghatározott
feladatokhoz

közvetlenül

rendelhetők;

és

azok,

kapcsolatosak, és amelyek külön döntéseket igényelnek.
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amelyek

a nevelő-oktató

munkával

A feladatokhoz rendelt eszköz- és eljárásrendszer
Eszköz- és eljárásrendszer
Feladatok

Módszerek, eszközök, eljárások

A szükséges személyi Igények
és

tárgyi

felmérése

(az

iskolavezetés

a

szakmacsoportok

feltételek segítségével)

biztosítása

Tervezés
A személyi feltételek biztosításához pályázatok kiírása
Beérkezett pályázatok elbírálása
Személyes beszélgetés a pályázóval
A feltételeknek legjobban megfelelő pályázó kiválasztása
A munkaerő belső átcsoportosítása
Időkeretek szervezeti formák átalakítása
Tárgyi feltételek biztosításához a legmegfelelőbb üzleti partner
kiválasztása
Nagy beruházás esetén pályáztatás
Engedélyeztetés a fenntartóval
Árajánlat kérése beszerzéshez Megvalósítás

A

kerettanterveken Tapasztalatszerzés

alapuló

tananyag Tapasztalatcsere iskolán belül és hasonló intézményekkel

szervezés

és Szakmacsoport megbeszélések

követelményrendszer

Egyéni kezdeményezések megvitatása

folyamatos

Továbbképzéseken való részvétel

korszerűsítése

Szakfolyóiratok,

egyéb

nyomtatott

dokumentumok

nyomon

követése
A dokumentumok évenkénti felül-vizsgálata
Innovációs lehetőségek számba vétele
A

közismereti

szakmai
oktatási

és Beválás vizsgálat - megfelelő módszerek kiválasztása (változatos

tárgyak módszerek alkalmazása)
színvonalának A korszerű és hagyományos eszközök helyes arányban történő
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Eszköz- és eljárásrendszer
Feladatok
fejlesztése

Módszerek, eszközök, eljárások
felhasználása
A tanítási órák intenzitásának növelése az életkornak és a tanulók
fejlettségi szintjének megfelelően
A tananyagnak megfelelő ellenőrzési és értékelési eljárások
alkalmazása
A reális önértékelés kialakítása
A

pedagógusok

szakmai

és

pedagógiai

kultúrájának,

tájékozottságának folyamatos szinten tartása és fejlesztése
Önképzés
Belső továbbképzések - óralátogatások
Előadások, tréningek, bemutató foglakozások
Belföldi és külföldi tapasztalatcserék
Külső továbbképzések
Rendszeres közvetett és közvetlen ellenőrzés
A pedagógusok

Az igények, szükségletek felmérése, a törvény előírásai szerinti

továbbképzésének

tervezése

szervezése

Ütemezés rövid- és hosszabb távon
Egyeztetés a fenntartóval
A

jogszabályoknak

megfelelően

a

továbbképzések

anyagi

támogatása
A

szakmacsoportok

és külső

szakértők bevonásával

belső

továbbképzések szervezése (módszertani kultúra, számítástechnikai
ismeretek)
A Közlönyben közzétett akkreditált felsőfokú továbbképzéseken
való részvétel támogatása
Önköltséges

alapon

és

alapítványi

támogatással

továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel
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egyéb

Eszköz- és eljárásrendszer
Feladatok

Módszerek, eszközök, eljárások
Külföldi kapcsolatrendszer kiépítése
Meglévő külföldi kapcsolatok ápolása - tapasztalatcserék szervezése
alapítványi támogatással
Pályázati lehetőségek kihasználása

Tehetséggondozás,

A tehetséges és a tanulási kudarccal küzdő tanulók felkutatása

felzárkóztatás

A kudarc okának feltárása
Személyes beszélgetések
Szaktanárok és osztályfőnökök jelzései
Felmérések
Iskolai teljesítmények alapján differenciálás
Egyéni módszerek alkalmazása
Tanórán kívüli egyéni és csoportos foglalkozások
Szakkörök
Sport

felzárkóztató és egyéb foglalkozások szervezése

A tanulók felkészítése tanulmányi és egyéb versenyekre
Rendszeres versenyeztetés
Felkészítés felsőoktatási intézményben való továbbtanulásra
Együttműködés a családdal
Tanulók pályáztatása belföldi és külföldi táborokba, ösztöndíjakra
Az

iskolától

igények

elvárt A partnerek és a piaci viszonyok által diktált igények felmérése:

figyelemmel

Kérdőív

kísérése, megfelelés az

Személyes beszélgetések

elvárásoknak

„Piackutatás”
Ötletbörze
Helyzetfelmérés
Elvárások összevetése a jelenlegi helyzettel:
Hiányosságok feltárása
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Eszköz- és eljárásrendszer
Feladatok

Módszerek, eszközök, eljárások
Megoldási javaslatok összegyűjtése
Átszervezés
Innováció
Egyéb változtatások
Színvonalat emelő eljárások

Lehetőségek

feltárása, Folyóirat figyelő szolgálat, közlönyök

részvétel pályázatokon

Internetes pályázatok figyelemmel kísérése
Pályázatok elkészítése egyénileg és csoportosan

A nevelői tevékenység Színterei:
célirányos

szervezése,

személyiségfejlesztés

tanóra,
tanórán kívüli tevékenység,
iskolán kívüli szabadidős tevékenység,
diákönkormányzat,
diáksportkör.
Kognitív,

szociális,

személyes

és

speciális

kompetencia

motívumainak, képességeinek készségeinek kialakítása.
Tanulás:
alapvető tartalmak differenciált átadása,
érdeklődési körnek megfelelő egyéb tevékenység,
szervezett ismeretközvetítés,
spontán tapasztalat,
tananyag kiválasztása, elrendezése,
összefüggések feltárása.
Személyiségfejlesztő

oktatást

ösztönző

meghatározása, közös értékrend kialakítása
Önképzési lehetőségek Könyvtárhasználat (8. sz. melléklet):
biztosítása

Szakkönyvek
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követelmények

Eszköz- és eljárásrendszer
Feladatok

Módszerek, eszközök, eljárások
Szakfolyóiratok
Internet használat
Hang- és videó- anyag
Digitális tudásbázis

Az

érettségi

és

a Tanítási órák

szakmai

vizsgákra Tanórán kívüli foglalkozások

felkészítés

színterei, Szakkörök, felzárkóztató foglakozások

módjai

Külföldi cserekapcsolatok
Témakörök kidolgozása
Rendszeres ellenőrzés - értékelés
Próba érettségi
Próbanyelvvizsga
Érettségi

és

szakmai

vizsgaszabályzat

tanulóra

vonatkozó

részleteinek ismertetése
Tanulmányi és szakmai Versenyek rendezése osztály-, évfolyam- és iskolai szinten
versenyekre
felkészülés segítése

való A tehetséges tanulók kiválasztása
Egyéni-és csoportos foglalkozások szervezése
Tanulók nevezése területi és országos tanulmányi, szakmai és
sportversenyekre
Könyvtárhasználat: megfelelő szakirodalom, internet hozzáférés.
Szakmai utak, kirándulások szervezése

Felkészítés

Továbbtanulási lehetőségek megismertetése: előadások, nyílt napok,

továbbtanulásra

kiadványok, elbeszélgetések, internet, önértékelés.
Osztályfőnöki, szaktanári segítségnyújtás a megfelelő intézmény
kiválasztásához.
Tanórán

és

tanórán

továbbtanulásra.
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kívüli

foglalkozásokon

felkészítés

a

Eszköz- és eljárásrendszer
Feladatok

Módszerek, eszközök, eljárások
Az egyetemek által felkínált lehetőségek közlése

A piaci elvárásoknak

Önértékelés - helyzetfelmérés

megfelelő szakmai

Az érdekelt felek azonosítása - közvetlen és közvetett partnerek

szemlélet, igény,

meghatározása, igényfelmérés.

ismeretanyag

Összehasonlító elemzés - következtetések levonása

kialakítása

Célmeghatározás - intézkedési terv' készítése
Megvalósítás - korrekciós terv
Elvárások tudatosítása
Ismeretanyag

összeállítása

és

folyamatos

felülvizsgálata,

diákönkormányzat

hagyományai,

korrekciója évente.
A hagyományok

Kulturális hagyományok

ápolása, aktualizálása

Iskolai

hagyományok:

ünnepségek, bálok, egyéb rendezvények.

1.2

Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

A tanulók személyiségének fejlesztése az iskolai nevelési folyamat állandó feladata. A NAT-ban
képviselt követelmények azt a célt szolgálják, hogy a tanulók az iskolában szerzett ismereteket
biztonsággal, alkotó módon, határozottan tudják felhasználni és alkalmazni. A műveltségi
területekben rejlő nevelési lehetőségek komplexitása jó alkalmat teremt azon személyiségjegyek
fejlesztésére, amelyek összhangban állnak a mai kor követelményeivel.
Az iskolai nevelőmunkában a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok a
tantárgyak adta nevelési lehetőségek kihasználásával:
a tanulókban kialakítsa az érdeklődés igényét,
a tájékozottságot, találékonyságot,
a rugalmasságot, aktivitást,
nyitottságot, problémaérzékenységet.
A szerzett tudás felhasználásában:
magabiztosságot,
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határozottságot,
kreativitást,
az ismeretszerzés váljon igénnyé.
A tanulókban alakuljon ki a társadalom által elvárt követelményeknek való megfelelés, és a
változó gazdasági feltételek kihívásaira való felkészülés igénye.
A különböző ismeretek elsajátítása egyrészt a tanulók önálló ismeretszerzési, kommunikációs,
cselekvési képességeinek a kialakítását, fejlesztését szolgálja. Másrészt az ismeretszerzéssel
egyidejűleg a tudományokra, művészetekre, a választott szakmára vonatkozó ismeretek
elsajátításával alakítja a sokoldalú, kiegyensúlyozott ember személyiségjegyeit. Ebben
figyelemmel van a tanulók életkori és értelmi fejlettségi szintjére a tananyag kiválasztásával,
elrendezésével.
A személyiségfejlesztés főbb területei
A tanulók érzelmi, akarati jegyeinek gazdagítása, önismeretük fejlesztése.
A tanulók műveltségének, világszemléletének, világképének formálása.
Az intézmény szakmai képzésének, elvárásainak megfelelő személyiség formálása
A tanulók életvitelével kapcsolatos személyiségfejlesztési feladatok
A magatartás-, viselkedéskultúra jegyeinek gazdagítása
1.2.1

A tanulók érzelmi, akarati jegyeinek gazdagítása, önismeretük fejlesztése

Az intézmény kiemelt feladata, hogy tanulóinkban kialakítsuk és fejlesszük a mai kor
követelményeinek, igényeinek megfelelő személyiségjegyeket.
Érzelmileg legyen kiegyensúlyozott, rendelkezzen empatikus készségekkel, tudjon tolerálni.
Akarati tulajdonságait tekintve legyen határozott, céltudatos, kitartó, megbízhatóságra,
rendszerességre törekvő.
Ismerje önmaga pozitív tulajdonságait. Tudja, mire képes, s ennek jegyében vállaljon
feladatokat. Énképének tudatos alakításával igyekezzen megteremteni belső harmóniáját.
Legyen kreatív, rendelkezzen mobilizálható tudással, az önképzés és az élethosszig tartó tanulás
igényével, s legyen képes önmaga menedzselésére.
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1.2.2 A személyiségfejlesztés segítése a tanulók műveltségének, világképének
formálásával
Műveltségi területek:
anyanyelv, irodalom,
élő idegen nyelv,
ember és társadalom - társadalmi ismeretek,
ember és természet: fizika, kémia, biológia
földünk és környezetünk
művészetek: ének-zene, vizuális kultúra
informatika: számítástechnika; könyvtárhasználat
testnevelés és sport területén.
pályaorientáció
1.2.3 Az intézmény szakmai képzéseinek megfelelő személyiség formálása és
fejlesztése
Ki kell alakítani a tanulókban a gazdasági vállalkozói szemléletet, a kreativitást. Rendelkezniük
kell mobilizálható tudással, megfelelő ismeretekkel az üzleti élet szereplőivel, - üzletkötők,
menedzserekkel, az ügyfelekkel szemben - a viselkedés, bánásmód területén.
Az informatikai lehetőségek folyamatos változásai permanens önképzést követelnek tanártól és
tanulótól egyaránt, ami kialakítja a folyamatos tanulás igényét.
Az elektronikus levelezésben való részvétel jelentősen növeli a kommunikációs képességeket.
A világhálónak az önálló tanulás képességének kialakításában kulcsszerepe van.
A számítógéppel történő munkavégzéshez speciális képességek szükségesek. Ezeket felmérni és
fejleszteni kell. Az új médium használata befolyásolja ismeretszerzési és kommunikációs
szokásainkat.
A tanulókban ki kell alakítani egy ésszerű egyensúlyt és ezen egyensúly iránti igényt a technika
túlzások nélküli alkalmazására, megtartani az érzelmi és értelmi kreatív eszközöket a
mindennapok feladatainak megoldásánál.
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1.2.4

A magatartás-, a viselkedéskultúra személyiségjegyeinek gazdagítása

Tisztelettudó, intelligens, kulturált magatartás kialakítása és megkövetelése a tanulóktól az
intézményen belül (egymással, tanáraikkal s az intézmény minden dolgozójával, az intézménybe
érkező vendégekkel) Az intézményen kívül, nyilvános helyeken is a tanulók viselkedésükkel,
magatartásukkal járuljanak hozzá az intézmény jó hírnevéhez.
A megfelelő hangnem, kulturált beszéd elengedhetetlen követelmény. Elvárás a nyugodt,
higgadt,

a

másik

fél

személyiségét,

érdekeit

is

tiszteletben

tartó

viselkedés

a

konfliktushelyzetekben is.
A fentiek elsajátítására számos alkalom kínálkozik az iskola által szervezett rendezvényeken,
közös mozi-, színházlátogatások alkalmával, tanulmányi kirándulásokon

1.3

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
1.3.1 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai

Nevelő munkánkban nagy hangsúlyt kap a környezeti- és egészséges életmódra nevelés, a
természeti és kulturális értékeinknek, emlékeinknek megfigyelése, a természettudományos
gondolkodás empirikus tapasztalatokon alapuló fejlesztése, a velünk élő környezet minél
alaposabb megismerése.
1.3.1.1 Az egészségnevelés alapelve, célja:
Segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az
egészséges életmód kialakításában és megtartásában.
Fejlessze az életvezetési képességeket.
Fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért.
Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására.
Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését.
Valósítsa meg a mindennapi testedzést a tanulók számára.
Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is.
1.3.1.2

Területei:

Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával:
Mozgás, rendszeres testedzés.
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Helyes és egészséges táplálkozási szokások kialakítása.
Öltözködés
Higiénia, tisztálkodás.
Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta) megelőzése a tanórai és a
tanórán kívüli nevelésben.
Ésszerű napirend kialakítása.
Szűrővizsgálatok: pl: hallás, fogászat, stb.
Egészségnevelési nap szervezése, versenyeken részvétel.
Az egészségnevelés színterei:
Minden tanulót egyformán érintő elemek:
Termek, folyosók, udvar, orvosi rendelő kialakítása.
A pedagógusok, a dolgozók példamutatása.
Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében: pl.: reggeli elfogyasztása, az
évszaknak megfelelő öltözködés, stb.
Az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés, pl.: az étrend
összeállításában való részvétel.
Az iskolai büfében a gyermekek egészségét segítő élelmiszerek árusítása.
Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés:
Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, biológia óra,
stb.
„Egészségnapok”évenkénti megszervezése és lebonyolítása
A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek:
Szakkörök
Egészségnevelési akciók
Előadások, kiállítások
Rendszeres, egészséges környezetben (pl.: hegyekben) végzett túrák, kirándulások
Mindennapi testedzés megvalósítása:
Testnevelési órákon - a KT. szerint.
Szervezett úszásoktatásban való részvétellel.
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Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében.
Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva (pl.: önvédelmi sportok ) biztosítva a
tanulók szervezett sportolási lehetőségét.
Sporttáborban való részvétel.
Sportversenyek lebonyolítása.
Iskolai sportnap szervezése.
A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe: a Diák Sportszövetség
által kiírt városi, megyei, országos versenyekbe, a diákolimpiába, a különféle iskolai kupa
küzdelmekbe.
Egészségnevelésünket segítő hasznos módszerek:
Játékok, vetélkedők
Közösségépítés
Művészeti programok
Egészségnevelési projektek
Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők:
Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, osztályfőnökök, iskolaorvos, védőnő.
Külső partnerek: Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő szervezetek, Nevelési Tanácsadó,
szakrendelők.
elsősegélynyújtó versenyekre, valamint a 10. évfolyamos tanulók számára elméleti és gyakorlati
elsősegélynyújtási foglalkozásokat tartanak.

1.4

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

A közösség olyan együttműködésre szerveződött emberi csoport, amelyet a közös érdek, közös
cél, közös értékrend és közös tudat tart össze. Fontos az együttes élmény ereje, mert a közös
szokások révén kialakult elvárások lesznek a szabályozók. Az igazi tanulói és más emberi
közösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szociális értékek hordozója,
közvetítője, amely messzemenően figyelembe veszi a közösség tagjainak egyéni sajátosságait.
Célj a: A közösség segítse az egyének fejlődését, képességeinek kibontakozását úgy, hogy azok
egyéni lehetőségeik maximumára jussanak el.
A közösségi nevelés területei:
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a család,
az iskola,
az iskolán kívüli közösségek
A közösségi nevelés alapvető, legfontosabb színtere az osztályközösség. Itt tanulhatják meg az
osztályfőnök és a szaktanárok irányításával mások véleményének, személyiségének tiszteletben
tartását, a másság iránti toleranciát, a jó értelemben vett együvé tartozásból fakadó szolidaritást.
A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek. Különösen
fontos a szerepe a problémák felismerésében és azok keresésében. Fontos a szerepe és a
tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni, befolyásolni a tanuló támogatásába,
mennyire azonos alapelvekkel irányít az iskola és a család. Az osztályfőnök ismerje fel a tanuló
problémáit, érzékelje az esetleges deviáns eseteket, és találja meg a problémák megoldásához a
helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik a probléma megoldásában a segítségére lehetnek.
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása
iskolánk nevelő-oktató munkájának a személyiségfejlesztés mellett második alapvető feladata.
Ezek a feladatok nem köthetők egy műveltségi területhez, tantárgyhoz. Ezek az intézmény
értékrendszerének/értékközvetítéséhez kapcsolhatók. Intézményünk értékrendszerének elemei
adják nevelési céljaink egy részét. Ezek közé tartoznak
Az erkölcsi ismeretek átadása - az általánosan művelő képzésünkben és szakmai
képzéseinkben is helyet kap.
A család és a közösségi kapcsolatok elmélyítése érdekében rendszeresen szülői
értekezleteken tartjuk a kapcsolatot tanítványaink szüleivel.

A szülők egyéni

megkeresését is szívesen fogadják tanáraink és igyekeznek segíteni a felmerülő
problémák megoldásában.
-

Nyílt napokra, tanévnyitóra, tanévzáró, szalagavató bálra és ünnepségre, a ballagásra,
fontos szakmai tájékoztatókra a tanulók mellett a szülőket is meghívjuk.
A közösségformálást ugyancsak jól szolgálják az iskolai ünnepségek, rendezvények:,
Karácsonyi gálaműsor, Diáknap, Elsősök bemutatkozása, Szalagavató, Farsang, Sport- és
egészségnap, iskolai véradás, továbbá a tanórán kívüli elfoglaltságok, mint pl. Szent
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Lőrinc Klub, idegennyelvi vetélkedők, színházlátogatások, diákönkormányzati munka,
valamint diákjaink bevonása külföldi diákok magyarországi, illetve iskolai programjába.
Hasonlóan fontos az iskolai versenyeken, a városi diákrendezvényeken, a területi és
országos szakmai és közismereti és sport versenyeken való (tanárok segítségével történő)
egyéni és csoportos részvétel, hiszen az eredménytől független, méltó részvétel jól erősíti
a közösségtudatot.
Az iskolai közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása:
a.) A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló
tevékenységi rendszer és szervezeti formák.
A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási
tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra.
Az iskola nevelőinek a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten
fontosnak kell tartani a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és
differenciálást.
b.) Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán
kívüli tevékenységek segítik:
Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakra:
1849. október 6.
1956. október 23.
1848. március 15.
a tanév végén szintén a végzősöknek, szerenádestet rendezünk
c.

) Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a

tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat
működik. Az osztálytitkárok és az iskolai DÖK elnök közreműködésével, a DÖK munkáját
pedagógus segíti.
d.

) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes
szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások
segítik.
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e.

) Iskolai tömegsport: a tanulók szervezett formában sportolási lehetőséghez jutnak

iskolánkban.
f.

) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti, stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában
évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken
való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók
felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok
végzik.
g.) Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható
iskolai könyvtár segíti.
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1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök és a mentor (tanulók és
pedagógusok mentorálása)
1.5.1

A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladata

A tanuló személyiségének fejlesztése.
A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése.
A pedagógiai folyamat tervezése.
A tanulók

műveltségnek,

készségeinek

és képességeinek fejlesztése

a tudás

felhasználásával.
Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése.
A tanulási folyamat szervezése és irányítása.
A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása.
Szakmai együttműködés és kommunikáció.
Önművelés, elkötelezettség a szakmai fejlődésre.
A pedagógusok legfontosabb helyi feladatai
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 és dokumentálása.
Dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése.
A tanulmányi versenyek lebonyolítása.
Tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok.
Felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken.
Iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése.
Osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása.
Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.
Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása.
Részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken.
Részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken.
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A tanulók felügyelete óraközi szünetekben.
Tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése.
Iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel.
Részvétel a munkaközösségi értekezleteken.
Tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés.
Iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés.
Osztálytermek rendben tartása.
1.5.2 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.
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.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére.
Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását.
Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.
Kiséije figyelemmel osztálya közösségi szolgálatban való részvételét.
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1.5.3 Gyakornokok/tanárok mentorálása
Intézményünkben a gyakornokként (326/2013.(VIII.30) kormányrendelet, a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről) dolgozó pedagógusokat mentortanárok segítik az alapvető pedagógus
kompetenciák elsajátíttatásában. A közös munka célja, a tanári identitás megerősítése, a
pedagógus pályába való bevezetés, a pályaszocializáció. Fontos eleme a tanítás és tanulás
minőségének fejlesztése,

a reflektivitás előmozdítása és az innovativitás támogatása

óralátogatással, konzultálással és a gyakornok támogatásával. A mentor szakmai segítséget nyújt
és segíti a gyakornokot a minősítő eljárásra való felkészülésben.

1.6 A kiemelt figyelmet

igénylő

tanulókkal

kapcsolatos

pedagógiai

tevékenység
1.6.1

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek

A mai köznevelésben és annak oktatási argumentumának fókuszában nem pusztán a
képességeikben hátrányt mutató tanulókat karolja fel iskolánk, hanem észre veszi a tehetséget is.
Számos színtere van, amiben megmutathatja, mely készségei, képességei állnak az átlag fölött
kortárscsoportjában. Olyan programok létrehozásával, mint a házi-iskolai tehetségkutató
megmozdulások, de városi, megyei szintű fesztiválok, felhívások, pályamunkák és egyéb
megnyilvánulások kiváló alkalmat nyújtanak, hogy előtérbe kerülhessenek ezek a tanulók.
Iskolánk évente részt vesz a széles spektrumú tehetségkutató verseny többfordulós
rendezvényein, a ’Miénk a tér’ címet viselő megyei versenyen. Több kategóriában indítjuk
tanulóinkat, úgy mint ének, hangszeres bemutató, vers-és prózamondó -, és író kategóriában.
Intézményünk fontosnak tartja, hogy ne csak a szakmai versenyeken való rendszeres és aktív
részvétel jellemezze a tanulók megjelenését, de a készségek, képességek, valamint a művészi
adottságokat terén is megmutassa a kiválóságokat.
1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program
1.6.2.1 Diagnosztizálás
Az iskola fontos feladatának tekinti, hogy időben felismerje és kiszűrje a tanulási kudarcnak
kitett tanulókat. A fejlesztőpedagógusok segítségével az osztályban tanító minden tanár felelős a
feladat végrehajtásáért, melyet már a tanév első hónapjaiban el kell kezdenünk. Minden
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évfolyamon figyelemmel kell kísérni a tanulók tanulmányi előmenetelében előforduló
problémákat. Ehhez kapcsolódó feladatok:
problémafeltáró egyéni és csoportos beszélgetések,
felmérések, interjúk készítése.
1.6.2.2

A tanulók felzárkóztatását segítő programok, eljárások, módszerek

A felzárkóztató programok, eljárások és módszerek kiválasztása függ a tanuló problémájának
sajátosságától, a probléma feltételezhető okától, a tanuló életkori sajátosságaitól, az iskola és a
tanuló sajátos körülményeitől, lehetőségeitől.
Teendők:
a szülő írásbeli értesítése,
személyes elbeszélgetés formájában tanácsadás.
A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése
A szakértői szakvélemény alapján beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel,
magatartási rendellenességgel küzdő tanulók számára egyéni felzárkóztató foglalkozások
szervezése a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történik.
Pedagógiai-szakszolgálat igénybevétele, egészségkárosodás esetén gyógy-testnevelési
foglalkozásokra való utalás.
Kapcsolatfelvétel a nevelési tanácsadó szolgálattal, ill. a családsegítő szolgálattal,
amennyiben az okok a családi körülményekre, magatartási rendellenességre vezethetők
vissza.
A tanuló mentesítése bizonyos tantárgyak tanulása, illetve e tantárgyaknál az értékelés
alól, amennyiben szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői
szakvéleménnyel rendelkezik.
A nem organikus okokra visszavezethető sajátos nevelésű igényű tanulókkal integráltan
foglalkozik iskolánk képességfejlesztő pedagógus segítségével. Ennek érdekében egy
fejlesztő terem áll rendelkezésünkre, a tanulókról rendszeres kimutatást készítünk,
szakértői vélemény és felmérések alapján soroljuk be tanulóinkat a fejlesztő csoportokba.
Egyénre szabott fejlesztési terv alapján a kötelező óraszám 15 % -ában fejlesztő
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foglalkozásokat biztosítunk számukra. Egyéni továbbhaladás engedélyezése, annak
kikötésével, hogy melyik évfolyam utolsó napjáig kell a tanulónak utolérni a többieket.
Amennyiben a tanuló képességeire vezethető vissza a kudarc, javaslattétel és segítségnyújtás,
hogy más típusú nevelési- oktatási intézményben folytathassa tanulmányait a tanuló.
A program eredményességének értékelési módszerei
a tanuló előmenetelének ellenőrzése az elektronikus napló alapján,
az osztályfőnökök és a szaktanárok rendszeres beszámolója,
felmérésük és kiértékelésük,
szóbeli, írásbeli beszámoló a félévi és év végi értekezleteken.
A tanulók felzárkóztatását segítő programok, eljárások, módszerek
A felzárkóztató programok, eljárások és módszerek kiválasztása függ a tanuló problémájának
sajátosságától, a probléma feltételezhető okától, a tanuló életkori sajátosságaitól, az iskola és a
tanuló sajátos körülményeitől, lehetőségeitől.
A szülő írásbeli értesítése, személyes elbeszélgetés formájában tanácsadás a gyermek
felzárkóztatásával kapcsolatban
A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése és oktatása
Iskolai nevelése és oktatása esetén a helyi tanterv a fogyatékosság típusához és fokához igazodó
fejlesztő programot is tartalmazza. A helyi tanterv, a szakmai program az egyes évfolyamok
követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt is megjelölhet, de a mi
intézményünk ezzel a lehetőséggel nem él. A Köznevelési Törvény értelmében, azonban
biztosítjuk a tanulók számára a meghosszabbítható tankötelezettségi korhatár keretein belül
történő oktatást, illetve képzést.
Szakértői szakvélemény alapján a tanulók felmenthetőek az ajánlott érettségi- tantárgyakból
(idegen nyelv, matematika, magyar nyelv, stb.) a következő feltételekkel:
amennyiben szakgimnáziumi képzésben történik, a tanuló más érettségi tárgyat köteles
választani a 10. év végén,
amennyiben a sajátos nevelési igényű tanulók a tantárgyi értékelés alól felmentést kaptak
a 2011. évi CXC. számú Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 4.§ 25. pontja (1993.
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évi LXXIX Kt. 121. §) alapján, az adott tantárgy tanóráinak időtartamában fejlesztő
foglalkozásokon kell részt venniük.
a) Saj átos nevelési igényű tanulók integrációj a
Tudatos integráció akkor valósul, meg ha
a sérülés tényével, mértékével, a fejlesztés irányával és lehetőségeivel a pedagógusok és a
szülők tisztában vannak,
biztosított a szakember, a gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus folyamatos jelenléte,
megvalósul a szakszerű habilitáció, rehabilitáció, fejlesztés,
az integrált tanuló fejlődése objektíven, meghatározott időnként ellenőrzött.
Az iskola dokumentumai tartalmazzák az integrációval kapcsolatos gyakorlati elveket,
tartalmakat.
A fejlesztő és habilitációs-rehabilitációs foglalkozások az intézmény jól felszerelt
fejlesztő helységeiben, a tanulók órarendjéhez igazodó fejlesztő órarend szerint
valósulnak meg.
A pedagógiai programunk módosítása során figyelembe vesszük az aktulis törvényi előírásokat,,
a NAT és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveiben foglaltakat.
Azok a sajátos nevelési igényű tanulók kapnak ingyen tankönyvet, akik a fejlesztő, rehabilitációs
órákon részt vesznek.
b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenységek célja:
A tanulók sérült funkcióinak helyre állítása, újak kialakítása.
A meglevő funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében, illetve a különféle funkciók
egyensúlyának kialakítása.
A szükséges speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása.
c) Alapelvek
A sajátos nevelési igényből adódó fejlesztés, a szükséges kompenzáció megvalósulásának
érdekében a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók . a 2011. évi CXC. számú Nemzeti
Köznevelésről szóló törvény alapján megfelelő óraszámban rehabilitációs célú fejlesztő
terápián, az egyéni képességfejlesztést, a sérülésből adódó hiányok kompenzálását szolgáló
rehabilitációs foglalkozásokon vesznek részt.
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A rehabilitációs fejlesztést szakirányú végzettségű gyógypedagógus végzi.
Az integrált oktatásba kapcsolódó tanulók körét az alábbi elvek alapján határozzuk meg:
A sajátos nevelési igényt a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
állapítja meg komplex vizsgálat alapján és erről szakértői szakvéleményt állít ki.
Ezen belül az alábbi típusok ellátását végzi:
diszlexia
diszgráfia
diszkalkulia
az iskolai készségek kevert zavara
az iskolai készségek egyéb fejlődési zavara
az iskolai készségek nem meghatározott fejlődési zavara
kevert specifikus fejlődési zavarok
az aktivitás és a figyelem zavarai
d) A megvalósítás menete
Az érvényes szakvéleménynek tartalmaznia kell az intézményünket, mint feladat ellátási helyet
kijelölő határozat.
A bizottság javaslata alapján lehetőség van az iskolai oktatásban érvényesíteni az egyes
tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítést abban az esetben, ha
ezt a tanuló az intézmény igazgatójához kérvény formájában benyújtja.
A kérvényt a mentességek érvényesítése érdekében minden évben újra be kell nyújtani, kiskorú
tanuló esetében szülői aláírással.
A szakértői véleményt a törvényi előírásnak megfelelően meg kell újítani.
Érettségi és szakmai vizsga előtt a szakértői bizottság szakvéleménye alapján igénybe vehető
kedvezményeket az intézményvezető határozatban biztosítja. A szakvéleménnyel rendelkező
valamennyi tanuló törvényben meghatározott heti kötelező rehabilitációs és fejlesztő
foglalkozásokon vesz részt.
e) A fejlesztés gyakorlata
A gyógypedagógus és a fejlesztőpedagógus az integrált nevelés, oktatás során:
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Év eleji bemeneti képességvizsgálatot, félévkor hatásvizsgálatot, év végén kimeneti
képességvizsgálatot végez.
A csoportokat azonos, hasonló fejlettségi szinten álló tanulókból, illetve azonos vagy
hasonló nehézséggel küzdő tanulókból szervezi.
Együttműködik a pedagógussal, segíti a pedagógiai diagnózis, a szakértői vélemény
értelmezését.
Segíti a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók egyéni igényeihez szükséges optimális
környezet kialakítását.
Figyelemmel kíséri a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók haladását, javaslatot tesz a
fejlesztés irányára.
Egyéni fejlesztési terv alapján terápiás fejlesztő tevékenységeket végez.
Együttműködik a pedagógusokkal, a tantestülettel.
Kapcsolatot tart a szülőkkel.
A sajátos nevelési igényű tanulóknak a rehabilitáció és a fejlesztőórák száma a közismereti órák
számának 15%-a, azaz:
heti 4 óra: 9-10. évfolyam szakközépiskolai osztályoknál, valamint 10. évfolyam
szakiskolai osztályok esetében, kifutó jelleggel,
heti 5 óra: 11-12. évfolyam szakközépiskolai osztályok esetében,
heti 2 óra: a 9-11. szakképző évfolyamok osztályaiban a 2013-14-es tanévtől,
heti 2 óra: a 11-12. szakképző évfolyamok osztályaiban kifutó jelleggel, valamint az
érettségi után szakmára készítő 13-14. évfolyamok osztályaiban.

1.7

Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása

A megváltozott, egyre romló gazdasági körülmények, a szülők szociális-egzisztenciális
elbizonytalanodása évről-évre több feladatot rónak az ifjúsággal foglalkozókra. Ennek
következtében az ifjúságvédelemi munka a fiatalok életvitelével - életmódjával, szabadidejük
hasznos eltöltésével, az ehhez kapcsolódó prevenciós munkával, a hátrányos és veszélyeztetett
helyzetű tanulókkal való kiemelt foglalkozásban jelölhető meg. Az intézmény eredményes
működéséhez elengedhetetlen mind a tanárok, mind a fiatalok részéről a kiegyensúlyozott,
nyugodt légkör. Az ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberre hárul az a igen nehéz feladat,
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hogy a híd szerepét betöltve közvetítsen pedagógus, diák és szülő között, kölcsönös és őszinte
bizalmat feltételezve és egymás személyiségi jogait a legmesszebbmenőkig tiszteletben tartva.
A gyermek-és ifjúságvédelem kiterjed:
a tanulók személyes gondjainak feltárására, segítésére,
a hátrányos helyzet enyhítésére, a nehéz családi és anyagi helyzet lehetőség szerinti
enyhítésére,
a tanuló veszélyeztetett helyzetének megszüntetésére, ehhez a hivatalos szervek
megkeresésére,
a tanulási és egyéb problémákban való segítségnyújtásra,
életmód-életvitel megváltoztatására, különféle hasznos szabadidős tevékenységek
ajánlására,
különböző előadások, rendezvények szervezésére,
a továbbképzési lehetőségek kihasználására,
kapcsolattartás az osztályfőnökkel a valamilyen problémával küzdő, hátrányos helyzetű
tanulók segítése érdekében,
krízishelyzetben lévő tanulók gondjainak megoldásba szülő és a tanuló gyermekvédelmi,
rendőri, gyámügyi stb. segítségnyújtásával.
A gyermek-és ifjúságvédelmi munkával kapcsolatos iskolai feladatok
Helyzetfelmérés:
tájékozódás a fiatalok családban elfoglalt helyéről, életmódjáról, életviteléről, a fiatalok
káros szenvedélyeiről,
önértékelési gondok, kudarc, önmegvalósítás, példaképek, célok stb.
tanulási, beilleszkedési stb. nehézségeiről stb.
Szervezési feladatok:
előadások szervezése a fiatalokat érintő témakörökben
szabadidős tevékenységek ajánlása
rendhagyó osztályfőnöki órák tartásához szakemberek meghívása
egyéni és csoportos problémafeltáró beszélgetési lehetőségek szervezése
fogadó órák tartása: kapcsolattartás a szülőkkel, diákokkal
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kapcsolattartás az osztályfőnökökkel, a nevelőtestülettel
közvetítés a pedagógusok, diákok és szülők között
segítségnyújtás ahhoz, hogy a diákok egyéni problémáikhoz külső szakember segítségét
igénybe vehessék
klubfoglalkozások (viselkedéskultúra,

káros

szenvedélyek, generációs problémák

feloldása stb)
Prevenciós munka
előadások szervezése pedagógusok, szülők, diákok számára (dohányzás, drog, AIDS,
alkohol)
tájékoztató kiadványok terjesztése
felmérés az osztályokban a káros szenvedélyekről
személyes beszélgetés, tanácsadás, szakemberhez irányítás
a fiatalok folyamatos továbbképzése
Szociális jellegű feladatok
kapcsolattartás az osztályfőnökökkel, a problémával küzdő, hátrányos helyzetű tanulók
segítése érdekében,
krízishelyzetben lévő tanulók gondjainak megoldása,
a szülő és a tanuló gyermekvédelmi, rendőri, gyámügyi stb. segítségnyújtásával
kapcsolatban.
Továbbképzési lehetőségek
egyetemi kiegészítő szakok (pedagógia, pszichológia),
speciális ifjúságvédelmi továbbképzési lehetőségek (megyei pedagógiai intézet,
különböző egyesületek által felajánlott lehetőségek) kihasználása,
pedagógiai szakirodalom, szakkönyvtár létesítése, videokazetták, videofilmek beszerzése

1.8 Az iskolai mentálhigiéné
Iskolánk nagy gondot fordít a készségfejlesztésre, a tanulók pszichés kompetenciájának
fejlesztésére,

személyiségfejlesztésre.

Célunk

az

iskola

társaslélektani

helyzetének

optimalizálása (tanár-diák, diák-diák viszony, fegyelem, erőszakmentes kommunikáció-és
lconfl iktu skezel é s).
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A mentálhigiénés beavatkozások kettős célja:
a pedagógus irányában: növelni a tanulók viselkedésével szembeni felelősséget, fokozni
azt a bizonyosságérzetet, hogy a tanulóra hatással vagyunk és lehetünk, valamint a
mentálhigiénés tudatosságot kialakítani.
a tanulók irányában: lelki egészséggel kapcsolatos információk közvetítése és a pszichés
készségek fejlesztése, melyek védő szerepet játszanak azokkal a negatív hatásokkal
szemben, amiknek a tanuló ki van téve fejlődése és a mindennapok során.
A pszichés készségek fejlesztése terén: döntéshozatal, problémamegoldás, kritikus gondolkodás,
kreatív gondolkodás, hatékony kommunikáció, kapcsolati készségek, önismeret, empátiás
készség, megbirkózás az érzelmekkel, stresszkezelés.
Mentálhigiénés szolgáltatások iskolán belül, és annak három színtere: a pedagógusok számára és
a tanulók fókuszában, valamint a szülőket megcélzandó.
A

pedagógus

számára:

mentálhigiénés

konzultáció,

esetmegbeszélő

csoport,

konfliktuspedagógiai trénig, műhelymunka.
A tanuló számára: önismereti csoportjáték csoport (Moreno), szociális készségfejlesztő csoport.
A szülők számára: szülő-tanár konzultáció, konfliktuskezelő házi tanfolyam stb.
Lehetőségeink:
személyes kapcsolat kialakítása a tanulókkal, ezzel paralel a személytelen magatartás
negálása,
képességeit figyelembe venni,
zavaró tényezők figyelembevétele,
lehetőséget adni a javításra,
sikerélményhez juttatni,
értő figyelmet ajándékozni,
megfelelő, adekvát kommunikáció minden esetben.
Iskolánk osztályfokozatokra lebontva készül

minden tanévben

a fentiek prevenciós

programjával. Ezek osztályfokokra lebontva témák szerint és egymásra épülve:
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9. évfolyam: Őseim, családfa, kutatás / Az osztály értékei, hierarchia, sztárszerep, perem szerep /
Ismerkedés, gátlások és mit illik, mit nem illik? /K i vagyok én? Önismeret, önértékelés, helyem
az osztályban / Öröklött, szerzett tulajdonságok. Genetika, rasszizmus / A szülők célja
gyermekeikkel / Lázadás és egyéni érdekek / Felelősség, féltés / Kozmetika, divat és illő ruházat
az iskolában /.
10. évfolyam: Egyéni és csoportos érdekek. Érdekérvényesítési technikák / Barátság, szerelem
lehet-e barátságból szerelem? Állandóság és változás / Szavakkal és szavak nélkül.
Kommunikáció és metakommunikáció / Jövőképem magamról 5-10-15...év múlva. Tervezés,
prognózis /.
11. évfolyam: Értékrend, elvek, hit. Elszántság, kitartás. / Rivalizálás. Szerepek, álarcok,
identitás / Átmeneti életszakaszok. ÉTj feladatok, más korszak, kongruencia, én-és önazonosság.
12. évfolyam: Egyéni stílusban mindenben. Szókincs, beszédhasználat, megjelenés stb. /
Önelfogadás, elfogadtatás / Érvényesülés és az értékek / Én -és önfegyelem. Késleltetett
vágyteljesítés, akarat fejlesztése / Tekintély. Példaképek, hősök a vásznon és a mindennapokban
/ Líra, romantika, érzelmek. Élmények, emóciók / A konfliktustól a harmóniáig.

1.9

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje

Az iskola életével kapcsolatos legfontosabb döntések a nevelőtestület hatáskörébe tartoznak. A
jogszabályok szerint bizonyos döntések a fenntartó, mások az intézmény vezetőjének
hatáskörébe tartoznak.
A tanulók döntési joga a diák-önkormányzati munkában történő részvételre, annak szervezésére,
szervezeti rendjének kialakítására korlátozódik a jogszabályok által meghatározott módon.
A diákönkormányzat bevonásával biztosítjuk az iskola tanulóközössége számára azt a
lehetőséget is, hogy a tanulók számára fontos döntéseket megelőzően - a diákönkormányzat
vezetőjének vagy patronáló tanárának előzetes kérése alapján -

részt vehetnek a

nevelőtestületnek azokon az értekezletein, amelyeken az iskola munkájának értékelése történik.
1. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt:
a. saját működéséről
b. a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,
c. hatáskörei gyakorlásáról
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d. egy tanítás nélküli munkanap programjáról
e. az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről
2. A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el és a nevelőtestület
hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő, vagy
ellentétes az iskola SZMSZ-ével, házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a
jóváhagyásra történő beterjesztést követő 30 napon belül nyilatkozni kell. Az SZMSZ-t vagy
annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület 30 napon belül nem
nyilatkozik.
3. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
4. Az iskolai diákönkormányzat véleményét - az Nkt.48. § (4) bekezdésben meghatározottakon
túl
a. a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál
b. a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,
c. a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez
d. az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához
e. az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához
f. a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához
g. az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben ki kell kérni.
5. Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a
diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni és az előterjesztést, valamint a
meghívót - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a tárgyalás határnapját legalább 15 nappal
megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.
6. A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév
helyi rendjében meghatározottak szerint.
7. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra
kell hozni.
8. A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, továbbá ilyenhez csatlakozni. A
szövetség az iskolában a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja.
9. A diákjogok gyakorlásának módja:
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A Nemzeti Köznevelési Törvény 46. §-ában megfogalmazott diákjogokat az intézményünk
biztosítja.
A jogok gyakorlásához szükséges információkat az iskolában a diákok osztályfőnöküktől, a
diákmozgalmat segítő pedagógustól, illetve a diákönkormányzaton keresztül szerezhetik meg.
A tanulók tájékoztatását szolgálják még: iskolai faliújság, hirdetőtábla.
A diákok az iskola életével kapcsolatban bármely kérdésben véleményt nyilváníthatnak akár
személyesen - a vélemény-nyilvánítási normák betartásával - akár szervezett formában,
képviselőik útján.
A véleménynyilvánítás színterei:
osztályfőnöki óra
diákönkormányzat ülése
diákközgyűlés
A diák tanulmányi munkájáról, személyét érintő kérdésről bármikor tájékoztatást kérhet
tanáraitól (osztályfőnökétől, szaktanáraitól).
Ha a jogok gyakorlásában a diákok korlátozva érzik magukat, vagy sérelem éri őket,
osztályfőnökükhöz, a diákmozgalmat segítő tanárhoz, illetve az igazgatóhoz fordulhatnak
panaszukkal.

1.10 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
1.10.1 A vezetőség és a nevelőtestület együttműködése
Az együttműködés fórumai az iskolavezetőség ülései, a különféle értekezletek és
megbeszélések. Ezeknek az időpontját az aktuális éves munkaterv határozza meg.
A

nevelőtestület

különféle

(szakmai)

közösségeinek

együttműködése

az

intézményvezető, a megbízott pedagógusvezetők, illetve a választott képviselők útján
valósul meg.
Az iskolavezetés az ülések után köteles tájékoztatni a pedagógusokat az üléseken hozott
döntésekről, határozatokról.
Az oktatók, nevelők véleményüket, javaslataikat, kérdéseiket egyénileg szóban, vagy
írásban, illetve választott képviselőjük útján közölhetik az iskola vezetőségével, illetve a
szülői szervezettel.
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1.10.2 A szakmai munkaközösségek együttműködése
Az iskola szakmai munkaközösségeinek folyamatos és hatékony együttműködéséért a
választott munkaközösségvezetők a felelősek.
Vezetésével a tagok összeállítják az éves munkatervet, egyeztetik a tervezett feladataikat.
A kijelölt feladatok között van a munkaközösségen belüli ellenőrzések, óralátogatások
terve; a tanulók versenyre, vizsgákra való felkészítése; iskolai programok, szakmai
rendezvények megszervezése és lebonyolítása; a pedagógiai munkát segítő dokumentáció
vezetése és aktualizálása.
A szakmai munkaközösségek vezetői rendszeresen tájékoztatják az iskolavezetést az ott
folyó munkáról, eredményekről.
1.10.3 A szülő, a pedagógus és a tanuló együttműködése
Iskolánk kiemelt jelentőséget tulajdonít a szülőkkel való együttműködésre. Az szülők azok, akik
elsősorban felelősséggel tartoznak gyermekeik neveléséért, de a közös cél elérése érdekében
szoros kapcsolattartásra van szükség.
Célunk, hogy a szülők megismerjék az iskolánk nevelési-oktatási célkitűzéseit, azonosuljanak
azokkal, hogy a gyermekeiket érintő dolgokba be lehessen őket vonni.
Ennek legfőbb szervezete a Szülői Munkaközösség, melynek tevékenységét a Szervezeti és
Működési Szabályzat tartalmazza.
A szülő- iskola kapcsolat főbb színterei:
elektronikus napló elérhetősége
szülői értekezletek (tanévente 2 alkalommal, igény szerint többször is)
osztályfőnöki, szaktanári egyéni fogadóórák időpontegyeztetéssel
üzenetek (levél, e-meil, elektronikus napló)
telefon
iskolai rendezvények alkalmával
1.10.4 Kapcsolat a kollégiummal
A kollégiumi elhelyezésben részesülő diákjaink fejlődésének figyelemmel kísérését a
kollégiummal való szoros kapcsolattartás teszi lehetővé. Rendszeres telefonkapcsolat és
üzenetváltás és konzultáció történik a kollégium vezetősége, nevelői és pedagógusaink között.
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Kollégiumi férőhelyeket igény esetén az ESZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma
,Szakközépiskolája és Kollégiuma (3300 Eger, Kertész út 128.) biztosítja tanulóink számára. A
jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges igazolásokkal kérelmezheti kollégiumi felvételét.
1.10.5 Kapcsolattartás a tanulók gyakorlati képzését biztosító vállalkozókkal,
vállalkozásokkal
Legfőbb kapcsolattartónk a gyakorlati oktatásvezető, munkáját segítik az osztályfőnökök és a
szakoktatók. Rendszeres levélváltás és telefonos egyeztetés formájában valósul meg.
1.10.6 Kapcsolat a Kamarával
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nagy szerepet vállal a vállalkozásoknál folyó
gyakorlati képzés megszervezésében, a szakmai vizsgák lebonyolításában, ezért szoros
kapcsolattartásra van szükség. Egyéb szakmai rendezvények szervezésekor és lebonyolításában
is együttműködünk.
1.10.7 Nemzetközi kapcsolataink
Iskolánk kiemelt jelentőséget tulajdonít a diákok megszerzett szakmai tudásának külföldön való
hasznosításának, gyakorlásának, új szakmai tapasztalatok szerzésének.
Ennek érdekében a francia testvériskolánkkal már 2013 óta fennálló szoros együttműködés
ápolása, az Erasmus + Program által kínált - külföldi szakmai gyakorlat- lehetőségének
biztosítása, valamint új külföldi szervezetekkel való kapcsolat kiépítése proiritást élvez
intézményünkben.
1.10.8 Kapcsolat az intézményi munkát segítő egyéb szervezetekkel
Iskolai programok, rendezvények lebonyolításakor különböző egyesületekkel, sportklubokkal
törekszünk együttműködés kialakítására. A helyi rendőrkapitányság, RÉV és más szakmai
szervezetekkel is régóta tartó kapcsolatot ápolunk.

1.11

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet VI. fejezet 24. pontja értelmében a tanulmányok alatti
vizsgák helyi szabályozási rendje a következőképpen alakul intézményünkben:
1.11.1 A tanulmányok alatti vizsgák fajtái és időpontjuk:
Jogszabályi háttér:
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Vizsgaszabályzatunk célja, hogy a Nemzeti köznevelési törvény 2011.évi CXC. Tv 7 §
(1) bekezdésben foglalt eljárásának megfelelően szabályozzuk a tanulók tanulmányok
alatt tett vizsgáinak lebonyolítási rendjét. Vizsgaszabályzatunkat a 20/2012(VIII.31)
EMMI rendelet alapján készítettük el.
Javítóvizsga: Augusztus végén, kijelölt időpontban azon diákok számára, akik tanév
végén legfeljebb három tárgyból elégtelen osztályzatot kaptak, illetve azon a
diákoknak, akik az év végi osztályozó-, vagy különbözeti vizsgáról számukra felróható
okból távol maradtak
Osztályozó vizsga: A félévi, illetve az év végi érdemjegy megszerzése érdekében,
azon tanulók számára, akik egy-egy tantárgyból nem rendelkeznek, az adott tárgy éves
óraszámához mérten meghatározott, szükséges mennyiségű osztályzattal.
A vizsgát meg kell szervezni a félévi osztályzatok megszerzése érdekében januárban, az
adott évben vizsgára készülő tanulók számára áprilisban, és az év végi osztályzatok
megszerzése érdekében júniusban.
Különbözeti vizsga: Az osztályozóvizsgák időpontjában, azon tanulók számára, akik
iskolaváltás miatt kényszerülnek egy-egy tantárgy tananyagának és érdemjegyének a
pótlására, az esetleges helyi tantervekben mutatkozó különbözőségek miatt, illetve azon
tanulók számára, akik több év tananyagából szeretnének előrehozott érettségi vizsga terve
miatt érdemjegyet szerezni. Ez utóbbi kizárólag idegen nyelvből és informatikából tehető
le, az előrehozott érettségi vizsgák szabályozásának az értelmében
Beszámoltató vizsga :

A szakmai oktatás szabályozása szerint a különbözeti

vizsga szabályaival azonos módon szervezve történik.
Pótló vizsga: Egyéni elbírálás alapján igazgatói döntéssel tehető le, abban az esetben,
amennyiben a tanuló fel nem róható(orvosi indokújokból maradt távol az előző vizsgák
valamelyikéről és erről a vizsga napján tájékoztatja az osztályfőnökén keresztül az
intézmény vezetőjét, valamint a számára kijelölt pótló vizsga napjáig, hivatalos
orvosi igazolással szolgál!
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1.11.2 vizsgák követelményei:
Az iskola helyi tantervében évfolyamonként meghatározott ismeretanyagot öleli fel és ennek
tudását követeli meg a tanulóktól.
1.11.3 Értesítés a tanulók felé:
Az iskola előzetes értesítést küld az osztályozóvizsgát illetve különbözeti vizsgát tevőknek az
ellenőrzőn keresztül, illetve az intézmény honlapjára elhelyezett éves Munkatervben
maghatározottak segítségével. Az értesítés tartalmazza a következőket:
A vizsga helyét (szóbeli és írásbeli résznél)
A vizsga időpontját (szóbeli és írásbeli résznél)
A vizsgatárgyakat és azok vizsgáztatásának módját
A szükséges segédeszközöket, amelyeket a vizsgázónak magával kell hoznia
1.11.4 Az egyes vizsgatárgyak számonkérési formái:
írásbeli vizsgát kell tenni az alábbi tárgyakból:
Matematika, magyar nyelvtan, idegen nyelv (valamint ajánlott az összes többi
közismereti elméleti tárgy esetében, a szóbeli vizsgát kiegészítő formában)
Szóbeli vizsgát kell tenni: a gyakorlati vizsgát igénylő tárgyakon kívül minden más
tantárgyból
Gyakorlati vizsgát kell tenni az alábbi tárgyakból:
Testnevelés, informatika, rajz, biológia (a szóbeli részeként)
1.11.5 Az egyes vizsgarészek szabályozása:
Az egyes vizsgarészek körülményeit az iskola biztosítja az alábbi módon:
írásbeli vizsgarésznél a kötelező tárgyak esetében:
A vizsgázók a kijelölt vizsgaterembe érkeznek
Kijelölésre kerülnek a vizsgabizottság tagjai, akik felügyelik az írásbeli vizsgát
A vizsgázók iskolai bélyegzővel ellátott feladatlapokat kapnak, melyeket előzetesen az
illetékes szakmacsoportok állítanak össze (a vizsgázók bélyegzővel ellátott pótlapokat is
használhatnak a kidolgozásnál).
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A vizsgabizottság elnöke veszi át az vizsgázók listáját tartalmazó osztályozó
jegyzőkönyvet, amelyre rávezeti a feladatot összeállító szaktanár az írásbeli vizsga
megíratásának a tényét
A vizsgabizottságok elnökei, az intézményvezetői megbízás alapján, az írásbeli és szóbeli
vizsgán egyformán, folyamatosan törvényességi felügyeletet látnak el.
Egy- egy vizsgatárgyra maximum 60 perc írásbeli időt lehet fordítani
Egy vizsgázó egy nap maximum három írásbeli vizsgát tehet.
A rajz kivételével minden írásbeli csak tollal írható meg.
Amennyiben a vizsgázó kérvényezi, az írásbeli vizsgát szóbeli vizsgával helyettesítheti.
Ezt a szándékát, a szükséges dokumentumok bemutatásával, a vizsga előtt két héttel
írásban kell kérvényeznie.
Amennyiben a vizsgázó neki fel nem róható okból elkésik, vagy távol marad az írásbeli
vizsgától pótló vizsgát tehet.
Amennyiben a vizsgázó neki felróható okból elkésik, nem jelenik meg, vagy félbehagyja
az írásbeli vizsgát javító vizsgát tehet, amennyiben maximum három tantárgy
esetében követte el a felsorolt magatartást
Szóbeli vizsgarésznél:
A vizsgázók a kijelölt vizsgaterembe érkeznek pontos beosztás szerint, ahol az egyes
vizsgabizottságok előtt adnak számot tudásukról.
A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt tíz perccel köteles megjelenni
A

szóbeli

vizsgához

vizsgabizottságot

intézményvezető nevezi ki, tagjai

kell

szervezni,

melynek

elnökét

pedig csak az adott tantárgyhoz

az

szakmai

felkészültséggel rendelkező tanárok lehetnek. A vizsgabizottság három fős és
folyamatosan jelen van a szóbeli vizsgáknál. A vizsgáztatás törvényességi felügyeletét a
vizsgabizottság elnöke látja el, aki a vizsga jegyzőkönyvet is vezeti.
Egy vizsgázónak egy napra maximum 3 tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga.
A felelő vizsgatárgyanként húz szóbeli tételt (a tételsor kidolgozása a szakmacsoportok
feladata).
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A vizsgázónak egy-egy tárgyból 30 perc gondolkodási időt kell biztosítani a tétel
kidolgozására.
A fel éltetés időtartama maximum 15 perc.
A vizsgázó teljes tájékozatlanság esetén egy alkalommal póttételt kaphat.
A vizsgázónak két különböző tantárgyi felelete között 15 perc pihenőidőt kell biztosítani.
Az egyes tantárgyak kapott érdemjegyeit a vizsgabizottság döntése értelmében az elnök
vezeti rá a jegyzőkönyvre.
Amennyiben a tanuló kéri, szóbeli vizsgáját írásbelivel helyettesítheti. Ezt a szándékát, a
szükséges dokumentumok bemutatásával, a vizsga előtt két héttel írásban kell
kérvényeznie.
Amennyiben a szóbeli helyett írásban vizsgázik a tanuló, a szükséges feltételeket ehhez
biztosítani kell.
Szabálytalanság esetén a vizsga eljárásának megfelelő jegyzőkönyv készül és a tanuló
javítóvizsgára utalható.
Amennyiben a vizsgázó neki fel nem róható okból elkésik, vagy távol marad az szóbeli
vizsgától pótló vizsgát tehet.
Amennyiben a vizsgázó neki felróható okból elkésik, nem jelenik meg, vagy félbehagyja
az szóbeli vizsgát javító vizsgát tehet, amennyiben maximum három tantárgy esetében
követte el a felsorolt magatartást
Gyakorlati vizsgarésznél: Gyakorlati vizsgát kell tenni az alábbi tárgyakból:
Testnevelés, informatika, biológia (a szóbeli részeként).
1.11.6 Az egyes vizsgarészek szabályozása
A vizsgát megelőzően két hónappal, a megfelelő szaktanár, a szakmacsoportja
ellenőrzése mellett és az intézményvezető jóváhagyásával, elkészíti a gyakorlati
vizsgafeladatokat.
A gyakorlati vizsga megkezdése előtt a vizsgázót tájékoztatni kell a vizsga rendjéről, a
gyakorlati vizsga helyéről, és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokról.
A vizsgafeladat elvégzésére a helyben megahatározott idő áll rendelkezésére a
vizsgázónak, amelybe nem számít bele a feladat ismertetésének az ideje
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A gyakorlati részt a vizsgafeladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel kell
értékelni.
Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó:
Nevét
Születési idejét
Ágazat, vagy szakma megnevezését
Vizsgamunka tárgyát
Vizsga értékelését
Az osztályzatot.
A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke javaslatára az igazgató hagyja
jóvá.
A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke
meggyőződött a feltételek meglétéről. A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok
elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megléte esetén kezdhető meg,
illetőleg folytatható.
A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati
vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról.
A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben meghatározott
idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem
számít bele.
A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti
megosztása tekintetében a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket.
Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a
vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő.
A gyakorlati vizsgarészt -a vizsgafeladatok számától függetlenül - egy érdemjeggyel kell
értékelni.
A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
* osztályozó vizsgákra,
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* különbözeti vizsgákra,
* javítóvizsgákra
vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
akit a nevelőtestület határozatával j avítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója
különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjair
Az értékelést a gyakorlati oktatást végző tanár írja alá.
Záró rendelkezések:
A Pedagógia Programban rögzített szabályzatot az iskola nyilvánosságra hozza, az iskolai
honlapon történő elhelyezéssel.
A vizsgázó, illetve kiskorú tanuló esetében a szülő a vizsga eredményével kapcsolatban
15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be az intézmény fenntartójához,
amennyiben eljárási kifogása van.
Azok a tanulók, akik szakértői szakvélemény alapján kérvényezhetik a vizsgák során az
írásbeli vizsgarész szóban, vagy a szóbeli vizsgarész írásban történő letételét, a
tanulmányok alatti vizsgák során is élhetnek ezzel a mentességgel, de csak abban az
estben,

amennyiben a vizsga időpontja előtt két héttel kérvényezik ezt az

intézményvezetőnél, aki határozatban engedélyezi a vizsga módosítását.
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsgák egyike sem ismételhető meg,
kivéve akkor, amennyiben a nagykorú tanuló, illetve a szülő jogorvoslattal fordult a
fenntartóhoz és az kötelezte az intézményt a vizsga megismétlésére.
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1.12

Az iskolaváltás, valamint a tanulók átvételének szabályai

Az iskolaváltás lehetőségeit a 2016 szeptemberében bevezetett szakmai oktatás szerkezeti
átalakításai leszűkítették. Az alábbi esetekben és feltételekkel van lehetőség intézményt, illetve
képzési formát váltani:
1.12.1 Gimnáziumból szakgimnáziumba, vagy szakközépiskolába történő átvétel
szabályai
Mivel a gimnáziumi oktatás tantervi követelményei jelentősen eltérnek a szakmai oktatás
követelményeitől, ezért az ilyen jellegű intézményváltás csak a 9. évfolyamon, legkésőbb
tárgyév november 30-ig kezdeményezhető.
Ebben az esetben az átiratkozást kezdeményező szülőnek/gondviselőnek tudomásul kell
vennie, hogy a gyermeke számára kötelezően előírjuk a beiratkozás időpontjáig eltelt
tanévi gyakorlat pótlását.
A tanévből az átiratkozásig eltelt időszakában szerzett beszámítható tantárgyi jegyeit és
hiányzásait magával hozza a tanuló.
Amennyiben nem sikerül azokból a szakmai elméleti és gyakorlati tárgyakból elegendő
érdemjegyet szereznie a félévi osztályozó vizsgára történő előterjesztésig, amelyeket nem
tanult a gimnáziumban, akkor a számára is kötelező az osztályozó vizsgán történő
megjelenés, a tanulmányok alatti vizsgák szabályozásának megfelelően.
Amennyiben a 9. évfolyam tanulmányait a gimnáziumban fejezte be a tanuló, csak a 9. évfolyam
megismétlésével folytathatja intézményünkben a tanulmányait mind a szakgimnáziumi, mind a
szakközépiskolai képzés keretében.
A további évfolyamokra történő becsatlakozás egyáltalán nem lehetséges, az egyes tanévek során
elvégzendő-, és a nyári összefüggő szakmai gyakorlatok hiánya miatt.
1.12.2 Szakgimnázium és szakközépiskola más tanulmányi területeiről történő
átiratkozás szabályai
Abban az esetben, amennyiben hasonló iskolatípusból, de eltérő szakgimnáziumi szakirányról,
illetve eltérő szakközépiskolai szakképzésről szeretne a tanuló átiratkozni, az intézményváltás
szintén csak a 9. évfolyamon, legkésőbb tárgyév november 30-ig kezdeményezhető.
Az előző pontnál részletezett szabályok ebben az esetben is érvényesek.
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1.12.3 Szakgimnázium és szakközépiskola hasonló tanulmányi területeiről történő
átiratkozás szabályai
Ezekben az esetekben nincs időkorlátozása az átiratkozásnak, tehát a tanulmányok befejezéséig
bármikor kezdeményezhető, az alábbi követelmények figyelembe vétele mellett:
A tanévből az átiratkozásig eltelt időszakában szerzett valamennyi tantárgyi jegyeit és
hiányzásait magával hozza a tanuló, mivel ezeket a tanulmányokat fogja folytatni.
Az átiratkozás kezdeményezésekor konkrétan meg kell határozni az intézményváltás
indokát. Amennyiben magas óraszámú igazolatlan hiányzás, fegyelmi vétségek, vagy
fegyelmi eljárás következtében kell intézményt váltania a tanulónak, csak különösen
alapos indoklás mellett, intézményvezetői elbírálás után áll módunkban átvenni a tanulót.
1.12.4 Általános rendelkezések
Minden tanuló, aki intézményváltással kerül a tanév során iskolánkba, az alábbi ügymenetet kell
hogy betartsa:
Az átvétel előtt személyesen kell, hogy felkeresse az intézményünket és az alábbi
dokumentumokat kell, hogy bemutassa:
osztálynapló kivonat, amely tartalmazza az addig megszerzett tantárgyi érdemjegyeket és
az igazolt-, valamint igazolatlan hiányzások számát,
a tankönyvigénylési, illetve étkezési kedvezményre feljogosító hatósági határozatot,
amennyiben van ilyen,
a sajátos nevelési igényt alátámasztó, illetve más tanulást befolyásoló szakértői
szakvéleményt,
A tanuló átvételéről minden esetben a tagintézmény vezetője dönt.
A döntés meghozatala előtt az intézmény iskolaorvosának a véleményét minden esetben
kötelező kikérni a tanuló egészségügyi pályaalkalmasságával kapcsolatban. A szülőnek,
gondviselőnek el kell fogadnia, amennyiben az orvosi vizsgálat nem tartja alkalmasnak
az adott ágazat, vagy szakma tanulmányainak folytatására a gyermekét. Ez ellen
fellebbezésnek helye nincs.
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Az átvétellel kapcsolatos döntés ellen, amennyiben nem a helyhiányra, vagy orvosi
kizáró indokra hivatkozik, 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni az intézmény
fenntartója felé.
Amennyiben nincs akadálya az átiratkozásnak, a tanköteles tanuló számára befogadó
nyilatkozatot állítunk ki, amellyel az elbocsátó iskolánál kell a tanulónak jelentkeznie és
a leszámolást elvégeznie. Ennek a megtétele a tanuló és gondviselője felelőssége.
Az átiratkozott tanuló számára az adott évben az iskola könyvtarából biztosítjuk a
szükséges tankönyveket, amelyeket a tanév végén a könyvtárba vissza kell szolgáltatnia,
sértetlenül.

1.13 A felvételi eljárás különös szabályai
1.13.1 A felvétel feltételei:
Központi írásbeli felvételi nincs az intézményben:
- a szakgimnáziumi osztályokban (a nyelvi előkészítő osztályt is ideértve) sem a
szakközépiskolai osztályokban. Tehát ezen nem kell megjelennie a felvételizni szándékozó
tanulónak.
- Jelentkezési lap határidőre való eljuttatása a megfelelő szakgimnáziumi ágazat, illetve
szakközépiskolai szakma kódjának és nevének pontos megjelölésével
- A felvételi rangsort a 7-8. év végi tantárgyi jegyek és az abból képzett átlagok alkotják.
- A felvételit befolyásoló tényező a motivációs beszélgetésen történő megjelenés, az
intézmény által kijelölt időpontban.
- Általános iskola 8. osztályának sikeres elvégzése és a beiratkozás alkalmával az ezt igazoló
bizonyítvány bemutatása,
- Szakértői szakvélemények benyújtása a felvételi jelentkezési lap mellékleteként fénymásolt
formájában, amennyiben rendelkezik a tanuló vele.
- Szükséges orvosi vizsgálat határidőre történő elvégzése.
- A meghatározott időpontban és feltételek mellett történő beiratkozás.
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A felvételi kérelmek elbírálása, az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján kapott
pontszám figyelembe vételével, valamint a motivációs beszélgetésen történt megjelenés
alapján történik.
Maximálisan szerezhető pontszám: 60 pont. Az elbeszélgetés alkalmával pontszámot már nem
lehet szerezni, mivel ennek célja a megkezdeni szándékozott tanulmányok irányában történő
érdeklődés megállapítása.
A hozott pontok számítása az általános iskola 7. év végi és a 8. félévi érdemjegyek alapján
történik:
Magyar nyelv és irodalom

5+5

Matematika

5+5

Történelem

5+5

Idegen nyelv

5+5

Földrajz

5+5

Biológia

5+5

A felvételi eljárás részeként valamennyi felvételt nyert tanulónak orvosi alkalmassági
vizsgálaton kell részt vennie. Az orvosi vizsgálatra minden kiértesített tanulónak magával kell
hoznia azon orvosi leleteit, amelyek a már esetlegesen fennálló egészségügyi problémáit
pontosan dokumentálják. Ezek bemutatása kötelező a vizsgálat alkalmával!
Az ezen vizsgálaton történő fizikai, egészségügyi alkalmatlanság megállapítása az adott ágazati
tanulmányok megkezdéséből kizárja a tanulót!
Pontszámegyezőség esetében azon tanulók élveznek előnyt, akik szociálisan hátrányos
helyzetük miatt hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulónak
számítanak, illetve sajátos nevelési igényüket, vagy beilleszkedési és magatartási nehézségüket
szakértői szakvéleménnyel igazolni tudják.
1.13.2

Érettségi utáni szakképzésre történő jelentkezés

Az a tanuló, aki a 2016/2017-es tanévben, felmenő rendszerben kezdte meg a tanulmányait, és
szakgimnáziumi érettségi vizsgával rendelkezik, vagyis az ötödik érettségi tárgya az ágazati
szakmai tárgya volt, annak lehetősége van egy év alatt OKJ végzettséget szerezni. A felvétel
követelményei:
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az ágazati szakgimnáziumi érettségi bizonyítvány bemutatása
egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Az a tanuló, aki a 2016/2017-es tanévben, felmenő rendszerben kezdte meg a tanulmányait és
gimnáziumi érettségi vizsgával rendelkezik, vagyis nincs ágazati érettségi vizsgája, annak két
év alatt van lehetősége OKJ végzettséget szerezni. A felvételi követelményei:
a gimnáziumi érettségi bizonyítvány bemutatása
egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Azok a tanulók, akik szakgimnáziumi, gimnáziumi érettségivel, illetve 10 évfolyam
tanulmányainak elvégzésével, a 11. évfolyamra becsatlakozva, nappali rendszerű, szakmai
tanulmányokat szeretnének folytatni, a felvételi eljárás során a következő feltételeket kell, hogy
teljesítsék:
be nem töltött 23 éves életkor
10 osztály elvégzéséről a középiskolai bizonyítvány bemutatása, amely évfolyamokba a
nyelvi előkészítő osztályok nem számítanak bele
a szakgimnáziumi, illetve a gimnáziumi érettségi bizonyítvány bemutatása
egészségügyi alkalmassági vizsgálat
1.13.3 Szakmával rendelkezők szakképzésre történő jelentkezése
Azok a tanulók, akik a szakmai bizonyítvány megszerzése után újabb szakmai végzettséget
kívánnak szerezni a két éves időtartamú, esti rendszerű szakképzésbe csatlakozhatnak be,
melynek feltételei:
a szakmai végzettséről szóló bizonyítvány bemutatása
egészségügyi alkalmassági vizsgálat
1.13.4 Esti rendszerű képzésre történő jelentkezés
Egy-egy beiskolázási időszakban meghirdetett képzéseknek megfelelő kritériumok szerint,
amelyeket az intézmény honlapján közzéteszünk a jelentkezést megelőző időszakban.
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1.14 Egészségügyi alkalmasság
szakmacsoport

egészségügyi kizáró okok
A

mozgásszervek

jelentősebb

rendellenességei,

szívbetegség, kéz idült bőrbetegségei,
elváltozásai,

kozmetikus

epilepszia

egyéni

arc,

elbírálás

súlyos

kéz torzító
szerint,

a

beszédmegértés zavarával járó halláskárosodás, színtévesztés
egyéni elbírálás szerint, 0,8-0,0-nál rosszabb látásélesség
A

mozgásszervek

jelentősebb

rendellenességei,

szívbetegség, kéz idült bőrbetegségei,
fodrász

súlyos

arc, kéz torzító

elváltozásai, a kéz koordinációjának zavara, epilepszia, a
beszédmegértés zavarával járó halláskárosodás, színtévesztés,
0,8-0,0; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség
Gyenge fejlettség és izomerő,a mozgásszervek jelentősebb
rendellenességei, a szív és keringési rendszer bármilyen idült
betegsége kardiológiai

élelmiszer és vegyi
eladó

szakrendelés szakorvosi javaslata

áru szerint, idült légzőszeri betegségek egyéni elbírálás szerint,
arc, kéz bőrének betegségei, torzító elváltozásai, beszédhiba, a
beszédmegértés zavarával járó halláskárosodás, színtévesztés
egyéni

elbírálás

szerint,

0,8-0,0;

0,4-0,4-nél

rosszabb

látásélesség
Átlagon aluli fejlettség és izomerő, a mozgásszervek minden
rendellenessége ortopéd szakorvos javaslata szerint, a szív és
keringési rendszer bármilyen idült betegsége kardiológiai
szakács

szakrendelés szakorvosi javaslata szerint, idült légzőszeri
betegségek,

epilepszia,

idült

bőrbetegsége,

ízérzés

és

szaglászavar , a vegetatív idegrendszer gyengesége, 0,8-0,0;
0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség
pincér, falusi vendéglátó, A
vendéglátó

mozgásszervek

jelentősebb

rendellenességei,

eladó, veleszületett szívhiba, szívritmuszavar kardiológus szakorvos
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gyorsétkeztetési eladó

javaslata szerint, idült légzőszervi betegségek, kéz idült
bőrbetegségei, arc, kéz torzító elváltozásai, epilepszia, a
beszédmegértés zavarával járó halláskárosodás, beszédhiba,
0,8-0,0; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség
Gyenge fejlettség és izomerő, a mozgásszervek jelentősebb
rendellenessége ortopéd szakorvos javaslata szerint, súlyos
veleszületett

cukrász

szívhiba,

szívritmuszavar

a

kardiológiai

szakrendelés szakorvosi javaslata szerint, idült légzőszeri
betegségek, cukorbetegség egyéni elbírálás szerint, dűlt
bőrbetegségek, ízérzés és szaglászavar, 0,8-0,0; 0,4-0,4-nél
rosszabb látásélesség
A

mozgásszervek

jelentősebb

rendellenességei,

súlyos

veleszületett szívhiba, egyéb szívbetegségnél kardiológus
szakorvos javaslata szerint, idült légzőszervi betegségek
vendéglátó technikus

egyéni elbírálás szerint, idült bőrbetegségek, arc, kéz torzító
elváltozásai,

epilepszia

egyéni

elbírálás

szerint,

a

beszédmegértés zavarával járó halláskárosodás, beszédhiba,
0,8-0,0; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség
A végtagok munkavégzést akadályozó rendellenességei,
súlyos
idegenforgalmi

veleszületett

szívhiba,

egyéb

technikus, kardiológus szakorvos javaslata szerint,

idegenvezető és hostess

szívbetegségnél
epilepszia,

a

beszédmegértés zavarával járó halláskárosodás, beszédhiba,
torzító elváltozások arcon, kézen, 0,8-0,0; 0,4-0,4-nél rosszabb
látásélesség
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1.15 Közösségi szolgálat intézményi szabályozása
Közösségi szolgálat teljesítése: A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133. § (1) szerint a
középiskolában

meg kell

szervezni

a tanuló

közösségi

szolgálatának teljesítésével,

dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) értelmében az érettségi vizsga
megkezdésének feltétele a meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése. Az új
köznevelési törvény a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után
megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni, tanítási időn kívül összesen 50 órában
kell anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a
közösség javát szolgáló tevékenységet végezni.
A közösségi szolgálat célja a diákok személyes és szociális kompetenciáinak fejlesztése,
felelősségérzésük erősítése, csapatmunkára való felkészítésük. Emellett segíti a másság
elfogadását, a tudatos tervezés-szervezés és önértékelés megvalósítását.
A közösségi szolgálat teljesítése 2012. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben
valamennyi szakgimnáziumi osztályban folyik.
A közösségi szolgálat keretein belül az alábbi területeken végezhetnek tevékenységeket a
tanulók:
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
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g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel
közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset
megelőzés területen folytatható tevékenység.
Fogadó szervezet lehet még:
a) helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi
feladatai körében
b) a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében
c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében
a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és
a működésével összefüggő tevékenysége körében
e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével
összefüggő tevékenysége körében
A közösségi szolgálat teljesítése során: egy óra =hatvan perc szolgálati idő (a helyszínre történő
utazási idő nem számít) alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben
végezhető a közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén, feladat
- ellátási helyén, de legfeljebb 30 kilométeres körzeten belül szervezhető meg.
A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú
személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi,
értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti
egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.
A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú
önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.
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A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre
fordítható idő nem haladhatja meg:
a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
b) tanítási időben a heti hat órát és tanítási napon a napi két órát, tanítási napon kívül a napi
három órát.
Közösségi szolgálati napló: a tanuló vezeti és rögzíti mikor, hol, milyen időkeretben és milyen
tevékenységet folytatott.
A közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei a tanuló által kitöltött
bejelentő lap, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás
tervezett helyét és idejét, valamint a szülő, gondviselő egyetértő nyilatkozatát.
Az osztálynaplóban, bizonyítványban és a törzslapon dokumentálni kell a közösségi szolgálat
teljesítését, az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban,
amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

1.16 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges
módszerek
NETFIT: A Magyar Diáksport Szövetség 2013. május 24-én útnak indított kiemelt projektjének
egyik kutatás-fejlesztési feladata az volt, hogy létrehozza a magyar iskolarendszerben
egységesen működtethető, egészségközpontú fittségmérési-értékelési rendszert. Az új fizikai
fittségmérési rendszer a NETFIT, vagyis a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt elnevezést
kapta.
A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét,
hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két illetve három
zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába.
A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál minden
tanuló számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint konkrét ajánlásokat
fogalmaz meg a fejlesztés érdekében.
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A 2014/2015-ös tanévtől kezdődően a NETFIT® rendszer segítségével mérik fel a testnevelők a
diákok fittségi állapotát az adott tanév meghatározott mérési időszakában.
A Magyar Diáksport Szövetség minden iskola számára ingyenesen biztosította a mérésekhez
szükséges eszközcsomagot, kézikönyvet és oktatófilmet, továbbá lehetővé tette mintegy 8000 fő
pedagógus számára a rendszer elsajátításához szükséges, 30 órás pedagógus-továbbképzés
elvégzésének lehetőségét. Az eszközcsomag tartalma az alábbiak szerint foglalható össze:
mérési útmutató,
hanganyag az ingafutás, hasprés és fekvőtámasz gyakorlatokhoz,
oktató DVD,
tesztek

lebonyolításhoz

hajlékonyságmérő

eszköz,

szükséges
kézi

eszközök

szorítőerő-mérő,

(mérleg,

testmagasságmérő,

mérőcsík,

20

m-es

szalag,

bioimpedencia-analizátor).
A NETFIT rendszert közel 3700 iskola, 800 ezer tanuló és 13 ezer pedagógus használja.
A NETFIT® a tanmenet tervezett része, amelyre megfelelő tanóraszám áll rendelkezésre.
Felhasználása az őszi időszakban tipikusan diagnosztikus célú, míg az évközbeni alkalmazással
folyamatközpontú értékelési lehetőséggé válik.
Az egészségközpontú fittség teszt-elemeivel a fittségi állapot három lényeges összetevőjét lehet
mérni, amely összefüggésben áll az általános egészségi állapottal. Ez a három fő komponens:
a kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás), aerob fittségi (állóképességi) profil
a vázizom funkcionális fittsége (izomerő,

erő állóképesség, hajlékonyság),

vázizomzat fittségi profil és hajlékonysági profil
a testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index), testösszetétel profil
A fittséghez, fittségi állapot fejlesztéséhez kapcsolódó ismeretek, a tesztek pontos végrehajtási
módjainak ismerete, a hibák felismerése, a saját eredmények értelmezése az öntesztelés és
önértékelés módja, az önálló edzésprogramok tervei, a társaknak nyújtott megfelelő segítség
mind-mind képezhetik a szummatív értékelés alapját. Megfelelő szempontrendszer alapján így
alkalmasak osztályozásra, szöveges értékelésre, vagyis beszámíthatók a féléves és év végi
értékelésbe egyaránt.
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A NETFIT® program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai
aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik
és a köznevelés szereplői körében.
A NETFIT®-re azért van szükség, hogy létrejöjjön egy Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi
Teszt, amely a 21. század követelményeihez igazodó, diagnosztikus és oktatási célú pedagógiai
értékelő és visszajelentő eszközt jelent.

1.17 Az elsősegély nyújtási ismeretek elsajátítása
Az elsősegélynyújtási ismeretek naprakészen tartásához a pedagógusoknak, kollégiumi
nevelőknek, szakoktatóknak is szükségük van rendszeres továbbképzésre. A tanulók számára az
elsősegélynyújtási ismeretek átadása tanórán és tanórán kívüli keretben is történhet. A szükséges
alapismeretek összeállításában számítunk az iskola-egészségügyi szolgálat együttműködésére.
Javaslat a tanórai használatra: biológia órák( rosszullétek ellátása), kémia órák (mérgezések,
vegyszer okozta sérülések, égési sérülések), fizika órák (égési sérülések), testnevelési órák (
eszméletlen beteg vizsgálata, újraélesztés, törések ellátása), osztályfőnöki órák. Tanórán kívüli
lehetőségek: egészségheti programok, munkavédelmi ismeretek átadása keretében. Iskolánkban
az iskola-egészségügyi szolgálat segítségével rendszeres felkészítés zajlik a Vöröskeresztes
elsősegélynyújtó versenyekre, valamint a 10. évfolyamos tanulók számára elméleti és gyakorlati
elsősegélynyújtási foglalkozásokat tartanak.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
ismerjék

meg

az

élettannal,

anatómiával

kapcsolatos

legfontosabb

alapfogalmakat.
ismerjék fel a vészhelyzeteket;
tudják

a

leggyakrabban

előforduló

sérülések

élettani

hátterét,

következményeit;
sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;
sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.
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várható

1.17.1 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt
feladatok
a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel
és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
a

tanulóknak

bemutatjuk

és

gyakoroltatjuk

velük

elsősegély-nyújtás

alapismereteit;
a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében - foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos
legfontosabb alapismeretekkel.
1.17.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok
megvalósításának elősegítése
-az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Vöröskereszttel;
-tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe;
-támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó
továbbképzésen.
1.17.3 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő
tevékenységformák szolgálják
-a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:

TANTÁRGY

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI
ALAPISMERETEK
rovarcsípések

biológia

légúti akadály
artériás és ütőeres vérzés
komplex újraélesztés

kémia

mérgezések
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vegyszer okozta sérülések
savmarás
égési sérülések
forrázás
szénmonoxid mérgezés
égési sérülések

fizika

forrázás
horzsolás

testnevelés

rándulás
-

ficam

-

esések

-az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési
baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők
hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő)
segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy
osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.
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2

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE
2.1 Szakgimnáziumi kerettantervek
2.1.1

Kifutó képzések helyi tantervei szakgimnázium-kifutó rendszerben (2016 előtt
szakközépiskola)

Évenkénti továbbhaladás feltétele: sikeres, legalább elégséges osztályzattal lezárt tanév és a
nyári összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése.
Becsatlakozás lehetősége: november 30-ig, utána egyedi elbírálás alapján.
Továbblépés lehetőségek: az ágazati szakmai érettségi megszerzése után 13. évfolyamon
megszerezheti a vendéglátásszervező-vendéglős, turisztikai szervező értékesítő és gyakorló
fodrász kozmetikus szakmát.
A sikeres szakmai érettségi vizsga a vendéglátó ágazatban pultos munkakör betöltésére jogosít.
A sikeres szakmai érettségi vizsga a turisztika ágazatban turisztikai referens munkakör
betöltésére jogosít.
A sikeres szakmai érettségi vizsga a szépészet ágazatban szolárium kezelő munkakör betöltésére
jogosít.
Szakgimnáziumi képzés (régen szakközépiskola) kifutó
Vendéglátás ágazat - 12.A
Túri szti ka ágazat - 12. B
Szépészet ágazat - 12.B
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Szakközépiskolai képzés tantárgyi struktúrája és óraszámai
51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklete alapján készítettük el.
Óraterv a kerettantervekhez - szakközépiskola
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4+1

Idegen nyelvek

3

3

3

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

Matematika

1

Etika
Történelem,

társadalmi

és

2+1

2+1

3+1

Fizika

2

2

1

Kémia

2

1

állampolgári ismeretek

2

Biológia - egészségtan

3+1

2

1

Földrajz

1

2

Szakmai tárgyak

6

7

8

11

elmélet

3

3

5

4

gyakorlat

3+1

4

3+2

7

1

Művészetek* Vizuális kultúra
1+1

+2

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Informatika

Szabadon tervezhető órakeret

4

Rendelkezésre álló órakeret

35

*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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A szabadon felhasználható órakeret terhére megnöveltük az adott tantárgyak óraszámait, az
alábbi megoszlásban:
magyar nyelv és irodalom: 12. évfolyamon 1 óra;
idegen nyelv: 12. évfolyamon 1 óra;
-

matematika: 9.10.11. 12. évfolyamon 1-1 óra;
történelem: 9. 10., 11., 12. évfolyamon 1-1 óra;

A szakközépiskolai szakképzést a 9 - 13. évfolyamon a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által kiadott
Szakképzési Tantervi Ajánlások alapján az alábbi ágazati szakképesítések tekintetében
szervezzük:
vendéglátásszervező vendéglős - vendéglátóipar ágazat
turisztikai szervező, értékesítő - turisztika ágazat
kozmetikus, fodrász - szépészet ágazat
2.1.2

A 2016/2017. tanévtől alkalmazott kerettantervek

14. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez
2.1.2.1 Szakgimnázium Vendéglátó Ágazat, Turisztika Ágazat, Kereskedelem Ágazat
Bányászat VII., Közgazdaság XXIV., Ügyvitel XXV., Kereskedelem XXVI.,
Vendéglátóipar XXVII., Turisztika XXVIII., Optika XXIX., Földmérés XXXV. ágazatok
esetében
9-12.
Tantárgyak

9. évf.

10. évf. 11. évf. 12. évf.

13. évf.

óraszám

13. évf. óraszám

összesen

összesen

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

556

-

Idegen nyelv

4

4

4

4

556

4

Matematika

3

3

3

3

417

-

-

Történelem

2

2

3

3

345

-

-

Etika

-

-

1

31

-

-

Informatika

2

2

-

-

144

-

-

Művészetek

-

-

1

-

-

-

63

-

36

-

124

Testnevelés

5

5

5

5

695

-

-

Osztályfőnöki

1

1

1

1

139

-

-

3

-

-

-

108

-

-

2

2

2

206

-

-

-

2

2

134

-

-

1

-

-

36

-

-

8

7

7

31

961

-

-

Kötelező komplex
természettudományos
tantárgy
Ágazathoz kapcsolódó
tantárgy: Földrajz
Kötelezően választható
tantárgy:
Turisztika ágazatTdegen
nyelvi kommunikáció
Vendéglátóipar ágazat:
Vendéglátó gazdálkodás
gyakorlata
Pénzügyi és vállalkozói
ismeretek
Érettségire épülő (fő)
szakképesítés

8

(1045+453)

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető

1498

3

4

3

3

35

36

35

35

35

36

36

36

31

31

1296

1260

1085

szakképesítés
Rendelkezésre álló
órakeret/hét
Tanítási hetek száma
Éves összes óraszám

4901

1085

1085

* Amennyiben az iskola a Fizika tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben
megtalálható 144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia.
** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható.
Kötelezően választható tantárgy:
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Vendéglátóipar ágazat esetében a vendéglátó gazdálkodás gyakorlata, amely részletezése a
szakmai programban található.
Turisztika ágazat esetében az idegen nyelvi kommunikáció.
2.1.2.2 Szakgimnázium Szépészet Ágazat
14. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez
Egészségügy I., Környezetvédelem XXIII., Szépészet XXX., Élelmiszeripar XXXVI.
13. évf.
9-12.
Tantárgyak

9. évf.

10. évf. 11. évf. 12. évf.

óraszám
összesen

13.
évf.

óraszá
m
összese
n

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

556

-

-

Idegen nyelv

4

4

4

4

556

4

124

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

206

-

-

-

2

2

134

-

-

1

-

-

36

-

-

Kötelező komplex
természettudományos
tantárgy
Ágazathoz kapcsolódó
tantárgy: Biológia
Kötelezően választható
tantárgy: Kémia
Pénzügyi és vállalkozói
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ismeretek
Érettségire épülő (fő)
szakképesítés

8

8

7

7

31

961

-

-

(1045+453)

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető

1498

3

4

3

3

35

36

35

35

35

36

36

36

31

31

1296

1260

1085

szakképesítés
Rendelkezésre álló
órakeret/hét
Tanítási hetek száma
Éves összes óraszám

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.
Kötelezően választható tantárgy:
A szépészet ágazat esetében a kémia tantárgy.
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2.1.3

A 2018/2019. tanévtől alkalmazott kerettantervek

2.1.3.1 26/2018. (VIII.7.) EMMI rendelete az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet
módosítása
Ágazat:
Vendéglátóipar
Szépészet
913. évf.
12. évf.
1

T a n tá rg y a k

9. évf.

10. é v f

11. é v f

12. é v f

13. évf.

ó ra sz á m

ó ra sz á m
ö ssz e se n
ö ssz e se n
M a g y a r n y e lv és

4

4

4

4

556

2
iro d a lo m
3

Id eg e n n y e lv

4

4

4

4

556

-

-

4

M a te m a tik a

3

3

3

3

417

-

-

5

T ö rté n e le m

2

2

3

3

345

-

-

6

. E tik a

-

-

-

1

31

-

-

7

In fo rm a tik a

2

2

-

-

144

-

-

8

M ű v é sz e te k

1

-

-

-

36

-

-

9

T estn e v e lé s

5

5

5

5

695

-

-

10

O sz tá ly fő n ö k i

1

1

1

1

139

-

-

K ö te le z ő k o m p le x

3

2

2

11

te rm é sz e ttu d o m á n y o s
tantárgyÁ g a z a th o z k a p c so ló d ó

2

216

te n n é sz e ttu d o m á n y o s
tan tárg y *
12

V e n d é g lá tó ip a r ágazat:
F ö ld ra jz
S zép é sz et ág azat:
B io ló g ia
2

K ö te le z ő e n v á la sz th a tó
13

tan tárg y
V e n d é g lá tó ip a r ágazat:
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2

134

v en d é g lá tó g a z d á lk o d á s
g y ak o rla ta
S zép é sz et ág azat: K é m ia
1

P é n z ü g y i é s v á lla lk o z ó i

36

14
ism e re te k
S zak m ai tá rg y a k

12

8

11

12

1488

31

961

4

124

15
ó ra k e re te
S z a b a d o n te rv e z h e tő
16
ó ra k e re t
R e n d e lk e z é sre álló

35

36

35

35

35

17
ó ra k e re t/h é t
18

T an ítá si h e te k sz ám a

36

36

36

31

-

31

-

19

É v e s ö ssz e s ó ra sz á m

1260

1296

1260

1085

4901

1085

1085

sza cgimmnáziumok helyi tantervei ?e beépítendő, az

egyes ágazatokhoz kapcsolódó

természettudományos tantárgyak című táblázat szerint ** Érettségi tantárgy, Idegen nyelv,
Természettudományos tantárgy, Informatika, Szakmai tantárgy vagy Katonai alapismeretek
Vendéglátóipar ágazat esetében a vendéglátó gazdálkodás gyakorlata, amely részletezése a
szakmai programban található.
Kötelezően választható tantárgy: A szépészet ágazat esetében a kémia tantárgy.
2.1.3.2 Nyelvi előkészítő osztály kerettanterve
26/2018. (VIII.7.) EMMI rendelete az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet módosítása
Nyelvi előkészítő évfolyam óraszámai a szakgimnáziumban

1

A

B

Tantárgyak

óraszám/hét

2

Idegen nyelv

18

3

Testnevelés és sport

5

4

Infonnatika

3

5

Képességfejlesztés, a helyi tantervben meghatározottak szerint 3

6

Osztályfőnöki

1

7

Összesen

30
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2.1.3.3 Kerettanterv a szakiskolát végzettek középiskolája számára
A mellékletben szereplő kerettantervek a 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet értelmében a
2016/2017-es tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerülnek - helyüket a 2019/2020.
tanévtől a 15. melléklet szakközépiskolai kerettantervei veszik át. (13. melléklet)
I. (11.)

II. (12.)

Nappali

Nappali

tagozat

tagozat

Magyar nyelv és irodalom

6

6

3

3

Idegen nyelv

6

6

3

3

Matematika

6

6

3

3

4+1

5

3

3

Évfolyam/
Tantárgyak

Történelem,

társadalmi

és

állampolgári ismeretek
Természetismeret

2

Informatika

2

Földrajz

2

Testnevelés és sport
Osztályközösség-építő
program
Szabadon tervezhető órakeret
Összesen

(közműveltségi

óraszámok)

I. (11.)

II. (12.)

Esti tagozat Esti tagozat

1
2

1

1

5

5

-

-

1

1

3

5

4

5

35

36

18

18

A szabadon tervezhető órakeret kiosztása az alábbiak szerint történt 11. évfolyamon:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 1 óra
Földrajz : 2 óra.
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2.2 Szakközépiskolai kerettanterv
A közismereti órák eloszlása
A közismereti oktatás a szakközépiskolában a szakközépiskolai közismereti kerettanterv alapján
folyik. 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelettel módosított, a kerettantervek kiadásának és
jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 14. melléklete:
A képzésben részt vevő osztályok:
1/9.D, 2/10.D ,3/1 l.C - szakács
-

1/9.P, 2/10.P, 3/1 l.D - Pincér

-

2/10.C, 3/1 l.D-Cukrász

Tantárgyak

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

2 óra+1

1+0,5 óra

1

Idegen nyelv

2 óra

2 óra

2 óra

Matematika

2 óra

1+0,5 óra

1

Társadalomismeret

2 óra

1 óra

Természetismeret

3 óra

Magyar
Kommunikáció

-

Informatika

-

-

0,5

Testnevelés*

5 óra

2,5 óra

2,5 óra

1 óra

0,5 óra

0,5 óra

1 óra

-

1,5 óra

18 óra

9 óra

9 óra

Osztályközösség
építő Program
osztályfőnöki
Szabad

órakeret

kiosztása

piros

színneljelölve
Összesen:

* A szakiskola 11. évfolyamán a középfok számára készült testnevelés és sport kerettanterv 1112. évfolyamának tartalmából lehet választani, a rendelkezésre álló óraszámoknak megfelelően.
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A szabad órakeret további felhasználása a szakmai programban meghatározottak szerint történt.
A választott kerettantervekben meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozásokon
az elsajátítandó tananyag gyakorlása, képességfejlesztés folyik .
A nemzeti köznevelési törvény értelmében az iskoláknak az adott osztályokban csak azokon a
tanítási napokon kell megszervezniük a mindennapos oktatást (legalább napi egy testnevelés óra
keretében), amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik. Az így fennmaradó
órák a szabad órakeret részévé válnak, így annak felhasználásáról az intézmények dönthetnek.
Ezeket az órákat szakmai és közismereti tantárgyak óraszámának növelésére fordítottuk,a
szakmai programban és a táblázatban megjelöltek szerint.

2.3 A közismereti képzés helyi tantervének és tananyagtartalmának
részletezése (mellékletek)
Helyitantervek a szakközépiskolai képzés érettségi vizsgára felkészítő 12-13.
évfolyam részére
-

Nyelvi előkészítő helyi tanterve
Szakgimnáziumi évfolyamok helyi tanterve
Szakközépiskolai évfolyamok helyi tanterve

2.4 A tankönyvek, egyéb taneszközök kiválasztásának szempontjai
2.4.1

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának
elvei

Az egyes évfolyamokon szükséges kötelező tanulói taneszközöket, tankönyveket, segédleteket
az iskola munkaközösségei határozzák meg a helyi tanterv alapján.
A választott tankönyvek a lehető legjobban fedjék le a tantárgy vagy műveltségterület tartalmát.
Előnyben részesítjük azokat a tankönyveket, amelyekhez multimédiás, interaktív vagy on-line
tananyagtartalmak is elérhetők.
A tankönyvrendelést elkészítésekor figyelembe kell venni a normatív támogatás mértékét. Az
egyes osztályok tankönyvcsomagjait úgy kell összeállítani, hogy a normatív támogatás
összegéből minden arra jogosult tanuló részére ingyenesen biztosíthatók legyenek a tankönyvek.
Egy adott évfolyamon belül egy tantárgy tanításához ugyanazt a tankönyvet használjuk.
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A tankönyvek beszerzésében állandóságra törekszünk. Új tankönyvet csak felmenő rendszerben
vezetünk be.
A tanulók számára csak a hivatalos tankönyvlistán szereplő tankönyvek, munkafüzetek
beszerzése tehető kötelezővé.
Az iskola az előző a tanév végén tájékoztatja a szülőket a következő tanévre beszerzendő
tankönyvek és taneszközök várható költségéről.
A normatív támogatásra jogosult tanulók részére a tankönyveket -

a nyelvkönyvek,

munkatankönyvek, munkafüzetek kivételével - kölcsönzéssel biztosítjuk.
2.5

A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása

Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának,
képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a
munkaköri leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott
munkarend alapján.
Pedagógusok helyi intézményi feladatai
Az intézmény valamennyi pedagógusának kötelessége a tanulók és az iskola érdekeinek
megfelelő
feladatok ellátása, amelyek a következők:
a tanítási órákra történő felkészülés és azok megtartása,
példamutató oktató, nevelő munka,
tantestületen belül szoros kapcsolattartás, azokkal a személyekkel, akik az osztályokhoz
kötődő oktató nevelő munkáját befolyásolják és segítik,
az intézményvezetés által kijelölt feladatok határidőre történő felvállalása és pontos,
számon kérhető elvégzése,
az értékelésben törekvés az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására gond
fordítása arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen,
a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös tekintettel van a tanulók
együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására,
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tanórán

kívüli

tevékenységbe

történő

bekapcsolódás:

ügyelet,

helyettesítés,

rendezvényeken történő részvétel és feladatvállalás, korrepetálások, felzárkóztatások
megtartása,
tehetséges tanulók versenyekre történő felkészítése, kísérete,
az intézmény külső kapcsolatrendszerének bővítése, jó hírnevének öregbítése,
az oktatás külső szereplőivel történő folyamatos kapcsolattartás: szülők, szakmai
szervezetek, gyakorlati helyek, fenntartó, egyéb állami szervek .
Az osztályfőnök
Az osztályfőnök nevelő munkájának szerves része a közvetlen nevelőmunka.
Az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév
júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök munkája során:
A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és társadalmi
környezetről, az emberről, és megismerteti őket a magatartási szabályokkal és etikai
normákkal.
Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával segítse elő a tanuló
szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való beilleszkedését.
Ügyviteli -adminisztrációs- feladatokat, teendőket lát el
Szervezés, koordinációs feladatokat hajt végre.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre:
Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
Együttműködik az iskola, az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség
kialakulását.
Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Figyelemmel kíséri a
tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.
Szülői értekezletet tart.
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Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése,
ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
hiányzások igazolása.
-Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
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2.6 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
2.6.1

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések általános célja

Az intézményi esélyegyenlőségi program alapvető feladata, hogy elősegítse a Pedagógiai
Programban megfogalmazott nevelési, oktatási, képzési célok megvalósulását a hátrányos
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulói csoporton belül.
Ennek megfelelően biztosítsa az intézményben a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód
elvének teljes körű érvényesülését az említett tanulói körben. A megfogalmazott elvek
érvényesülése érdekében, az intézménynek biztosítania kell a tanórai és a tanórán kívüli
szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést. A napi gyakorlat szintjén kell megvalósítania az
esélyteremtést, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálását.
A vezetés aktív szerepet vállal az iskola mindennapi életében, és azon dolgozik, hogy a fenti, a
küldetésnyilatkozatban és a Pedagógiai és Minőségirányítási Program célrendszerében
megfogalmazott stratégiai és hosszú távú célokat ismerjék a munkatársak, s képesek legyenek
ezekért együttműködőén, felelősséget vállalva, aktívan dolgozni. Ez irányú erőfeszítések
eredményeként a dolgozók elkötelezettek, aktívak és motiváltak.
A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések konkrét céljai
a beiratkozásnál, de legkésőbb szeptember 30-ig minél több tanulóról derüljön ki, hogy
milyen hátrányok sújtják
Szülők teljes körű tájékozottságának javítása (HH, HEH, SNI meghatározásáról,
szakértői lehetőségek, pályázati lehetőségek)
a szülőkkel való kapcsolattartás erősítése
tanításban, ismeretközvetítésben: a korábbi cselekvési tervek, folyamatszabályozások
felülvizsgálata, szükség esetén korrekciója.
a tanulók egyéni fejlesztésének kiemelt fontosságú alkalmazása a hátránnyal sújtott
célcsoport esetében
lehetőség biztosítása a külföldi tanulmányutakon való részvételre
kompetencia-alapú

tananyagok

alkalmazása

alkalmazása a napi tanítási gyakorlatban
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és

fejlesztése,

újszerű

módszerek

célirányos beiskolázások a kötelező továbbképzések keretében, a hátrányos helyzetűek
érdekeinek figyelembe vétele a humánerőforrás-fejlesztésben
felvételi élj árás során pontszám egyezőség esetén a kiemelt figyelmet igénylő tanulók,
valamint a szociálisan hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok előnyt
élveznek.
2.6.2 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos felelősségek
A tagintézményvezető felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a
szülők és a társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Intézményi esélyegyenlőségi
program, ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. A tagintézményvezető felelőssége
annak biztosítása is, hogy az intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges
felkészítést és segítséget a program végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő
esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket.
A tagintézményvezető helyettes felelős az Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi
program megvalósításának koordinálásáért,

a program végrehajtásának nyomon

követéséért, valamin az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok
kivizsgálásáért.
A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és
esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes
oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy
az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt
vegyen. A tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje a programban
foglaltakat és közre működjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség
sérülése esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársának.
Minden, az intézménnyel munkaviszonyban, szerződéses viszonyban álló, valamint
szolgáltatást

nyújtó

fél

felelőssége,

hogy

ismerje

a Közoktatási

esélyegyenlőségi programot és magára nézve is kötelezőként kövesse azt.
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intézményi

2.6.3 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló konkrét intézkedések
A

közoktatási

esélyegyenlőséggel

kapcsolatos

konkrét

intézkedések

az

intézmény

Esélyegyenlőségi intézkedési tervében találhatók meg.
Az Esélyegyenlőségi intézkedési tervben leírt feladatok végrehajtásának értékelésére évente
kerül sor. Az értékelés, valamint az évenkénti helyzetelemzés eredményei alapján kell a
következő évi Esélyegyenlőségi intézkedési tervet meghatározni.
Az Esélyegyenlőségi intézkedési tervet minden év december 31-ig kell elkészíteni. Az
Esélyegyenlőségi intézkedési terv készítésekor az értékelések mellett figyelembe kell venni a
tanulók, szülők az elégedettségmérés során a vonatkozó témában megfogalmazott véleményét.
Az intézkedési terv elfogadását megelőzően biztosítani kell a konzultáció és véleményformálás
lehetőségét a fenntartó, szülők, tanulók és a megvalósításban érintett szakmai partnerek
képviselői számára.
2.7

Mindennapos testnevelés

Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja
Cél: Az egészséges iskolai testmozgás a gyermekek, fiatalok egészséges testi-lelki fejlődésének
elősegítését célozza a testmozgás eszközeivel. A modem kor és az azzal járó technológiák az
embert olyan életmódra kényszeríthetik, amely a mozgásszegény életmódhoz, a fizikai
képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény romlását
is.
Az egészségfejlesztő testmozgás pedagógiai szempontjai:
minden tanuló részt vehessen a mindennapos testmozgás-programban
minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténjen a keringési
és légző
rendszer megfelelő terhelése
a testmozgás örömöt jelentsen minden tanulónak
a testnevelés és sport személyiség
fejlesztő hatásai érvényesüljenek a programban
a testmozgási
-

program tartalmazzon játékos elemeket is.
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A 9. évfolyamos tanulók a mindennapos testnevelés 4. és 5. óráit a délutáni iskolai sportköri
foglalkozások keretében, a választott sportágakban teljesítik.
A hivatalosan órarendben ezeknek az iskolai sportköri óráknak az időpontjai rögzítésre kerülnek.
A foglalkozást vezető szaktanár adminisztrálja a foglalkozás témáját, valamint a hiányzást is. Az
osztályfőnök végzi a hiányzások igazolását.
A délutáni iskolai sportköri foglalkozásokon való részvétel értékelése: az érdemjegy a
testnevelés tantárgyi részét képezi, melyet a szaktanár minden hónap végén a testnevelés
tantárgynál rögzít.
Mentesülhet az a tanuló a délutáni foglalkozások látogatása alól, aki a 2011-es köznevelés
törvény 21 § 11. pont (d) bekezdés előírásainak megfelel „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.” A hónap végi
érdemjegy ezeknél a tanulóknál jeles. Órarend szerinti megtartott tantárgyi órák felmenő
rendszerben az egyes évfolyamok részére A Nemzeti Alaptanterv testnevelés óraszám
iránymutatása alapján minden tanulócsoport részére heti 5 testnevelés órát órarendbe iktatunk.
2.8

A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai

Intézményünkben a tantárgyfelosztás határozza meg, hogy az egyes osztályok szaktantárgyai,
illetve a tanuló által kötelezően, vagy szabadon választható tárgyakat melyik tanár tanítja. A
legfőbb

szempont az évfolyamok közötti felmenő rendszer biztosítása,

amitől

csak

átszervezésekkel kapcsolatos esetekben tekintünk el.
A fentiekből

adódóan

tanulóinknak nincs

lehetőségük

a szaktárgyi

órák

esetében

tanárválasztásra. A szabadon választható órák közül, az adott évfolyamon párhuzamosan több
kolléga által megtartott korrepetálások és tehetséggondozó órák esetében van mód arra, hogy a
tanuló szabadon választhasson, kinek az óráját látogatja.
A választható érettségi tárgyak kiválasztásának határideje
a középszintű érettségi tárgy választása esetében: a 10. évfolyamon a tanév
áprilisának vége
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az emelt szintű érettségi vizsgatárgy választása esetén: a l l . , évfolyamon, az
adott tanév áprilisának vége
A választás lehetőségeiről összefoglaló ismertetőt adunk írásban a tanulók és a szülők számára.
A kiválasztott foglalkozásokra kötelező járni a következő feltételek mellett:
középszintű érettségire történő tantárgyi felkészítés esetében a 12. évfolyam
végéig folyamatosan, illetve a választandó tantárgy módosításának lehetőségét
egy alkalommal, a l l . évfolyam végén biztosítjuk, a tanuló számára, kérvény
benyújtása és indoklás mellett,
az emelt szintű érettségire történő tantárgyi felkészítés esetében változtatást,
illetve a felkészítő foglalkozások végleges elhagyását kizárólag a l l . évfolyam
végén lehetséges kezdeményezni.
Pedagógus választására a tanulónak nincs módja, ugyanis amennyiben lehetséges, a
tantárgyfelosztás szerinti órát tartó tanár vezeti az emelt szintű érettségi felkészítő és a
fakultációs órákat is.
Az iskola igazgatója minden év április 15-ig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően
közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak,
középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A
tájékoztató tartalmazza, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A
tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat
véleményét.
A nem kötelező tantárgyak választásának jogát a szülő és gyermeke együttesen gyakorolja. A
tantárgyválasztás - amelynek módjáról és tartalmáról az iskolavezetés minden év április 15-ig
tájékoztatja a szülőket és tanulókat - egy tanévre szól, ebben az időtartamban kötelező érvényű,
tanév közben csak rendkívüli esetben módosítható.
Minden év május 20-áig felméri az iskola hogy a tanuló milyen szabadon választott tanítási órán
kíván részt venni, illetve a következő tanítási évre milyen változtatási igénye van.
Az évfolyamra vonatkozó igényeket a tanulóknak kiadott jelentkezési lapokon az iskola vezetése
a megelőző tanév május 20-áig gyűjti össze. A módosítási igényt a szülő ugyancsak a
jelentkezési lapon adja be.

79

A tanórán kívüli tevékenységekre a tanulók a megelőző tanév befejezéséig jelentkezhetnek
osztályfőnöküknél. E jelentkezést az új tanév második hetének végéig módosíthatják. Ezt
követően a választott foglalkozások a tanév végéig kötelező elfoglaltságnak minősülnek. A
választható tantárgyak tanulását, valamint a szakkörök, művészeti körök indulását az iskola
igazgatója engedélyezi. Az igazgató megtagadhatja a foglalkozás indításának engedélyét,
amennyiben a tanulók létszáma 10 főnél kevesebb.
A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a
magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A
tanulónak - kiskorú tanuló esetén a szülőnek - írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon
választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.
Mivel az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények
teljesítése nem a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az iskolába
történő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását nem jelenti, ez
esetben az iskola lehetőséget nyújt a körzetben lakó tanulók számára a tanulmányok folytatására
úgy, hogy annak nem feltétele a szabadon választott tanítási órákon való részvétel.

2.9 A

mellék-szakképesítés

tananyagtartalma

helyett

választható

tantárgyak
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 kerettant érv tartalmazza.
A tanuló a szakgimnázium tizedik évfolyamán legkésőbb április 30-ig írásbeli nyilatkozatban
választ a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamok kerettantervi irányáról a szakgimnázium által
biztosított lehetőségek közül.

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 mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára, ha a
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mellék-szakképesítés szakképzési kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek
eleget tett.
Amennyiben a tanuló nem választja a mellék-szakképesítést,

a mellék-szakképesítés

tananyagtartalma helyett - a felszabaduló órakeret terhére - az iskola által biztosított, más alábbi
tantárgyak szakmai tartalmát megerősítő képzésben vesz részt.( a tananyagtartalom részletezése
a szakmai program mellékletében )
1. 5481101 vendéglátásszervező szakképesítés szakképzési kerettanterve által biztosított 34
81103 pincér mellék-szakképesítés óraszáma helyett 11.12. évfolyamon vendéglátóipari
szakmai ismeretek bevezetése a fő szakképesítés megerősítésére.
2. a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a 54 81103 turisztikai szervező, értékesítő
szakképesítés szakképzési kerettanterve által biztosított 52 81201 szállodai recepciós
mell ék-szakképesítés óraszáma helyett turisztikai szakmai ismeretek bevezetése a fő
szakképesítés megerősítésére.
3.

a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a 5481501 fodrász szakképesítés szakképzési
kerettanterve által biztosított 52 81503 férfi fodrász-borbély mellék-szakképesítés
óraszáma

helyett szépészeti szakmai ismeretek, bevezetése a fő szakképesítés

megerősítésére.
4.

a

tizenegyedik-tizenkettedik

szakképzési

évfolyamon

kerettanterve által

szakképesítés óraszáma

biztosított

a

5481504
52 81504

kozmetikus

szakképesítés

szépségtanácsadó mellék

helyett szépészeti szakmai ismeretek bevezetése a fő

szakképesítés megerősítésére.
5.

a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a 54 341 01 kereskedő szakképesítés
szakképzési kerettanterve által biztosított 34 341 01 eladó mellék-szakképesítés óraszáma
helyett kereskedelmi szakmai ismeretek bevezetése a fő szakképesítés megerősítésére.

2.10 A választható érettségi vizsgatárgyak
Választható tantárgyak közép szintű felkészítés esetében: azon tanulók számára, akik
szakgimnáziumban valamely kötelező érettségi tantárgy alóli felmentéssel rendelkeznek, 5.
érettségi tárgyként választhatnak az alábbi tárgyakból: földrajz, informatika, biológia Ezen
tárgyakból az intézmény vállalja a középszintű érettségi vizsgákra történő felkészítést.
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Emelt szintű érettségi felkészítést választhat a tanuló:

ágazati szakmai érettségi

tantárgyakból, illetve idegen nyelv tárgyból. A tanulók számára az emelt szintű érettségi
felkészítés választása nem teszi kötelezővé az adott tárgyból az emelt szintű érettségi vizsga
teljesítését!
Az iskola az érettségire felkészítő általános műveltséget megalapozó 9-12. évfolyam végén
érettségi vizsgát szervez. A tanulói jogviszonyban lévő és még az érettségi bizonyítvány
megszerzése előtt álló jelentkező csak olyan vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát, amelynek a
helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott
követelményeit teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja,
valamint teljesítette az 50 óra közösségi szolgálatot az írásbeli vizsgák megkezdéséig

2.11 A középszintű érettségi vizsga témakörei
2.11.1 Magyar nyelv
Érettségi témakörök
Azon tanulók számára, akik 2016/2017. tanévben vagy az azt követő tanévekben kezdik meg a
kilencedik évfolyamot:
Magyar nyelv
-

Magyar nyelv
Kommunikáció
A magyar nyelv története
Ember és nyelvhasználat
A nyelvi szintek
A szöveg
A retorika alapjai
Stílus és jelentés
2.11.2 Magyar Irodalom

Magyar irodalom
Irodalom
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Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők (Petőfi Sándor, Arany János, Ady
Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila)
Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők (Balassi Bálint, Csokonai Vitéz
Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Mikszáth Kálmán,
Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Ottlik Géza, Márai
Sándor, Pilinszky János)
Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők (a 80-as évekből bármely magyar szerző
valamelyik alkotása választható)
Művek a világirodalomból:
Az antikvitás és a Biblia
A középkor irodalma
A reneszánsz irodalom
Klasszicizmus, szentimentalizmus
Romantika
Realizmus
A századforduló izmusai
A modem irodalom
Színház és dráma (Szophoklész, Shakespeare, Moliere, Katona József, Madách Imre
választott műve vagy általános színház és drámatörténeti áttekintés)
Az irodalom határterületei
Az irodalom filmen, televízióban, dalszövegben
Az adaptáció, a műfaj cserejelenségei
A szórakoztató irodalom jellemzői
Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom
A Eger múzeum - és színháztörténete
Irodalmi emlékhelyek a Egerben
Eger az irodalomban
2.11.3 Történelem
Az ókor és kultúrája
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1. A görög- római hitvilág
2. A demokrácia működése Athénban a Kr.e. V. században
3. A római köztársaság virágkora és válsága
A középkor
4. A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői
5. A középkori városok és a céhes ipar
6. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai
A középkori magyar állam megteremtése és virágkora
7.

A magyar nép története az államalapításig

8.

Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora

9.

Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora

10.

A Hunyadiak
Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban

11.

A nagy földrajzi felfedezések és következményei

12.

A reformáció és a katolikus megújulás

13.

A felvilágosodás kora
Magyarország a kora újkorban (1490-1790)

14.

A mohácsi csata és az ország három részre szakadása

15.

Az Erdélyi Fejedelemség virágkora

16.

A török kiűzése és a Rákóczi- szabadságharc

17.

Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban
A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora(1789-1914)

18.

A XIX. század eszméi és a nemzetállamok törekvései Európában

19.

Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért

20.

Az ipari forradalom hullámai és hatásai
A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914)

21.

A reformkor főbb kérdései

22.

A polgári forradalom és szabadságharc

23.

A kiegyezés és a dualizmus
A világháborúk kora (1914-1945)

84

24.

Az első világháború és következményei

25.

Fasizmus és nemzetiszocializmus

26.

AII. Világháború előzményei és jellemzői
Magyarország a világháborúk korában (1914-1945)

27. Az I. világháború és következményei Magyarországon
28. A Horthy-korszak és jellemzői
29. Magyarország részvétele a H Világháborúban
A jelenkor (1945-től napjainkig)
30. A kétpólusú világ kialakulása
31. A kétpólusú világrend megszűnése
32. A globális világ sajátosságai
Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig
33. A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak
34. Az 1965-os forradalom és szabadságharc
35. A Kádár-korszak
Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek
36. Az aktivitás és felelős állampolgárság alapjai
37. Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak, folyamatok. A munkaviszonyhoz kapcsolódó
ismeretek
2.11.4

Idegen nyelv (angol és német)

KÖZÉPSZINT
Témakörök/Kompetenciák

Követelmények

1. Kommunikatív készségek
Beszédértés (hallott szöveg

A vizsgázó megérti a világos köznyelvi beszéd főbb pontjait

értése)

ismerős témákban, a tényszerű információ lényegét számára
ismerős témákban.
Megérti a standard dialektusú hangfelvételeket érdeklődéséhez
közelálló témákban, érti a tartalmat, azonosítja a beszélő
viszonyát a témához.
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Beszédkészség

A vizsgázó meglehetősen folyékonyan el tudja mondani egy
elbeszélés vagy leírás lényegét, érzései és reakciói
bemutatásával.
El tudja mondani egy könyv vagy film cselekményét, és le tudja
írni reakcióit.
El tud mondani egy történetet.
Felkészületlenül is részt tud venni ismerős témákról szóló
társalgásban, ki tudja fejezni véleményét.

Szövegértés (olvasott

A vizsgázó megkeres és megért lényeges információt

szöveg értése)

mindennapi anyagokban pl. levelekben, rövid hivatalos
dokumentumokban. Átfésül hosszabb szöveget, megtalálja
benne a keresett információt.

íráskészség

A vizsgázó a számára érdekes témákról rövid, egyszerű esszét
tud írni, számára ismerős dolgokkal kapcsolatban a tényszerű
információt szintén magabiztosan képes összefoglalni,
beszámolót tud írni róla, és ki tudja fejezni a témával
kapcsolatos véleményét.

Egyéb készségek

A vizsgázó a feladatok megtervezéséhez, megoldásához,

(stratégiák)

értékeléséhez szükséges készségeket mozgósítja, és a megfelelő
technikákat alkalmazza.

2. Nyelvi kompetencia
A vizsgázó felismeri a tudásszintjének megfelelő
szövegfajtákban előforduló alapvető lexikai elemeket, nyelvi
szerkezeteket, ezeket a lexikai elemeket, nyelvi szerkezeteket
nyelvileg elfogadható, azaz a megértést nem akadályozó módon
használja.
Alkalmazza a kommunikációs szándékok megvalósításához
szükséges nyelvi eszközöket szóban és írásban.
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3. Témák
Személyes vonatkozások,

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai

család

Családi élet, családi kapcsolatok
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők
Személyes tervek

Ember és társadalom

A másik ember külső és belső jellemzése.
Baráti kör
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel
Női és férfi szerepek
Ünnepek, családi ünnepek
Öltözködés, divat
Vásárlás, szolgáltatások
Hasonlóságok és különbségek az emberek között

Környezetünk

Az otthon, a lakóhely és környéke, (szoba, lakás, ház
bemutatása)
Lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek
Városi és vidéki élet összehasonlítása
Növények és állatok a környezetünkben. Mit tehetünk
környezetünkért, vagy a természet megóvásáért
Időjárás

Az iskola

A saját iskola bemutatása, (sajátosságok, pl.szakmai képzés,
tagozat)
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai
hagyományok

A munka világa

Diákmunka, nyári munkavállalás
Pályaválasztás, továbbtanulás, vagy munkába állás
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Életmód

Napirend, időbeosztás
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a
testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)
Étkezési szokások a családban
Ételek, kedvenc ételek.
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben
Gyakori betegségek, sérülések, baleset
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)

Szabadidő, művelődés,

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik

szórakozás

Színház, mozi, koncert, kiállítás
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet
Kulturális események

Utazás, turizmus

A közlekedés eszközei, lehetőségei, tömegközlekedés.
Nyaralás itthon, külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése
Az egyéni és társas utazás előnyei, hátrányai

Tudomány és technika

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés,
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.

Gazdaság,

Családi gazdálkodás
A pénz szerepe a mindennapokban
Vásárlás, szolgáltatások (posta, bank)
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KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK
A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban
mindkét szinten.
Helyzet
Áruházban, üzletben, piacon
Családban, családnál, baráti körben
Étteremben, kávéházban, vendéglőben
Hivatalokban, rendőrségen
Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban,
Iskolában
Kulturális intézményben,
Országhatáron
Orvosnál
Szolgáltató egységekben (fodrász, utazási

Szerep
vevő
vendéglátó, vendég
vendég, egy társaság tagj a
ügyfél, állampolgár
vendég
tanuló, iskolatárs
vendég, látogató, egy társaság tagja
turista
beteg, kísérő
ügyfél

irodajegyiroda, benzinkút, bank, posta,
cipész, gyógyszertár stb.)
Szünidei munkahelyen
Tájékozódás az utcán, útközben
Telefonbeszélgetésben
Tömegközlekedési eszközökön (vasúton,

munkavállaló
helyi lakos, turista
hívó és hívott fél
utas, útitárs

buszon, villamoson, taxiban, repülőn, hajón)
2.11.5 Matematika
Témakör

Követelmények

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok
Halmazelmélet

Halmazelméleti alapfogalmak.
Halmazműveletek, műveleti tulajdonságok.
A halmazfogalom és a halmazműveletek használata a matematika
különböző területein (pl. számhalmazok, ponthalmazok).

Logika, logikai műveletek

A negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia
ismerete, alkalmazása.
A „minden”, „van olyan” logikai kvantorok ismerete, alkalmazása.

Fogalmak, tételek, bizonyítások

Egyszerű matematikai szövegek értelmezése.
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A tárgyalt definíciók és tételek pontos megfogalmazása.
Szükséges és elégséges feltételek helyes alkalmazása.
Kombinatorika

Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása.

Gráfok

A gráf szemléletes fogalma, egyszerű alkalmazásai.
Gráfelméleti alapfogalmak.

2. Számelmélet, algebra
Számfogalom

A valós számkör, a valós számok különböző alakjai.
Alapműveletek, műveleti tulajdonságok ismerete, alkalmazása a
valós számkörben, az adatok és az eredmény pontossága.
Számrendszerek, a helyi értékes írásmód.

Számelmélet

Az osztó, többszörös, prímszám, összetett szám fogalma.
A számelmélet alaptétele, számok prímtényezőkre bontása,
legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.
Egyszerű oszthatósági feladatok.

Algebrai kifejezések, műveletek

Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel.

Másod- és harmadfokú nevezetes azonosságok alkalmazása.
Hatvány, gyök, logaritmus

Definíciók, műveletek, azonosságok (egész kitevőjű hatványok,
racionális kitevőjű hatványok).
A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságainak alkalmazása
egyszerű esetekben.

Egyenletek, egyenlőtlenségek
Első- és másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása.
Az egyenletmegoldás alkalmazása szöveges feladatokban.
Egyszerű négyzetgyökös, algebrai törtes, abszolútértékes
egyenletek.
A definíciókra és az azonosságok egyszerű alkalmazására épülő
exponenciális, logaritmusos és trigonometrikus egyenletek.
Két pozitív szám számtani és mértani közepének viszonya.
Kétismeretlenes lineáris és másodfokú egyenletrendszerek.
Egyszerű egyenlőtlenségrendszerek.
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3. Függvények, az analízis elemei
Függvények,

A függvény matematikai fogalma, megadásának módjai

függvények grafikonjai

Az alapfüggvények (lineáris, másodfokú, harmadfokú és

függvénytranszformációk

négyzetgyök-függvények, fordított arányosság, exponenciális és
logaritmusfüggvény, trigonometrikus függvények, abszolútérték
függvény) és egyszerű transzformáltjaik: f(x) + c, f(x + c), c • f (x)

Függvények j ellemzése

Zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás, paritás.

Sorozatok

Számtani sorozat, mértani sorozat. Kamatos kamat számítása.

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria
Alapfogalmak, ponthalmazok

Térelemek távolsága, szöge. Nevezetes ponthalmazok.

Geometriai transzformációk Egybevágósági transzformációk, egybevágó alakzatok.
Középpontos hasonlóság, hasonlóság.
Hasonló alakzatok tulajdonságai.
Az egybevágóságra és a hasonlóságra vonatkozó ismeretek
alkalmazása egyszerű feladatokban.
Síkgeometriai alakzatok

Tételek az oldalakra, szögekre, nevezetes pontokra, vonalakra -

Háromszögek

alkalmazásuk bizonyítási és szerkesztési feladatokban.

Négyszögek

Nevezetes négyszögek (trapézok, deltoidok) és tulajdonságaik.

Sokszögek

Alaptulajdonságok. Szabályos sokszögek.

Kör

A kör és részei. Kör és egyenes kölcsönös helyzete.

Térbeli alakzatok

Henger, kúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, csonkakúp.

Kerület-, terület-,

Egyszerű síkidomok és részeik kerülete, területe.

felszín- és térfogatszámítás Testek felszínének és térfogatának számítása.
Hasonló síkidomok és testek különböző mérőszámainak és a
hasonlóság arányának viszonya.
Vektorok

A vektor fogalma. Vektorműveletek (összegvektor,
különbségvektor, skalárral való szorzás, skaláris szorzat) és
tulajdonságaik. Vektor koordinátái. Vektorok alkalmazása.

Trigonometria

Szögfüggvények fogalma.
Egyszerű összefüggések a szögfüggvények között.
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Szinusztétel, koszinusztétel.
Koordinátageometria

Alakzatok (egyenes, kör) egyenlete és kölcsönös helyzetük.

5. Valószínűség-számítás, statisztika
Leíró statisztika

Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai
(kördiagram, oszlopdiagram). Gyakoriság, relatív gyakoriság.
Átlagok: számtani közép, súlyozott közép, rendezett minta közepe
(médián), leggyakoribb érték (módusz). Szórás.

Valószínűség-számítás
2.11.6

Valószínűség fogalma. A valószínűség klasszikus kiszámítási

Vendéglátóipar ismeretek

Tartalmi követelmények
KÖZÉPSZINT
Témakörök

Követelmények

1. Vendéglátó

A gazdálkodás elemei, a vendéglátás alapjai.

gazdálkodás

A vendéglátó üzletkörök és üzlettípusok, azok tárgyi és személyi
feltételei.
Az adózással kapcsolatos alapvető ismeretek (adók csoportosítása, a
tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettségek).

2. Szakmai számítások Az alapvető matematikai készségek, alapvető szakmai számítások
elvégzése.
Statisztikai alapismeretek, viszonyszámokkal kapcsolatos feladatok
kiszámolása.
Az árképzéssel, a bevételekkel, a készletgazdálkodással, az
elszámoltatással, a létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos fogalmak.
Az árképzéssel, a bevételekkel, a készletekkel, az elszámoltatással, a
létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok megoldása.
3.

Marketing

és A marketing fogalma, a marketingtevékenység részfolyamatai.

kommunikáció a A piac elemzésének módszerei, azok alkalmazása a vendéglátás
gyakorlatban

gyakorlatában.
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A marketing-mix lényege, marketingkommunikáció a vendéglátásban.
A

vendéglátásban

szükséges

viselkedéskultúra

elméletben

és

gyakorlatban.
4. Élelmiszerismeret

Az állati és növényi eredetű élelmiszerek, azok felhasználási lehetőségei.
Az édesítőszerek és édesipari termékek, a koffeintartalmú élvezeti áruk.
A fűszerek,

ízesítők, zamatosítók és állományjavítók.

Italokkal

kapcsolatos ismeretek, azok csoportosítása, készítési módjai.
A higiéniai és fogyasztóvédelmi szabályok ismerete és alkalmazása.
5. Termelés elmélete

A termelés tárgyi feltételei, technológiai folyamatai a beszerzéstől az
értékesítésig.
A magyar konyha jellemzői.
A konyhatechnológiai műveletek.
A főzelékek, köretek, saláták, öntetek, levesek, levesbetétek, mártások,
meleg és hideg előételek fajtái, jellemzői, készítésük folyamata.

6. Értékesítés elmélete Az értékesítés fajtái, jellemzői, tárgyi feltételei, folyamata.
Az értékesítés etikett és protokoll szabályai.
A vendégtípusok.
A hazai étkezési szokások.
Az értékesítés higiéniája, valamint az üzleti árukezelés szabályai.
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2.11.7 Szépészet ismeret ágazati szakmai érettségi témakörei

TÉMAKÖRÖK
1. K é z á p o ló s za k m a i ism e re te k

TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1.1. Kézápoló szakmai
ismeretek

1.1.1. Előkészítés,

Legyen képes a vendéget fogadni, megfelelő módon,

vendégfogadás, diagnosztizálás

szakszerűen tájékoztatni, vendégnyilvántartást
vezetni, vendégkártyát készíteni.
Ismerje a munka-, balesetvédelmi szabályokat és a
védőfelszereléseket.
Ismerje a kézápoláshoz szükséges eszközöket, az
előkészítés (letisztítás, fertőtlenítés) anyagait.
Legyen képes felismerni az objektív tüneteket, a
kézápolást kizáró és befolyásoló tényezőket.

1.1.2. Kézápolás

Ismerje:
-a kéz csontjait, ízületeit, izmait,
-a köröm felépítését, élettanát, gyakori
megbetegedéseit (körömgombásodás,
körömsánc-gyulladás),
-a bőr felépítését, élettanát, elemi elváltozásait,
-az elszarusodás folyamatát és zavarait.
Ismerje a kézápoláshoz használt kézi szerszámokat
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és gépeket a paraffmos kézápolás és a kéz
masszírozásának vonatkozásában.
Ismerje és tudja összehasonlítani a különböző körömés bőrdíszítési módokat (lakkozás, henna,
csillámtetoválás).
2 .M u n k a - és k ö r n y e z e tv é d e le m

TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.1. Munka- és
környezetvédelem
2.1.1. Munkavédelem

Ismerje
az általános balesetvédelmi szabályokat,
a munkavédelem fogalmát, célját, feladatát,
területeit és a mmunkavédelemről szóló törvény
hatályát,
a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi
feltételeit, a munkaképes állapot jellemzőit, a
munkaképes állapotot veszélyeztető tényezőket,
a baleset és a munkabaleset fogalmát,
a foglalkozási megbetegedések és munkahelyi
ártalmak fogalmát a szépészetre j ellemző
példákkal, kiváltó okaikat,
a munkavédelemmel kapcsolatos dokumentáció
szabályait,
a fizikai, kémiai, biológiai, fiziológiai
veszélyforrásokat,
a biztonsági szín- és alakjeleket, táblákat,
-

piktogramokat,
az elektromos berendezések biztonságos
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használatának szabályait,
a védőfelszerelések és munkaruha fogalmát,
fajtáit és a szépészetben való alkalmazásának
ismérveit.
2.1.2. Környezetvédelem

smerje
- a környezetvédelem fogalmát, területeit,
- a környezetkárosító tevékenységeket és
anyagokat,
- a környezetszennyezéssel kapcsolatos
alapfogalmakat,
- a szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése
során felmerülő környezeti terhelést (víz-, levegőés talajszennyezés),
- a hulladék fogalmát, kezelésének módjait,
fajtáit,
- a környezettudatos szépségszalon üzemeltetés
jellemzőit.

2.1.3. Elsősegélynyújtás

Ismerje
- az elsősegély-nyújtás fogalmát, területeit,
- az elsősegély-nyújtás teendőit: törés,
rándulás, ficam, vérzések, égési sérülések,
mérgezések, marási sérülések, eszméletvesztés,
sokk és áramütés esetén, a stabil oldalfekvés
kivitelezését, indikációit, az újraélesztés alapelveit.

2.1.4. Tűzvédelem

Ismerje
a tűz fogalmát, feltételeit, a különböző
tűzvédelmi kategóriákat, a kategóriákba tartozó
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anyagokat, különös tekintettel a szépészeti
szolgáltatóegység üzemeltetésére.
Ismerje a szépségszalonok tűzvédelemmel
-

kapcsolatos feladatait.
Ismerje a tűzmegelőzés fogalmát, módjait, a
tűzoltó
készülékek fajtáit, használatának szabályait, a
tűzoltás egyéb eszközeit, módjait.
Ismerje a tűzjelzés módjait, a tűzbejelentés
formáját,
módját.
Ismerje a tűzoltás módjait, eszközeit, anyagait.
Ismerje a tűz esetén teendőket: jelzés, mentés
(prioritás), oltás.

3 .S z é p é s ze ti s za k m a i ism e re te k

TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.1. Szépészeti szakmai
ismeretek
3.1.1. Anatómiai alapismeretek

Ismerje
a sejt fogalmát, felépítését, alkotóelemeit:
sejthártya, citoplazma, citoszkeleton,
mitokondrium, lizoszóma, dezmozóma,
a

transzport-folyamatokat

a

sejthártyán

keresztül,
a szövetek fogalmát,

a szövettípusokra

jellemző sejteket és sejtközötti állományt,
a hámszövetek feladatait, jellemzőit,
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a

hámok felosztását működés szerint: fedőhám,
felszívóhám, mirigyhám, mirigyek alakja,
váladéktermelése,

ürítése,

pigmenthám,

érzékhám,
a lazarostos kötőszövet jellemzőit, sejtes,
rostos

és

kocsonyás

alapállományát,

feladatait,
a zsírszövetet és feladatait,
a folyékony kötőszövet: a vér és nyirok
jellemzőit,

alkotórészeit,

feladatait,

a

véralvadás biokémiai jellemzőit,
a porc és a csontszövet általános jellemzőit,
az izomszövetek általános jellemzőit,
az

idegszövet

általános

jellemzőit,

felépítését, feladatait,
a

csontrendszer

csoportosítását,

feladatait,
a

a

koponya

csontok
csontjait,

varratait,
az

izomrendszer

feladatait,

az

izmok

jellemző tulajdonságait, az ingerlékenység,
az izomtónus, a fáradékonyság, az apadási,
gyarapodási képesség fogalmát,
a fej izmait (magyarul),
a keringés szervrendszerét, feladatait, részeit:
a vérkeringési rendszer jellemzése (a vérerek,
a szív, a fej és nyak kozmetikai szempontból
fontos vérereit magyarul),
a nyirokrendszer jellemzését, a fej és a nyak
nyirokcsomóinak megnevezését magyarul,
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az V. és a VII. agyideg lefutását, beidegzési
területeit,
a neuroendokrin rendszer működésének elvi
alapjait,

a

bőr

szempontjából

fontos

hormonokat, azok szerepét a bőr működése
szempontjából

Ismerje:
a

bőr

fő

rétegeinek

3.1.2. A bőr és függelékeinek

(magyarul),

felépítése és élettana

szövettani j ellemzését,

megnevezését

a hámréteg részletes jellemzését, alrétegeivel
-

együtt,
a hámban lejátszódó biofizikai és biokémiai
folyamatokat: diffúzió, ozmózis, a
festékképzés és elszarusodás biokémiai

folyamata,
a bőr vérereit és idegvégződéseit, a bőr
mirigyei
a bőr függelékeit:
(faggyú-és

verejtékmirigyek),

bőrfelszíni

emulzió,
szőr és szőrtüsző, a köröm,
a bőr védelmi szerepét: a fizikai, vegyi,
meteorológiai hatások és kórokozók ellen,
a bőr hőszabályozó szerepét,
a bőr felszívó szerepét: felszívódási utakat,
bőrrokon
anyagokat,
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a bőr kiválasztó szerepét,
a

bőr

érző

szerepét,
a

bőr

légző

szerepét.
Ismerje
az elsődleges és másodlagos elemi elváltozások
fogalmát, fajtáit,
a szövetszaporulatok fogalmát, fajtáit,
a körömelváltozások fogalmát, fajtáit.
Ismerje
a

kóroktan

fogalmát,
a kóroktani tényezőket, azok jellemzőit, az
ellenük

való

védekezés

mikroorganizmusok

okozta

módjait,

a

legjellemzőbb

elváltozásokat.
3.1.3. Masszázs

Ismerje
a masszázs fogalmát, j avallatait, ellenj avallatait,
élettani hatásait,
fajtáit,
anatómiai alapjait,
a kézi masszázs alapfogásait, hatásait és
alkalmazási módjait (hajas fejbőr, nyak, váll).

4. S z é p é s z e ti á lta lá n o s a n y a g is m e re t

TÉMÁK

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1. Szépészeti általános
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anyagismeret
4.1.1. Kémiai alapismeretek

Ismerje
az anyagi részecskéket: elemi
- részecskék (proton, neutron,
- elektron, foton), kémiai
- részecskéket,
az anyagi halmazokat: homogén, heterogén
- egykomponensű és többkomponensű anyagi
- rendszerek,
a vegyületek fogalmát, fajtáit,
a többkomponensű keverékek, elegyek
- oldatok fogalmát,
a valódi oldatok jellemzését,
a kolloidokat és megjelenési formáikat,
a durva diszperz rendszereket és megjelenési
formáikat,
a kémiai részecskék között kialakuló
kölcsönhatásokat, kémiai kötéstípusokat: az
elsőrendű kötéseket, másodrendű kötések és
jelentőségüket,
az anyagi változásokat: fizikai változások,
fizikai-kémiai változások (halmaz szerkezet
változások): halmazállapot változások,
oldódás, hidratáció, szolvatáció,
a kémiai változások fogalmát, feltételeit: az
egyesülés és a bomlás, csereakciók, transzport
folyamatok: oxidáció, redukció, protolitikus
folyamatok, közömbösítés, hidrolízis.
Képes elvégezni az alábbi számításokat:
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tömegszázalék számítás,
térfogatszázalék számítás,
vegyesszázalék számítás.
4.1.2. Anyagismeret

Ismerje
- a víz fizikai, kémiai tulajdonságait, élettani
szerepét,

- az idratáció, ozmózis, turgor fogalmát,
- a víz előfordulását: a természetben lágy és kemény
vizek fogalmát, hatásaikat a bőrre,
az ásvány és termálvizek fogalmát, fajtáit
a víz alkalmazását a szépészeti szakmák
gyakorlása során,

- a víz disszociációját, a pH-érték és a kémhatás
fogalmát, a különböző kémhatású oldatok bőrre
gyakorolt hatásait, szépészeti alkalmazásait,
- a hidrogén-peroxid fizikai, kémiai tulajdonságait,
különböző koncentrációjú oldatainak hatásait,
szépészeti alkalmazási lehetőségeit,
- a peroxidok, persók fogalmát, jellemzőiket,
szépészeti alkalmazásukat és hatásaikat,
- a bőr- és függelékeinek letisztításra szolgáló
anyagokat,
- a tisztítást, fertőtlenítést és szépészeti szakmák
gyakorlása során alkalmazható anyagaikat,
- a kozmetikumokban található legfontosabb
alapanyagokat: víz és vízben oldódó anyagok, észterek,
iipoidok, paraffinok jellemző fizikai, kémiai
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tulajdonságait,
3 őrre

gyakorolt hatásait és szépészeti szakmák

gyakorlása során történő felhasználásukat.

5.

TÉMÁK

D iv a ttö r té n e ti ism e re te k

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

5.1. Divattörténeti ismeretek

5.1.1. Művészet- és
hajviselettörténet

Ismerje
az ókori építészetet, szobrászatot, festészetet,
a középkori építészetet, szobrászatot, festészetet,
az újkori építészetet, szobrászatot, festészetet,
a legújabb kori építészetet, szobrászatot,
festészetet.
Ismerje a tipikus
ókori hajviseleteket,
középkori hajviseleteket,
újkori hajviseleteket,
legújabb kori hajviseleteket,
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□ napjaink divatos hajviseleteit.

5.1.2. Színelmélet

Ismerje
a fény kettős természetét,
az energia, a hullámhossz és a szín kapcsolatát,
az elektromágneses spektrum tartományait,
a fényelnyelés, visszaverődés jelenségét, és szerepét
a színek kialakulásában,
a spektrál színeket,
a természetes fény hatásait a szépségiparban (látható
infravörös és UV sugarak vonatkozásában),
az UV-sugarak szerepét a szolárium-gép
üzemeltetése során,
a hattagú színkört és az elsőrendű, másodrendű
színeket,
a kontrasztok fogalmát, fajtáit és alkalmazását a
szépészetben,
az additív és szubsztraktív színkeverést.
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2.11.8 Turisztika

ismeretek

ágazati

szakmai

érettségi vizsga

témakörei

középszint
TÉMAKÖRÖK
T u risztik a i e rő fo rrá so k b e m u ta tá sa
1.

T u rizm u s a la p ja i

TÉMAKÖRÖK, KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
A turizmus elmélete

Ismerje a turizmus kialakulásának történetét, a turisztikai alapfogalmakat.
Igazodjon el a turizmus intézmény és szervezeti rendszerében, és tudja értelmezni a
szereplők kapcsolatrendszerét.
Ismerje a turisztikai piac kategóriáit (kereslet, kínálat, árak) és legyen képes
bemutatni ezek jellemzőit.
Tudja megkülönböztetni és jellemezni a turizmus formáit, ágait. Tudja értelmezni a
turisztikai adottság és fogadóképesség fogalmát, és be tudja mutatni a hazai turizmus
természeti és ember alkotta kínálatát.
Legyen képes tájékoztatást adni a hazai közlekedési lehetőségekről.
Legyen képes jellemezni a turisztikai keresletet, különböztesse meg az eltérő
motivációkkal utazók sajátosságait, utazási szokásait.
Tudja értelmezni a turizmus gazdasági és társadalmi jelentőségét.
Legyen képes értelmezni a turisztikai statisztikai mutatókat, adatokat.
Földrajzi ismeretek
Legyen tisztában a hazai turisztikai régiók jellemzőivel, turisztikai vonzerőivel.
Ismerje és legyen képes bemutatni a világörökségi listán szereplő helyszíneket.
Legyen tájékozott a jelentős európai fogadó országok fontosabb turisztikai
vonzerejéről.
2.

K u ltú r - és v a llá stö rté n e t

2.1. Kultúr- és vallástörténeti értékek Magyarországon
Ismerje Magyarország kulturális hagyományait, és jelentősebb kultúrtörténeti értékeit.
Legyen képes tájékoztatást adni a hagyományőrző (lovas) és egyéb kulturális (pl.
folklór, gasztronómiai, zenei.) rendezvények, fesztiválok tartalmáról
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Legyen képes tájékoztatást adni a jelentősebb, Magyarországon jelen lévő vallási
felekezetekről (pl. zarándokhelyek, utak, étkezés és böjt, étel- és italfogyasztási
előírások, ünnepek).
3.

V en d ég lá tá s és s zá llá s h e ly is m e re te k

3.1. Magyar és nemzetközi gasztronómia
Legyen képes bemutatni a hungarikumokat.
Ismerje a tradicionális és aktuális étkezési szokásokat, a jellegzetes hazai ételeket és
italokat.
Ismerje a vendéglátó üzletprofilokat, a terítési és felszolgálási szabályokat.
Ismerje a menü- és italsorok összeállításának szempontjait. Legyen tájékozott a hazai
jelentősebb gasztronómiai rendezvények, fesztiválok kínálatáról.
3.2. Magyarország és Európa borvidékei és jellegzetes borai
Ismerje Magyarország borvidékeit és a hazai borok jellemzőit. Legyen tájékozott a
borturisztikai termékek között (pl. borutak, bortúrák, bor fesztiválok, borkóstolók)
3.3. Szálláshely ismeret
Ismerje a különböző szálláshelyek fajtáit, jellemzőit, munkaköreit.
Ismerje a szálláshelyek minőség szerinti megkülönböztetésének
-

elveit.
Legyen tisztában az alap- és kiegészítő szolgáltatásokkal,

-

valamint a programcsomagokkal (package).
Legyen tisztában a szálláshelyek és utazási irodák (közvetítők)
közötti kapcsolat lehetőségeivel.
Ismerje a szállásfoglalási rendszereket, lehetőségeket
T u risztik a i m a r k e tin g és k o m m u n ik á c ió

4.

Ü zleti k o m m u n ik á c ió a g y a k o r la tb a n

4.1. Társalgási protokoll
Legyen képes a protokoll szabályai szerint kommunikálni.
Legyen tisztában az üzleti tárgyalásokon való megjelenés követelményeivel.
Legyen képes infokommunikációs eszközöket használni
4.2. Az interperszonális kommunikáció fajtái
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Ismerje a kommunikációs szabályokat és legyen képes a kapcsolattartás különböző
formáira a partnerekkel
5. M a rk e tin g a la p ja i

5.1. Marketing alapismeretek
Tudja ismertetni a marketing fogalmát, szerepét és alkalmazási területeit.
Tudja értelmezni a marketing-mix elemeit. Értse a piacszegmentálás lényegét és
ismérveit. Ismerje a piackutatás folyamatát, módszereit
5.2. Turisztikai marketing
Ismerje az idegenforgalmi marketing sajátosságait és a kommunikációs-mix
eszközrendszerét.
Ismerje a turisztikai reklám fogalmát, szerepét és fajtáit.
Legyen tisztában a PR, az eladás ösztönzés és a direkt marketing fogalmával,
jellemzőivel.
Legyen képes értelmezni az ország-imázs jellemzőit. Ismerje a nemzeti marketing
szervezet tevékenységét. Ismerje a desztinációs marketing jelentőségét és eszközeit.
Ügyviteli folyamatok alkalmazása
6. Ü g y v ite li is m e re te k

6.1. Fizetési tranzakciók hazai és nemzetközi valutával
Ismerje a valuta és deviza fogalmát, jellemzőit. Ismerje a banki és készpénzes
tranzakciók j ellemzőit, bizonylatait.
Tudja felsorolni a fizetési módokat és eszközöket.
Legyen képes a tranzakciókhoz kapcsolódó bizonylatokat kitölteni.
6.2. Ügyviteli bizonylatok, folyamatok, ügyviteli rend
Ismerje a turisztikai szektor ügyviteli folyamatait és a biztonságos adat- és iratkezelés
jellemzőit.
Ismerje a különféle ügyviteli bizonylatok fajtáit, felhasználási területét.
Legyen tisztában a szigorú számadású bizonylatokkal kapcsolatos feladatokkal.
7.

I n fo r m a tik a a tu rizm u sb a n

7.1. Informatika alapjai
Ismerje a turisztikai ügyviteli munkafolyamatokhoz használt informatikai eszközöket
és programokat.
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Ismerje a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés és az internet használat alapjait.
8.1. Hivatalos levelezés és szerződéskötés
Legyen

tisztában

a

hivatalos

levelek

fajtáival,

ezek

formai

és tartalmi

követelményeivel.
Legyen képes hagyományos és digitális formában hivatalos levelek (ajánlat kérés,
árajánlat adása, tájékoztatás, információkérés, stb.) megírására.
8.2. Adatszolgáltatás, statisztikai adatelemzés
Legyen képes információgyűjtésre különféle adatállományokból. Legyen képes
egyszerű statisztikai kimutatások értelmezésére és készítésére
2.11.9 Választható:
2.11.9.1 Informatika
Tartalmi követelmények
KÖZÉPSZINT
Témakör

Követelmények

1. Információs társadalom
Információs

Informatikai alapfogalmak

rendszerek az

Információs rendszerek szakszerű leírása, elemeinek pontos

iskolában és a

meghatározása.

gazdaságban
Dokumentumok választása informatikai eszközök segítségével.
Közhasznú magyar

Annak ismerete, hogy az információ áru, hogy az információs

információs

rendszerekben, de akár csak egy címlistában is hatalmas érték lehet.

adatbázisok
Keresés számítógépes katalógusokban és adatbázisokban.
Jogi és etikai

Adatbiztonság, szerzői jog, etikai vonatkozások alapjainak ismerete.

ismeretek
Információs és

Ismerje az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásait

kommunikációs

és hatását a mindennapi életben, munkában, szórakozásban stb.

technológiák a
társadalomban
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Ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb fázisait.
2. Informatikai alapismeretek - hardver
A számítógépek

A Neumann-elvű számítógépek.

felépítése,

A számítógép, illetve a kapcsolódó perifériák. Perifériák típusai, főbb

funkcionális

jellemzői és feladataik.

egységei, azok főbb
jellemzői
A számítógép

A számítógép főbb egységeinek felismerése és funkciói. Legfontosabb

üzembehelyezése

részeinek összekapcsolása és üzembehelyezése.

3. Informatikai alapismeretek - szoftver
Az operációs

Az operációs rendszer részei. Az operációs rendszer funkciói.

rendszer és főbb

Könyvtárak (mappák) létrehozása, másolása, törlése, átnevezése.

feladatai
Keresés a háttértárakon.
Az adatkezelés

Tömörítés, víruskeresés, lemezkarbantartás, az operációs rendszer

szoftver és hardver

segédprogramjai.

eszközei
Állományok típusai

Állománykezelés (létrehozás, másolás, törlés, átnevezés, nyomtatás).

Hálózatok

Hálózati be- és kijelentkezési programok indítása. Hozzáférési jogok,

működésének

adatvédelem.

alapelvei,
felhasználási
területei
4. Szövegszerkesztés
Szövegszerkesztő

Szövegszerkesztő program indítása. Szöveg beolvasása és kimentése.

program kezelése
Nyomtatás.
A munkakörnyezet és a nézet beállítása.
Szövegszerkesztési A szövegszerkesztés menete. Szövegbevitel, -javítás.
alapfogalmak
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Karakterformázás, bekezdésformázás, felsorolás, számozás, tabulátorok
használata.
Oldalformázás.
Szövegjavítási

Keresés és csere funkciója.

funkciók
Kijelölés, másolás, mozgatás és törlés.
Helyesírás-ellenőrzés, szinonimaszótár, elválasztás.
Táblázatok, grafikák Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorbarendezés, szegélyezés.
a szövegben
Táblázatok, grafikák, képek, szimbólumok és más objektumok
beillesztése a szövegbe és formázása.
5. Táblázatkezelés
A táblázatkezelő

A program indítása, a munkakörnyezet beállítása.

használata.
Táblázatok felépítése Táblázatok felépítése (cella, oszlop, sor).
Táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása.
Adatok a

Adattípusok.

táblázatokban
Adatbeviteljavítás, másolás, mozgatás, formázás.
A cellahivatkozások használata.
Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény.
Táblázatformázás

Karakter-, cella- és tartomány-formázások. Sorok, oszlopok,
tartományok kijelölése.
Cellák és tartományok másolása.

Táblázatok,

Egyszerű táblázat készítése.

szövegek, diagramok
Diagramtípus kiválasztása. Diagramok szerkesztése.
Problémamegoldás

Tantárgyi feladatok megoldása.

táblázatkezelővel
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6. Adatbázis-kezelés
Az adatbázis-kezelés Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, rekord, mező, kulcs.
alapfogalmai
Adatbázis-kezelő

Adattípusok.

program interaktív

Adatbevitel, adatok módosítása, törlése.

használata
Adatbázisok létrehozása, karbantartása.
Alapvető adatbázis

Lekérdezések, függvények használata, keresés, válogatás, szűrés,

kezelő műveletek

rendezés, összesítés.

Képernyő és

Képernyő és nyomtatási formátumok tervezése és készítése.

nyomtatási
formátumok
7. Információs hálózati szolgáltatások
Kommunikáció az

Levelezési rendszer használata.

Interneten
Állományok átvitele, www, keresőrendszerek, távoli adatbázisok
használata.
Weblapkészítés

Hálózati dokumentumok szerkezete, weblap készítése
Web szerkesztővel: szöveg, kép, ugrópont bevitele.
Formázási lehetőségek.

8. Prezentáció és grafika
Prezentáció

Prezentációs anyag elkészítése (szöveg, rajz, fotó, hang ...) és
formázása.

Grafika

Grafikai eszközök használata. Elemi alakzatok megrajzolása,
módosítása, képek beillesztése.

9. Könyvtárhasználat
Könyvtárak

A könyvtárak, könyvtártípusok funkciói.
Dokumentumtípusok. Tájékoztató eszközök.

Információkeresés

Katalógusok, számítógépes információkeresés.
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2.11.9.2 Földrajz
KÖZÉPSZINT
Témakör

Követelmények

1. Térképi ismeretek
A földrajzi környezet ábrázolásának lehetőségei, módjai.
A különböző tartalmú és fajtájú térképeken közölt információk
leolvasása,
az egyszerű összefüggések feltárása és alkalmazása.
Helymeghatározás a térképen, távolságmérés és -számítás.
Az űrtérképezés gyakorlati jelentősége.
Földrajzi és környezeti elemek azonosítása űrfelvételeken.
2. Kozmikus környezetünk
A Naprendszer felépítése és annak földi következményei. A
Nap.
A Föld mozgásai és azok következményei.
A helyi és a zónaidő számításával kapcsolatos gyakorlati
feladatok
megoldása.
Az űrkutatás eredményeinek gyakorlati vonatkozásai.
3. A geoszférák földrajza
A kőzetburok

Tájékozódás a földtörténeti időegységekben, főbb
eseményeikben.
Égitestünk gömbhéjas szerkezete.
A kőzetlemezek és mozgásuk következményei.
A Föld nagyszerkezeti egységei.
A belső és külső erők felszínformáló szerepe, a felszínformák.
A leggyakoribb ásványok és kőzetek felismerése, gazdasági
hasznosíthatóságuk.

A levegőburok

A légkör szerkezete, anyagi felépítése.
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A légkörben lezajló folyamatok és törvényszerűségeik, az
éghajlati elemek közötti kölcsönhatások.
Az időjárási elemek szerepe a felszínformálódásban.
Az időjárási elemekkel kapcsolatos számítási feladatok
megoldása.
Az időjárás-jelentések értelmezése, a változások okainak
magyarázata.
A légkör szennyeződésének okai és a szennyezettség
következményei.
A vízburok

A vízburok tagolódása és a víz körforgása.
Az óceánok és a tengerek földrajzi jellemzői, gazdasági
jelentőségük.
A felszíni és felszín alatti víztípusok, hasznosíthatóságuk
lehetőségei.
A vízgazdálkodás főbb tevékenységei.
A vízellátás és a vízszennyezés helyi, ill. az egész bolygóra
kiható
problémái, megoldási lehetőségek.
A víz és a jég felszínformáló tevékenysége.

A talaj

A talaj természeti és gazdasági jelentősége, a talajpusztulás és
következményei.

4. A földrajzi övezetesség
A szoláris és a valós éghajlati övezetek.
A földrajzi övezetek, övék, területek/vidék elhelyezkedése,
hasonló és
eltérő vonásai, a gazdálkodás jellemzői, a környezeti
problémák.
A függőleges és a vízszintes övezetesség kapcsolata.
5. Népesség- és településföldrajz
A Föld népességnövekedésének időbeli alakulása, okai,
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környezeti
következményei.
A népesség szerkezete.
A népesség térbeli eloszlását meghatározó legfontosabb
tényezők, a
területi megoszlás különbségei.
Az urbanizáció és a népességmozgások vonásai és
következményei.
Az egyes településtípusok jellemzői, kialakulásuk okai.
6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe
A világgazdaság

A világgazdaság ágazati felépítése.
A gazdasági fejlettség mérésére alkalmas legfontosabb
mutatók.
A fejlettség területei különbségei.
A piacgazdaság működésének elve.
A jelentősebb nemzetközi gazdasági és pénzügyi
tevékenységek és
szervezetek.
A nemzetközi munkamegosztás és a világkereskedelem főbb
irányai,
résztvevői.
A globalizáció.
Az integráció legfontosabb lépései az Európai Unió példáján.

A gazdasági

A legfontosabb gazdasági ágazatok telepítő tényezői, azok

ágazatok

változása.
A gazdasági szerkezetváltás folyamata.
A mezőgazdaság termelés jellemzői.
Az energiagazdaság és az ipar jelentősége, átalakulási
tendenciái.
Az infrastruktúra szerepe és kapcsolata az életminőséggel.
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7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és
országok
Földünk országainak csoportosítása társadalmi-gazdasági
jellemzőik
szerint.
A világgazdasági központok és a peremterületek, eltérő és
változó
szerepük a világgazdaságban.
A különböző egyedi szerepköröket betöltő országcsoportok és
országok
földrajzi jellemzői.
8. Magyarország földrajza
Magyarország földrajzi helyzete.
Hazánk természeti adottságai és erőforrásai, a medencejelleg
érvényesülése.
Népességföldrajzi folyamatok és azok következményei. A
népesség
nemzetiségi összetételének változásai és következményei a
Kárpát
medencében.
Magyarország gazdaságának jellemző vonásai. A gazdaság fő
ágai,
ágazatai, területi és szerkezeti átrendeződése, annak okai és
társadalmi
gazdasági következményei.
Nemzetközi gazdasági kapcsolataink. Hazánk idegenforgalma.
A hazai tájak és régiók eltérő természetföldrajzi és társadalmi
gazdasági
képének bemutatása.
Hazánk környezeti állapota, legfőbb természeti, kulturális és
környezeti
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értékei, gazdasági eredményei.
A lakóhely és a régió természeti, társadalmi-gazdasági
jellemzői.
9. Európa regionális földrajza
Európa természeti és társadalmi-gazdasági képe.
Az egyes kontinensrészek és a tipikus tájak földrajzi jellemzői.
Az európai országok szerepe a kontinens, illetve a világ
gazdaságában.
Társadalmi-gazdasági adottságaik közös és eltérő vonásai,
jellemzői.
Az Európai Unió kialakulásának társadalmi-gazdasági alapjai,
működésének jellemző földrajzi vonásai. Egyes területeinek és
országainak
hasonlóságai és különbségei.
A környezeti problémák területi jellemzői, a megoldásukra tett
törekvések
Európában.
10. Az Európán kívüli földrészek földrajza
Az egyes kontinensek általános természetföldrajzi és
társadalmi-gazdasági
jellemzői, tipikus tájaik.
Az eltérő társadalmi-gazdasági fejlettségű területek, a
világgazdaságban
kiemelkedő jelentőségű országcsoportok és országok.
Példák a társadalom természeti környezetbe való
beavatkozására az egyes
földrészeken.
11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai
A legfőbb globális problémák és azok kialakulásának
természeti,
társadalmi-gazdasági okai.
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Példák a globális környezeti gondok megoldási lehetőségeire.
2.11.9.3 Biológia
Bevezetés a biológiába

Témák

Követelmények

A biológia
tudománya
Tudja, hogy a rendszerezés alapegysége a faj.
Tudja alkalmazni a rendszerezés alapelveit élőlények csoportosítása során
Értelmezze a természetes rendszert az élővilág fejlődéstörténete alapján.
Értse Linné rendszertani munkásságának fő elemeit (mesterséges rendszer,
kettős nevezéktan).
Ismerje a fénymikroszkóp használatának alapelveit, alkalmazhatóságát
biológiai vizsgálatokban.
Tudjon kaparékot, nyúzatot készíteni, metszetet elemezni.
Tudja, hogyan kell kiszámítani a mikroszkóp nagyítását.

Az élet jellemzői
Tudja összehasonlítani a különböző szerveződési szinteket: egyed alatti (sejt
alatti, sejtszintű, szövet, szerv, szervrendszer) egyed, egyed feletti
(populáció, társulás, biom, bioszféra).
Ismerje a diffúzió és az ozmózis biológiai jelentőségét, és tudja magyarázni
a két folyamatot. Tudjon elvégezni és értelmezni egyszerű ozmózisos
kísérleteket.
Ismerje a felületen való megkötődés biológiai jelentőségét (enzimműködés,
talajkolloidok, kapillaritás).
Mutassa ki az orvosi szén nagy felületi megkötőképességét festékoldattal.
Tudja magyarázni és értelmezni a kísérletet, értse annak következményeit,
alkalmazási lehetőségeit.
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Ismerje az aktiválási energia és a katalizátor fogalmát, alkalmazását.
Ismerje az enzimek előfordulását (minden sejtben működnek), az
enzimműködés lényegét, optimális feltételeit, utóbbit hozza összefüggésbe
szervezete jellemző értékeivel (testhőmérséklet, pH - ozmotikus viszonyok).
Ismerje az enzimhibán alapuló emberi betegség megnyilvánulását.
Egyed alatti szerveződési szint
Szervetlen és
szerves
alkotóelemek
Értse a C, H, 0, N, S, P szerepét az élő szervezetben. Ismerje a H+, Ca2+,
Elemek,ionok

Mg2+, Fe2+-3+, Na+, K+, Cl- HC03-, a C032-, N 03- - ionok természetes
előfordulásait.
Tudja magyarázni a só jódozásának és a fogkrémek fluorozásának szerepét.

Szervetlen
molekulák

Értse a víz, a szén-dioxid és az ammónia jelentőségét az élővilágban.
Értse, hogyan és miért mutatható ki a szén-dioxid meszes vízzel.

Lipidek

Magyarázza a lipidek oldódási tulajdonságait, tudjon hozni ezekre
hétköznapi példákat.
Értse, miért léphet fel könnyen a zsírban oldódó vitaminok túladagolása.
Ismerje a zsírok és olajok biológiai szerepét (energiaraktározás, hőszigetelés,
mechanikai védelem), és hozza ezt összefüggésbe a zsírszövet szervezeten
belüli előfordulásával. Magyarázza a foszfatidok polaritási tulajdonságai
alapján, miért alkalmasak a biológiai membránok kialakítására
(hártyaképzés).
Tudjon elvégezni és értelmezni az epe zsírokat szétoszlató szerepét
bemutató kísérletet.

Szénhidrátok

Tudja összehasonlítani a következő szénhidrátokat íz, vízoldhatóság és
emészthetőség szempontjából: szőlőcukor, keményítő, glikogén, cellulóz.
Értse a szénhidrátok természetes előfordulásai és az élő szervezetben
betöltött szerepük közötti összefüggést.
Ismerje fel a glükóz, ribóz, dezoxiribóz molekulájának vázát.
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Tudja a glükóz összegképletét és a poliszaharidok általános képletét.
Ismerje a laktóz és a szacharóz előfordulását és táplálkozás élettani
jelentőségét.
Tudja elvégezni és értelmezni a keményítő jóddal történő kimutatását
(Lugol-próba), és ismerje fel a keményítőszemcséket mikroszkópban és
mikroszkópos képen.
Ismerje a fehérjék általános szerkezetét (peptidlánc). Tudjon példákat
Fehérjék

mondani a mindennapi életből a fehérjék szerkezetének megváltozására
(tojás- és hússütés).
Tudjon elvégezni és értelmezni fehérjék kicsapódását bemutató kísérleteket
(hő, nehézfémsók, mechanikai hatás).
Ismerje a fehérjék biológiai szerepét (enzimek, összhúzékony fehérje
rendszerek- aktin és miozin -, vázanyagok, receptorok, szállítófehérjék,
tartalék tápanyagok, antitestek, jelölő fehérjék, véralvadás, szabályozó
fehérjék).
Magyarázza, miért elengedhetetlen alkotói étrendünknek az eszenciális
aminosavak. Mondjon példákat a mindennapi életből a fehérjék
szerkezetének megváltozására (tojás- és hússütés).
Tudjon elvégezni és értelmezni fehérjék kicsapódását bemutató kísérleteket
(hő, nehézfémsók, mechanikai hatás).

Nukleinsavak,

Értse, hogyan rejlik a DNS szerkezetében az információhordozó, örökítő

nukleotidok

(önmegkettőződő) szerep

Az anyagcsere

Hasonlítsa össze az élőlényeket energiaforrás szempontjából (fototrófok,

folyamatai

kemotrófok) és C-forrás szempontjából (autotrófok és heterotrófok).
Magyarázza az endo- és exocitózis folyamatát.

Felépítő

Magyarázza a növények, a fotoszintézis alapvető szükségességét a földi

folyamatok

életben.
Ismerje a fotoszintézis fény- és sötétszakaszának fő történéseit: a víz
fényenergia segítségével bomlik, molekuláris oxigén keletkezik, a H
szállítómolekulára kerül, ATP keletkezik (fényszakasz); a szén-dioxid
redukálódik a H és az ATP segítségével, glükóz, majd más vegyül etek
keletkeznek (sötét szakasz). Értse a fotoszintetikus színanyagok szerepét a
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folyamatban.

Ismerje a fotoszintézis egyszerűsített egyenletét.
Lebontó

Hasonlítsa össze a biológiai oxidációt és az erjedést (biológiai funkció,

folyamatok

sejten belüli helyszín, energiamérleg).
Tudja, hogy a szerves molekulák szénvázából szén-dioxid keletkezik, a
hidrogén szállítómolekulára kerül.
Tudja, hogy a végső oxidáció során a szállítómolekulához kötött H
molekuláris oxigénnel egyesül, víz és ATP keletkezik. Ismerje a folyamat
helyét a sejtben

Sejtalkotók (az

Ismerje föl mikroszkópban és mikroszkópos képeken a sejtfalat, színtestet,

eukarióta sejtben) sejtmagot, zárványt.
Ismerje fel rajzolt ábrán a sejthártyát, citoplazmát, sejtközpontot, ostort,
csillót, endoplazmatikus hálózatot, riboszómát, sejtmagot, mitokondriumot;
sejtfalat, zöld színtestet, zárványt. Tudja megkülönböztetni az állati és a
növényi sejtet.
Ismerje e sejtalkotók szerepét a sejt életében.
Elhatárolás

Ismerje a biológiai hártyák (membránok) szerepét
Hasonlítsa össze a passzív és az aktív szállítás lényegét (iránya,
energiaigénye).

Mozgás
Anyagcsere

Ismerjen példákat az állábas, ostoros, csillós mozgásokra az emberi
szervezetben.
Ismerje a sejt belső hártyarendszerének funkcióját.
Ismertesse a mitokondrium és a színtest szerepét (biológiai oxidáció,
fotoszintézis)

Osztódás

A sejtműködések
vezérlése

Magyarázza a számtartó és a számfelező osztódás lényegét, szerepüket a
testi és ivarsejtek létrejöttében és a genetikai sokféleség fenntartásában.
Értse, hogy a sejt hogyan válaszolhat külső és belső ingerekre (valamilyen
belső anyag koncentrációváltozása, működésének megváltozása:
alakváltozás, elválasztás vagy elektromos változás).
Az egyed szerveződési szintje
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Nem sejtes
rendszerek
Értse a vírusok biológiai, egészségügyi jelentőségét. Ismerje a vírusok
Vírusok

felépítését és a vírusokkal történő megfertőződés módjait. Hozzon példát
vírus által okozott emberi megbetegedésekre.

Önálló sejtek
Baktériumok

Hasonlítsa össze a prokarióta és az eukarióta sejt szerveződését.
Magyarázza, hogy a felelőtlen antibiotikum-szedés miért vezet a kórokozók
ellenálló formáinak elterjedéséhez. Hozzon példát baktérium által okozott
emberi megbetegedésekre
Az alábbi fajokon mutassa be az egysejtű élőlények változatos

Egysejtű

testszerveződését, alapvető életműködéseit (emésztés, mozgás, víztartalom

eukarióták

szabályozás) és felépítő anyagcseréjét: óriás amőba, papucsállatka faj, zöld
szemesostoros

Több sej tűség
A gombák,
növények,

Értse, hogy a differenciálódás a sejtek szerkezeti és működésbeli

állatok

specializálódásával jár.

elkülönülése
A zöldmoszatok példáján mutassa be és hasonlítsa össze az egysejtű
szerveződés és a többsejtű, nem szövetes szerveződés típusait (sejttársulás,
sejtfonal, teleptest).
Sejtfonalak

Ismerjen fonalas testfelépítésű gombákat (peronoszpóra, fejespenész,
ecsetpenész; emberi megbetegedéseket okozó gombák).
Tudja, hogy a gombák spórákkal szaporodnak.

Teleptest és

Értelmezze a teleptestes szerveződést a vörös- és barnamoszatok, a

ál szövet

zöldmoszatok, a kalapos gombák és a mohák példáin.
Ismerje a szivacsok testfelépítésének főbb jellemzőit
Értelmezze a zuzmókat mint szimbiózisokat.
Értse, hogy a zuzmók a levegőszennyezés indikátorai lehetnek.
Értse a gombák ökológiai jelentőségét: lebontok, paraziták, szimbionták.
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Szövetek,
szervek,
szervrendszerek,
testtájak

Vizsgáljon kézinagyítóval és mikroszkóppal lombosmohákat, zuzmókat,
ismertesse a megfigyeltek, valamint mikroszkópos képek alapján
testfelépítésüket.

A növényvilág
főbb csoportjai a Ismerje a harasztoknál megjelenő evolúciós „újításokat” (szövetek, szervek),
szervi

hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi élethez való hatékony

differenciálódás

alkalmazkodással.

szempontjából
Ismerje a nyitvatermőknél megjelenő evolúciós „újításokat” (virág, mag,
víztől független szaporodás), hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi
élethez való hatékonyabb alkalmazkodással
Ismerje a zárvatermőknél megjelenő evolúciós „újításokat” (takarólevelek,
bibe, zárt magház, termés, szállítócsövek, gyökérszőrök) legyen képes ezeket
összefüggésbe hozni a szárazföldi élethez való
legyen képes ezeket összefüggésbe hozni a szárazföldi élethez való
hatékonyabb alkalmazkodással
Tudja használni a Növényismeret könyvet a környezetében élő növények
megismeréséhez, és élőhelyének, ökológiai igényeinek jellemzéséhez.
Az állatvilág
főbb csoportjai a Ismerje fel és elemezze a testfelépítés, az életműködések (kültakaró, mozgás,
szervi

táplálkozás, légzés, anyagszállítás, szaporodás, érzékelés) és a környezet

differenciálódás kapcsolatát az alábbi állatcsoportok példáján:
szempontjából
szivacsok
laposférgek
gyűrűsférgek
rovarok
csigák
a gerincesek nagy csoportjai (csontos halak, kétéltűek, hüllők, madarak,
emlősök).
A növények

Legyen képes kapcsolatba hozni a következő szövetek felépítését és

szövetei, szervei működését: osztódó szövet és állandósult szövetek: bőrszövet, táplálékkészítő
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alapszövet és szállítószövet.
Vizsgáljon fénymikroszkóppal növényi szövet-preparátumot, készítsen
bőrszövet-nyúzatot (pl. hagyma allevél). Vizsgáljon kristályzárványt.
Gyökér, szár,
levél
Virág, termés

Ismertesse a gyökér, a szár és a levél alapfunkcióit.
Hozza kapcsolatba a virág biológiai szerepét és részeit. Ismertesse az
egyivarú és a kétivarú virág, az egylaki és a kétlaki növény fogalmát.
Hasonlítsa össze az ivaros és az ivartalan szaporítás előnyeit és hátrányait.
Ismertesse a növények főbb ivartalan szaporítási módjait (tőosztás,
dugványozás, oltás, szemzés, klónozás).

Az állatok
szövetei,
szaporodása,
viselkedése

Magyarázza, hogy milyen működésekre specializálódtak a következő
szövetek: hámszövet (működés és felépítés szerint csoportosítva),
izomszövetek, kötőszövetek és idegszövet.

Szaporodás

Értse a petesejt, a hímivarsejt, a zigóta, a hímnősség és a váltivarúság, az ivari

egyedfejlődés

kétalakúság, az embrionális és posztembrionális fejlődés fogalmát.

Viselkedés

Tudja összehasonlítani az öröklött és tanult magatartásformákat
Az emberi szervezet

Homeosztázis

Értelmezze a homeosztázis fogalmát, értse jelentőségét.
Értelmezze a kiválasztás, valamint a külső és belső elválasztás fogalmait.

Kültakaró

Értse a bőr funkcióit (védelem, hőszabályozás érzékelés: fájdalom, tapintás,
nyomás, hőingerek) és értse kapcsolatukat a bőr felépítésével.
Ismertesse a bőr szöveti szerkezetét, mirigyeit

A bőr,
gondozása,

Értse a festéksejtek és a bőrpigment (melanin) szerepét.

védelme
Tudja magyarázni a napsugárzás hatását a bőrre.
A mozgás

Ismerje a csontváz biológiai funkcióit.
Ismertesse a gerincoszlop tájékait, a mellkas, az agykoponya és az
arckoponya csontjait (orrcsontot, járomcsontot, felső és alsó állcsontot).
Ismerje a csont kémiai összetételét (szerves és szervetlen alkotók),
Tudjon példát mondani a csontok összenövésére, varratos, porcos és ízületes
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kapcsolódására, magyarázza, hogy ezek milyen mozgást tesznek lehetővé az
adott helyeken. Ismerje fel rajzon az ízület részeit.
Ismertesse a függesztőövek funkcióját, csontjait, a gerincesek ötujjú
végtagtípusának csontjait.
Értse a férfi és a női medence közti különbség okát.
Izomrendszer

Ismertesse a vázizom felépítését: izomsejt, izomrost (izomsejt), izomköteg,
izompólya, inak.

A mozgás és
mozgási

Tudja, mi a törés, gerincsérülés, ficam, csípőficam, rándulás, lúdtalp,

rendszer

gerincferdülés, és ismerje ezek jeleit.

egészségtana
A táplálkozás
Emésztés

Ismerje a különbséget a táplálék és tápanyag között
Ismerje fel ábrán a táplálkozási szervrendszer szerveit, tudja biológiai
funkcióit.
Ismerje a máj szerepét
Ismerje fel a fog részeit magyarázza a részek funkcióit, értse a fogképletet.
Ismertesse a száj higiéniáját
Tudja, mely emésztőnedvek játszanak szerepet a fehérjék, a szénhidrátok, a
zsírok és a nukleinsavak emésztésének folyamatában;

Felszívódás

Ismerje a bélbolyhok helyét, és tudja működésük lényegét.

Szabályozás

Tudja, hogy mi válthatja ki az éhség-, szomjúságérzetet

Táplálkozás
egészségtana

Magyarázza a minőségi és mennyiségi éhezés fogalmát.
Figyelje meg az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett összetevőket és
magyarázza a lehetséges kockázati tényezőket, táblázat segítségével
Értse az alultápláltság és a túltápláltság következményeit, kockázati tényezőit.

A légzés

Ismerje a légzőrendszer funkcióit.
Ismerje a légzőrendszer szerveit.
Ismerjen légzési segédizmokat.
Ismertesse a vitálkapacitás és a légzési perctérfogat fogalmát.
Határozza meg a légzésszámot nyugalomban és munkavégzés után,
magyarázza az eltérést.
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Hangképzés

Szabályozás
A légzés és a
légzőrendszer
egészségtana

Ismerje fel ábrán a gége alábbi részeit: pajzsporc, gégefedő, hangszalagok.
Ismerje a hangszalagok szerepét a hangképzésben.
Tudja magyarázni a vér szén-dioxid koncentrációjának szerepét a légzés
szabályozásában.
Ismerje az orron át történő bel égzés előnyeit a szájon át történő bel égzéssel
szemben.
Magyarázza, miért jár gyakran együtt a torokgyulladás középfülgyulladással.
Értse a dohányzás kockázatait. Tudjon érvelni a dohányzás ellen.

Az
anyagszállítás
A
testfolyadékok

Hasonlítsa össze a vér, a szövetnedv, a nyirok összetételét, keletkezését,
kapcsolatukat. Ismertesse a teljes vértérfogat mennyiségét, az alakos elemek
és a vérplazma arányát, a vérplazma fő alkotórészeit
Értse a vérszegénység lehetséges okait. Értse, hogy a véralvadási folyamat
rendellenessége vérzékenység, illetve trombózis kialakulásához vezethet.

A szöveti

Ismertesse a vér, a szöveti folyadék és a nyirok kapcsolatát; a szöveti

keringés

folyadék szerepét, mint a sejtek közötti anyagcsere helyét.
Értelmezze a nyirokkeringés lényegét (útvonala, funkciója), a nyirokcsomók
jelentőségét.
Ismerje a szív működésének alapelveit (üregek térfogat- és

A szív és az erek nyomásviszonyainak változása, a vér áramlása a szívciklus folyamán). Értse a
szív felépítésének és működésének kapcsolatát
Ismertesse, hogy mi a koszorúerek feladata, hogy miért életveszélyes ezek
elzáródása.
Ismerje az artériák, a vénák és a kapillárisok felépítését (átmérő, billentyű,
szöveti szerkezet), és ezeket hozza kapcsolatba az adott erek funkcióival
Ismerje a szívfrekvencia és a vérnyomás fogalmát és felnőttkori normál
értékeit.
Tudjon pulzust és vérnyomást mérni (automata eszközzel), legyen képes a
mért adatok eredményeit értelmezni és magyarázni.
Ismertesse a lép helyét és szerepét.
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Tudja, hogy milyen élettani hatások emelik, vagy csökkentik a pulzusszámot
Szabályozás

és vérnyomást. Magyarázza a véreloszlás megváltozásának élettani
fűnkéi ój át.

A keringési
rendszer
egészségtana,
elsősegélynyújtá

Tudjon érvelni a testedzés és a helyes táplálkozás keringési rendszer
egészségére gyakorolt hatása mellett.

s
Ismertesse a keringési rendszer főbb betegségeinek (érelmeszesedés,
visszértágulat,

a

trombózis,

a

magasvérnyomás/hipertónia

betegség,

szívritmuszavar és a szívinfarktus) kialakulásában szerepet játszó főbb
kockázati tényezőket. Értse a megfelelő életvitel kialakításával csökkenthető
kockázatokat. Ismerje a szívinfarktus fogalmát és jellemző tüneteit. Ismerjen
alapvető sebellátási módokat, tudja, hogyan kell

ellátni vérzéssel járó

sérüléseket.
A kiválasztás
A
vizeletkiválasztó Ismertesse a vizelet főbb összetevőit: víz, karbamid, Na+, K+, CT ionok,
rendszer

gyógyszerek, hormonok.

működése
Ismerjen a vizelet összetétele és mennyisége változásának hátterében álló
lehetséges okokat.
Szabályozás
A kiválasztó
szervrendszer
egészségtana

Ismerjen a vizelet összetétele és mennyisége változásának hátterében álló
lehetséges okokat.
Tudjon példát említeni arra, hogy miért jelenhet meg a vizeletben fehérje,
glükóz vagy vér.

Értse a vesekő kialakulásának okait, ismerje rizikófaktorait és indokolja a
folyadékbevitel jelentőségét a vesekőképződés megelőzésében.
Ismertesse a művesekezelés jelentőségét
A szabályozás
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Ismertesse az idegsejt felépítését, változatosságát és funkcióját (az ingerület
keletkezését, vezetését, valamint más sejtekre való továbbadását). Ismerje,
Idegrendszer

hogy az élő sejtek membránjának két oldalán az ionok koncentrációja nem
azonos, és ez potenciálkülönbséget alakít ki. ingerküszöb fogalmát. Példával
igazolja, hogyan változhat meg az ingerküszöb külső és belső környezeti
hatásokra.
Ismertesse a szinapszis fogalmát, magyarázza a serkentő vagy gátló hatást az

Szinapszis

átvivő anyag (vagy más molekulák) és a receptor kölcsönhatásával. Tudja,
hogy a drogok itt hatnak és hatásuk függőséghez vezethet.
Ismerje a központi, környéki idegrendszer, az ideg, dúc, pálya, mag, kéreg,

Az idegrendszer fehér- és szürkeállomány fogalmát, a testi (szomatikus) és a vegetatív
általános

idegrendszer jelentését. Ismerje az idegrendszer működésének fő folyamatait,

jellemzése

és az ezt megvalósító sejttípusokat (receptorsejt, érzőidegsejt, asszociációs
idegsejtek, mozgatóidegsejt).
Ismerje a gerincvelő főbb funkcióit (izomtónus kialakítása, védekező

A gerincvelő

mechanizmusok, a bőr ereinek reflexes szabályozása, nemi szervek
vérbősége).
Ismerje fel az agy nyílirányú metszetén az agy részeit (agytörzs /nyúltvelő,

Az agy

híd, középagy/, köztiagy /talamusz, hipotalamusz/, kisagy, nagyagy), és
tudjon példákat említeni funkcióikra.
Tudja, hogy az álomalvás létszükséglet.

Érzékelés

Értse az érzékszervek működésének általános elveit: (adekvát) inger,
ingerület, érzet.
Ismerje az érzékcsalódás (illúzió, hallucináció) fogalmát, és hogy
kiváltásukban pszichés tényezők és drogok is szerepet játszhatnak.
Ismertesse és ábrán ismerje föl a szem alapvető részeit, magyarázza ezek

Látás

működését, a szemüveggel korrigálható fénytörési hibákat, a szürke- és a
zöldhályog lényegét.
Ismerje föl rajzon a külső-, a közép- és a belső fül részeit. Értse a dobhártya

Hallás és
egyensúlyérzés

és a hallócsontocskák működését, a szabályozás lehetőségét. Értse a
dobhártya és a hallócsontocskák működését, a szabályozás lehetőségét.
Ismerje a zaj szennyeződés forrásait, halláskárosító és pszichés hatását.
Magyarázza a tömlőcske és zsákocska, valamint a három félkörös ívjárat
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szerepét.

Testmozgató
rendszerek

Értse, hogy motivációs állapotok irányítják és aktiválják magatartásunkat.
Ismerje az agykéreg szerepét az akaratlagos mozgások kialakításában. Ismerje
a mozgatópályák kereszteződéseinek funkcionális következményeit.
Ismertesse a kisagy fő funkcióját (mozgáskoordináció). Tudja, hogy alkohol
hatására ez az egyik leghamarabb kieső funkció.

Vegetatív érző

Értelmezze, milyen folyamatok szabályozását jelenti a vegetatívszabályozás.

és mozgató

Ismerje a szembogár (pupilla), a vázizom, a bél, a szív és a vérerek

rendszerek

szimpatikus és paraszimpatikus befolyásolásának következményeit.

Az emberi
magatartás
biológiai
pszichológiai
alapjai
A magatartás
elemei
Öröklött elemek Ismerjen példákat öröklött emberi magatartásformákra
(szopóreflex, érzelmet kifejező mimika).
Ismerje a feltételes reflexek szerepét az ember viselkedésében (félelem,
drogtolerancia). A feltételes reflexeket hozza összefüggésbe a fájdalmas
ingerekre fellépő vérnyomás-növekedéssel, szívfrekvencia-fokozódással,
félelemmel, drogtoleranciával. Magyarázza a tanulás és az érzelmek
Tanult elemek

kapcsolatát (megközelítés-elkerülés, játék, kíváncsiság és unalom).
Tudja, hogy a beszéd tanulása kritikus periódushoz kötött.
Példákon mutassa be a megerősítés rászoktató vagy leszoktató hatását, a
szokás, a rászokás és a függőség kialakulását. Lássa a család, az iskola, a
hírközlés, reklám stb. szerepét a szokások kialakításában. Foglaljon állást a
fentiekkel kapcsolatban.

Emlékezés

Ismerje a rövid és hosszú távú memória fogalmát.

Pszichés

Ismertesse az érzelmi fejlődés hatását az értelmi fejlődésre, hozza

fejlődés

összefüggésbe a család szocializációs funkcióval.
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Az idegrendszer Ismerje az életmód szerepét az idegrendszeri be-tegségek kialakulásának (pl.
egészségtana

stresszbetegségek) meg-előzésében.
Értelmezze a zsigeri működések kapcsolatát az érzelmi-pszichikus
működésekkel, hozza összefüggésbe a pszichoszomatikus betegségek
kialakulásával.
Ismerje a fájdalomcsillapítás néhány módját, ezek esetleges veszélyeit.
Ismerje az agyrázkódás, a migrén, az epilepszia, a stroke (agyvérzés, agyi
infarktus) tüneteit.
Ismerje a táplálkozási zavarokat (ortorexia, anorexia, bulimia,
izomdiszmorfia) és értse kialakulásuk társa-dalmi és biológiai okait.
Ismerjen testképet befolyásoló társadalmi tényezőket.

Drogok

Értse a kémiai és a viselkedési függőségek közös jellegzetességeit és
veszélyeit.

A
hormonrendszer Ismertesse a hormonrendszer működésének a lényegét, a hormontermelést és
Hormonális

szabályozását.

működések
Belső

Ismerje az ember belső elválasztású mirigyeinek elhelyezkedését, az alábbi

elvál asztású

hormonok termelődési helyét és hatását: inzulin, adrenalin, tiroxin,

mirigyek

tesztoszteron, oxitocin.
Tudja elemezni az agyalapi mirigy, a hipotalamusz és a mellékvesekéreg
hormonjainak hatását.
Ábra alapján értelmezze a női nemi ciklus során végbemenő hormonális,
valamint a Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól
méhnyálkahártyában, petefészekben és testhőmérsékletben végbemenő
változásokat. Értse a hormonális fogamzásgátlás biológiai alapjait.
Tudja magyarázni az inzulin, a tiroxin és az adrenalin hatásait. A pajzsmirigy
példáján elemezze a hormontermelés szabályozásának alapelveit.

A
hormonrendszer
egészségtana
Az
immunrendszer

Tudja magyarázni a cukorbetegség lényegét, típusait, tüneteit, okait, kockázati
tényezőit és kezelési módjait.

Ismerje az antitest, antigén, immunitás fogalmát.
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Immunitás

Tudja összehasonlítani a természetes (veleszületett vagy anyatejjel szerzett) és
az adaptív immunválaszt.
Sorolja fel az immunrendszerjellemző sejtjeit (falósejtek, nyiroksejtek).
Magyarázza a memóriasejtek szerepét a másodlagos immunválasz
kialakításában.
Magyarázza a rendszer működésének a lényegét: az idegen anyag
megtalálásának a módját, felismerését, az immunglobulinok jelentőségét, az
idegen anyag megsemmisítését.
Magyarázza meg a gyulladás tüneteit, kialakulásuk okát.
Ismerje a vérszérum fogalmát.
Ismerje a falósejtek szerepét és a genny eredetét.
Értse az autoimmun betegségek lényegét.
Ismertesse az immunizálás különböző típusait (aktív, passzív, természetes,
mesterséges). Minden típusra mondjon példát. Hozzon példát a
Magyarországon kötelező védőoltásokra és értse indokoltságukat.
Magyarázza a vírus és baktérium által okozott betegségek eltérő kezelésének
az okát.
Ismerje Pasteur és Semmelweis tudománytörténeti jelentőségét.

Vércsoportok

Ismerje az AB0- és az Rh-vércsoportrendszert.
Magyarázza az anyai Rh-összeférhetetlenség jelenségét.
Ismerje a vérátömlesztés és a véradás jelentőségét.

Az
immunrendszer

Értse a láz védekezésben betöltött szerepét és a lázcsillapítás módjait.

egészségtana
Értse, hogy az allergia az immunrendszer túlérzékenységi reakciója, tudjon
felsorolni allergén anyagokat, értse az allergiák és a környezetszennyezés
közti kapcsolatot.
Értse az immunrendszer állapota és a betegségek kialakulása közti
összefüggést.
Szaporodás és
egyedfejlődés
Szaporítószerve

Ismerje a férfi és női nemi szervek felépítését, működését, valamint a

k

megtermékenyítés folyamatát.
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Értse a nem meghatározottságát (kromoszomális, ivarmirigy általi,
másodlagos, pszichés nem). Ismerjen fel ábráról petesejtet és hímivarsejtet és
ezek részeit.
Ismerje az ember születés előtti fejlődésének eseményeit (barázdálódás,
Egyedfejlődés

beágyazódás, méhlepény és magzatburkok kialakulása és születésének fő
szakaszait, a terhesség, szülés, a szoptatás biológiai folyamatait, a méhlepény
és a magzatvíz szerepét).
Magyarázza a magzati és anyai vérkeringés kapcsolatát.
Magyarázza a kapcsolat jelentőségét az immunrendszer szempontjából.
Ismertesse az ember posztembrionális fejlődésének legjellemzőbb változásait
(tömeg- és hosszgyarapodás, fogak megjelenése, mászás, ülésjárás, beszéd,
kézhasználat, nemi érés, a gondolkodásmód változása, öregedés).
Tudja, hogy a társadalmi, életmódbeli hatások befolyásolják az egyedfejlődés
ütemét.

A szaporodás,
fejlődés
egészségtana

Ismertesse a családtervezés különböző módjait, terhességi tesztek lényegét
(mit, miből mutatnak ki), a terhességmegszakítás lehetséges következményeit.
Tudjon megnevezni a meddőség hátterében álló okokat (ivarsejttermelés
zavara, hormonzavarok) és azok kezelésére szolgáló lehetőségeket
(mesterséges megtermékenyítés, hormonkezelés). Ismertesse, hogyan
előzhetők meg a nemi úton terjedő betegségek (szifilisz, AIDS, gombás
betegségek).

Populáció

Értelmezze a populáció ökológiai és genetikai meghatározását.
Ismerje a populáció egyedszámának korlátlan és korlátozott növekedési
modelljeit, értse a környezet eltartó képességének fogalmát.
Ismertesse a populáció jellemzőit (egyedszám, egyedsűrűség, koreloszlás,
térbeli eloszlás) és alkalmazza ezeket problémák megoldására.
Ismerjen példát hirtelen elszaporodó (gradáció) majd összeomló létszámú
populációra. Elemezzen mezőgazdasági problémákat e fogalmak segítségével
(pl. sáskajárás, biológiai védekezés).
Elemezze a populációk mennyiségi változásait, értse az ezek hátterében álló
okokat; tudja felismerni és jellemezni az r- és K-stratégista populációkat.
Értelmezzen emberi korfákat, vonjon le belőlük következtetéseket.
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Környezeti

Tudja elemezni biológiai rendszerek térbeli (vízszintes és függőleges) és

kölcsönhatások

időbeli (periodikus és előrehaladó) változásait
Ismertesse a környezet kitettségtől függő változását.
Elemezzen tűrőképességi görbéket: minimum, maximum, optimum, szűk és
tág tűrés.

Kölcsönhatások

Példákból ismerje fel az időleges tömörülést, családot, kolóniát, monogám
párt, háremet.

Viselkedésbeli
kölcsönhatások
Ökológiai
kölcsönhatások

Ismertesse a szimbiózis, a versengés, az asztalközösség az antibiózis, az
élősködés és a táplálkozási kölcsönhatás fogalmát, példák alapján azonosítsa
ezeket a kölcsönhatástípusokat és tudjon rájuk példákat hozni.

Életközösségek
(élőhelytípusok
)
Az
életközösségek

Értse a szintezettség kialakulásának okát.

jellemzői
Ismerje fel és elemezze az életközösségek térbeli változatosságát
(szintezettség, mintázat), előremutató (szukcesszió) és periodikus időbeli
változásait, illetve tudjon példát hozni ezekre.
Tudja értelmezni az emberi tevékenység hatását az életközösségekre (pl.
fajgazdagság, terület).
A fajok és életközösségek jellemzésére használja a Növényismeret és
Hazai
életközösségek

Allatismeret könyveket. Tudja jellemezni egy terület ökológiai viszonyait az
ott élő fajokat jellemző ökológiai mutatók (T-, W-, R-, N-, Z-értékek) alapján.
Egy tó feltöltődésének folyamatán keresztül mutassa be az életközösségek
előrehaladó változásait.

Bioszféra
Globális
folyamatok
Értelmezze a bioszférát globális rendszerként (pl. Gaia-elmélet); értse a
bioszféra és abiotikus környezetének kölcsönös egymásra hatását. Legyen
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képes ebben az összefüggésben értékelni az ember szerepét és feladatait
(környezettudatos ság).
Soroljon fel és magyarázzon civilizációs ártalmakat (feloldatlan stressz,
alkoholizmus helytelen életmód, kábítószer-fogyasztás, túlzott
gyógyszerfogyasztás, vegyszerek károsító hatásai).
Ismertesse példák segítségével a közlekedés (úthálózat) ökológiai hatásait.
Tudjon példát mondani a természetes növény- és állatvilágot pusztító és védő
emberi beavatkozásokra (pl. az esőerdők irtása, a monokultúrák hatása,
kőolaj szennyezés, nemzeti parkok, nemzetközi egyezmények). Hozzon példát
hazai lehetőségeinkre és felelősségünkre (pl. vásárlási szokások).Tudj a, hogy
a globális problémák között tartjuk számon a népességrobbanást, a globális
felmelegedést, a hulladékproblémát, a savasodást, az ózonpajzs
elvékonyodását. Magyarázza ezek okait és következményeit, hozza ezeket
kapcsolatba az ökológiai válsággal.
Ismerje a fenntartható gazdálkodás lehetőségeit, esettanulmány alapján
magyarázza azokat.
Magyarázza, hogyan függ össze az ökológiai válság társadalmi és gazdasági
kérdésekkel. Értse az ökológiai
Tudja, hogy a demográfiai és gazdasági növekedésnek a Földön anyagi- és
energetikai korlátái vannak.
Ökoszisztéma
Értelmezze, és példák segítségével mutassa be a termelők, a lebontok és a
Anyagforgalom

fogyasztók szerepét az életközösségek anyagforgalmában és
energiaáramlásában.
Tudja értelmezni az ökoszisztéma egyes tagjainak, valamint az ökoszisztéma
és az abiotikus környezetének kölcsönhatásait.
Fogalmazza meg a táplálkozási lánc és a táplálékhálózat különbségét.
Leírások alapján legyen képes táplálékhálózatok megszerkesztésére,
elemzésére és a kölcsönhatások alapján megállapítani a táplálékhálózat
tagjainak jövőjét.
Magyarázza a peszticidek, mérgek felhalmozódását a táplálékláncban.
Ismerje a szén és oxigén körforgásának fontosabb lépéseit (autotrófok és
heterotrófok szerepe, humuszképződés, szénhidrogén- és kőszénképződés,
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karbonát-kőzetek keletkezése)
Környezet- és

Ismertesse a természetvédelem mellett szóló etikai, egészségügyi, kulturális

természetvédele és gazdasági érveket és a természetvédelem lehetőségeit (pl. fajok és területek
m

védelme, kereskedelmi korlátozások).
Ismerje a fontosabb légszennyező anyagokat, ezek eredetét és károsító hatását

Levegő

(CO, C02, nitrogén-oxidók, ólom és ólomvegyületek, korom, por,
halogénezett szénhidrogének).
Értse a savas esők kialakulásának folyamatát és legyen tisztában
következményeikkel.
Értse az üvegházhatás kialakulását és lehetséges következményeit.

Víz

Értelmezze a vizek öntisztuló képességének magyarázatát, korlátáit.
Ismertesse a fontosabb vízszennyező anyagokat Ismerjen fontosabb
vízszennyező anyagokat (pl. nitrátok, peszticidek), ismerje a hőszennyezés
fogalmát, a mechanikai és biológiai víztisztítás lényegét, lehetőségeit.
Fogalmazza meg álláspontját a legfontosabb teendőkről.

Energia,
sugárzás
Talaj
Hulladék

Ismerje a lehetséges energiaforrásokat, azok hozzáférhetőségét és használatuk
korlátáit. Értse a megújuló és a nem megújuló energiaforrások közti
különbséget.
Magyarázza meg a talajerózió okait, csökkentésének lehetőségeit.
Ismerje a hulladék típusait, kezelésük lehetséges módját. Lássa a szelektív
gyűjtés előnyét, összefüggését a feldolgozással, újrahasznosítással.

Molekuláris
genetika
Alapfogalmak

Ismerje és alkalmazza a gén, az alléi, a genetikai kód, a kromoszóma, a
rekombináció, a kromatinfonál és homológ kromoszóma fogalmakat.
Értse a sejten belüli információáramlás főbb lépéseit: a DNS megkettőződés
folyamata, a DNS , RNS átírása és az mRNS leolvasása.
Értelmezze annak jelentőségét, hogy a genetikai kód általános érvényű.
Ismerje az általános összefüggést a DNS, a fehérje aminosavsorrendje,
térszerkezete és biológiai funkciója, valamint a tapasztalható jelleg között.

Mutáció

Hasonlítsa össze a mutációt és az ivaros szaporodást, mint a genetikai
változékonyság forrásait.
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A kodonszótár segítségével vezesse le különböző típusú pontmutációk
következményeit az aminosavsorrendben.
Ismerje a mutáció fogalmát, értelmezze evolúciós szerepét és lehetséges
hatásait (hátrányos, közömbös, előnyös). Tudjon példát hozni ezekre,
esettanulmány alapján. Ismertessen példát az emberi népességben többféle
génváltozat tartós jelenlétére.
Magyarázza a sarlósejtes vérszegénység és az albinizmus genetikai hátterét,
hatásait. Ismertesse a fenilketonúria öröklésmenetét, hatását, kezelésének
módját (diéta).
Hasonlítsa össze a mutagén hatásokat (biológiai, kémiai és fizikai), hatásuk
felismerésének problémáját, csökkentésük vagy kivédésük lehetőségeit.
Tudja, hogy a mutagén és a rákkeltő (karcinogén) hatás gyakran jár együtt.
Hasonlítsa össze a gén-, kromoszóma- és genommutációkat (ploidiák). Tudja,
hogy a kromoszómamutációk lehetnek szerkezetiek és számbeliek, hozzon
ezekre példákat.
Értse, hogy a genetikai rendellenességek (pl. Down-kór) esélye növekszik a
szülők életkorával.
Értse, hogy különböző felépítésű és működésű testi sejtjeink genetikai
A génműködés

információtartalma azonos, de ezt mutációk megváltoztathatják. Magyarázza,

szabályozása

hogy miért nem mindig aktív minden gén. Értelmezze, hogy a gének
megnyilvánulását a hormonális állapot is befolyásolja.
Ismerje fel ábrán a laktóz-operon részeit, értelmezze szerepüket.
Ismertesse a jó- és rosszindulatú daganat, az áttétel fogalmát, néhány
daganattípusra utaló jeleket (bőr-, emlő-, hereprosztata-, méhnyakrák), korai
feli smérésének j elentőségét.

Mendeli
genetika
Minőségi

Értelmezze a haploid, diploid, homozigóta és heterozigóta, genotípus és

jellegek

fenotípus fogalmakat.
Értelmezze Mendel kutatási módszerét, hozza összefüggésbe a valószínűség
és gyakoriság fogalmával.
Ismertesse az öröklésmenetek alaptípusait (dominánsrecesszív, intermedier és
kodomináns). Esettanulmány alapján magyarázza a tesztelő keresztezésből
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levonható következtetéseket. Legyen képes családfák genetikai elemzésére.

Adja meg Mendel következtetéseinek érvényességi korlátáit, ennek okait
(kapcsoltság, sejtmagon kívüli öröklés).
Soroljon fel ember esetében dominánsan, illetve recesszíven öröklődő
jellegeket.
Magyarázza, miért alkalmas alanya az ecetmuslica a genetikai vizsgálatoknak.
Tudja levezetni a dominanciaviszonyok ismeretében egy egygénes
enzimbetegség, az Rh- és ABO-vércsoportok öröklődését.
Tudjon két gén két-két alléi, illetve egy gén három-három alléljával, és letális
alléllal kapcsolatos számításokat végezni.
Legyen képes családfák genetikai elemzésére.
Legyen képes családfa alapján következtetni egy jelleg öröklésmenetére.
Magyarázza az ivarsejtek szerepét az ivar meghatározásában.
Magyarázza példákon a génkölcsönhatás fogalmát, és azt, hogy a legtöbb
tulajdonság csak így magyarázható.
Értelmezze és elemezze a nemhez kötött öröklést a vérzékenység és a
színtévesztés példáján.
Ismerje fel génkapcsoltság tényét, magyarázatát (azonos kromoszóma).
Mennyiségi

Ismerjen fel öröklődő mennyiségi tulajdonságokat és hajlamokat az

jellegek

élővilágban és az emberi öröklésben.
Ábrán ismerje fel és magyarázza, hogy a mennyiségi jellegek eloszlása a
populációban haranggörbéhez közelít.
Hasonlítsa össze a mennyiségi jellegeket és a minőségi jellegeket kialakító
gének hatásait (sok génjelentős környezeti hatás).
Értse, hogy a nemesítés (pl. hibridvetőmagok előállításának) célja sokszor
mennyiségi jellegek megváltoztatása.
Esettanulmányok alapján értelmezze az öröklött és a környezeti hatások
kapcsolatát (ikervizsgálat, környe-zetváltoztatás).

Populációgeneti
ka és evolúciós
folyamatok
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Ideális és reális
populáció

Tudja, hogy a populációk genetikai szempontból alléi- és genotípus
gyakoriságokkal jellemezhetők. Magyarázza, miért jelentik a mutációk a
populációk ge-netikai változatosságának forrását.
Lássa a matematikai modell és a megfigyelhető biológiai folyamatok
összefüggését.
Értelmezze az ideális populáció fogalmát, feltételeit.
Példák alapján értelmezze az irányító, a stabilizáló és a szétválasztó szelekció
fogalmát, kapcsolja össze ezeket a fajkeletkezés elméletével.
Értelmezze a Hardy-Weinberg összefüggést 1 gén 2 allélos számítások esetén.
Értse a populáció nagyságának természetvédelmi jelentőségét.

Adaptív és nem
adaptív
evolúciós

írja le az evolúció darwini modelljét a természetes szelekció útján.

folyamatok
Értse a beltenyésztés és a nem véletlenszerű párválasztás biológiai hatásait.
Ismertessen adaptív és nem adaptív jellegű evolúciós folyamatokat, illetve
egy példa alapján ítélje meg, hogy a folyamat milyen típusba sorolható.
Értelmezze a homológia és analógia fogalmát, a konvergens és divergens
fejlődést, tudjon példaként
Értelmezzen az evolúció szintjeire vonatkozó
Tudjon példákat említeni az evolúció közvetlen bizonyítékaira (zárvány,
kövületek, lenyomat, lerakódás).
Biotechnológia

Értelmezze a klón fogalmát.
Értelmezze, hogy miért jelenthet a háziasítás genetikai beavatkozást.
Ismertessen néhány példát a genetikai technológia alkalmazására
(inzulintermeltetés, génátvitel haszonnövénybe, klónozott fajták a
mezőgazdaságban). Ismerjen a géntechnológia mellett és ellen szóló érveket.

Bioetika

Lássa a genetikai tanácsadás lehetőségeit, alkosson véleményt szerepéről.
Ismertesse a humángenetika sajátos vizsgálati módszereit, a módszer korlátáit
(családfaelemzés, magzati diagnosztika), etikai megfontolásait.
Ismerje a Humán Genom Program lényegétjelentőségét.

A bioszféra
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evolúciója
Az ember

Tudja ábrák alapján összehasonlítani az emberszabású majmok és az ember

evolúciója

vonásait.
Ábrák segítségével magyarázza, hogy egy töredékes koponyából
következtetéseket lehet levonni az adott emberelőd tulajdonságairól.
Értse, hogy az ember evolúciója során kialakult nagyrasszok értékükben nem
különböznek; a biológiai és kulturális örökség az emberiség közös kincse.

2.12 Emelt szintű érettségi tantárgyak
2.12.1 Vendéglátóipar ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga
.Tartalmi követelmények
EMELT SZINT
Témakörök

Követelmények

1. Vendéglátó

A gazdálkodás elemei, a vendéglátás alapjai. A vendéglátó

gazdálkodás

üzletkörök és üzlettípusok, azok tárgyi és személyi feltételei.
Adózással

kapcsolatos

tevékenységhez

ismeretek

kapcsolódó

(adók

befizetési

csoportosítása,
kötelezettségek).

a
A

vállalkozás eszközei és forrásai, a finanszírozás formái.
2. Szakmai számítások Alapvető matematikai készségek, alapvető szakmai számítások
elvégzése. Statisztikai alapismeretek, viszony számokkal kapcsolatos
feladatok

számolása.

készletgazdálkodással,
bérgazdálkodással,

Az
az

valamint

árképzéssel,

a

elszámoltatással,

bevételekkel,
a

a jövedelmezőséggel

létszám-

a
és

kapcsolatos

fogalmak. Az árképzéssel, a bevételekkel, a készletekkel, az
elszámoltatással, a létszám- és bérgazdálkodással, valamint a
jövedelmezőséggel kapcsolatos feladatok megoldása.
3.Marketing
kommunikáció
gyakorlatban

és A marketing fogalma, a marketingtevékenység részfolyamatai. A
a piac elemzésének módszerei, azok alkalmazása a vendéglátásban. A
marketing-mix lényege, marketingkommunikáció a vendéglátásban.
A vendéglátásban szükséges viselkedéskultúra.
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4. Élelmiszerismeret

Az állati és növényi eredetű élelmiszerek, azok felhasználási
lehetőségei. Az édesítőszerek és édesipari termékek, koffeintartalmú
élvezeti áruk. Fűszerek, ízesítők, zamatosítók és állományjavítók. Az
italok,

csoportosításuk,

készítési

módjaik.

A

higiéniai

és

fogyasztóvédelmi szabályok.
5.Termelés elmélete

A termelés tárgyi feltételei, technológiai folyamatai a beszerzéstől az
értékesítésig. A magyar konyha jellemzői, konyhatechnológiai
műveletek.

A főzelékek,

köretek,

saláták,

öntetek,

levesek,

levesbetétek, mártások, meleg- és hideg előételek fajtái, jellemzői,
készítésük folyamata. A reggeli és uzsonna ételek és italok fajtái,
készítésük folyamata. A gyorséttermi ételek fajtái, jellemzői,
készítésük folyamata.
6. Értékesítés elmélete Az értékesítés fajtái, jellemzői, tárgyi feltételei, folyamata. Az
értékesítés etikett és protokoll szabályai. A vendégtípusok. A hazai
és nemzetközi étkezési szokások, vallási előírások. Az értékesítés
higiéniája, valamint az üzleti árukezelés szabályai.
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2.12.2 Az idegen nyelv emelt szintű érettségi vizsga témakörei
3. Témák: a középszinten felsorolt témakörök emelt szinten is érvényesek.
Személyes vonatkozások, A család szerepe az egyén és a társadalom életében.
Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk

család

együttélése
Ember és társadalom

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem,
házasság)
Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése
Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése
Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében.
Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése
A fogyasztói társadalom, reklámok.
Társadalmi viselkedésformák

Környezetünk

A lakóhely fejlődésének problémái.
A természet és az ember harmóniája
A környezetvédelem lehetőségei és problémái.
Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és külföldön.

Az iskola

Események és hagyományok külföldi iskolákban
A munka világa

A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és külföldön.
Divatszakmák.
A kulturált étkezés feltételei, fontossága

Életmód

Szenvedélybetegségek
Az étkezési szokások hazánkban és külföldön.
Ételspecialitások hazánkban és más országokban.
A gyógyítás egyéb módjai
Szabadidő,

művelődés, A szabadidő jelentősége az ember életében

szórakozás

A művészet szerepe a mindennapokban
Szabadidősport,

élsport,

veszélyes

A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai.
Utazás, turizmus

A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra
Az idegenforgalom jelentősége.
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sportok.

Tudomány és technika

A tudomány és a technikai fejlődésének pozitív és negatív hatása
a társadalomra, az emberiségre.

Gazdaság és pénz

A jövedelem

szerepe

a pályaválasztásban,

gazdagok

és

szegények helyzete a társadalomban.
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok
Pénzkezelés a célnyelvi országokban
KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK
A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg
szóban mindkét szinten.
Helyzet

Szerep

Áruházban, üzletben, piacon

vevő

Családban, családnál, baráti körben

vendéglátó, vendég

Étteremben, kávéházban, vendéglőben

vendég, egy társaság tagja

Hivatalokban, rendőrségen

ügyfél, állampolgár

Ifjúsági szálláson, campingben, szállodában

vendég

Iskolában

tanuló, iskolatárs

Kulturális intézményben,

vendég, látogató, egy társaság tagja

sportlétesítményben, klubban
Országhatáron

turista

Orvosnál

beteg, kísérő

Szolgáltató egységekben (fodrász, utazási

ügyfél

irodajegyiroda, benzinkút, bank, posta,
cipész, gyógyszertár stb.)
Szünidei munkahelyen

munkavállaló

Tájékozódás az utcán, útközben

helyi lakos, turista

Telefonbeszélgetésben

hívó és hívott fél

Tömegközlekedési eszközökön (vasúton,

utas, útitárs

buszon, villamoson, taxiban, repülőn, hajón)
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2.12.3 Turisztika ismeretek emelt szint
Turisztikai erőforrások bemutatása
1. Turizmus alapjai
1.1. A turizmus elmélete
Ismerje a turisztikai alapfogalmakat, a turizmus intézmény és szervezeti rendszerét, és
tudja értelmezni a szereplők kapcsolatrendszerét.
Ismerje a turisztikai piac kategóriáit (kereslet, kínálat, árak) és legyen képes
bemutatni ezek jellemzőit, illetve (tárgyi és személyi) feltételrendszerét.
Tudja megkülönböztetni és jellemezni a turizmus formáit, ágait.
Tudja értelmezni a turisztikai adottság és fogadóképesség fogalmát, és be tudja
mutatni a hazai turizmus kínálatát, közlekedési infrastruktúráját.
Legyen képes jellemezni a turisztikai keresletet, különböztesse meg az eltérő
motivációkkal utazók sajátosságait, utazási szokásait.
Tudja értékelni a turizmus gazdasági és társadalmi jelentőségét, hatásait.
Legyen képes értelmezni a turisztikai statisztikai mutatókat, adatokat.
Legyen tájékozott a nemzetközi és hazai turisztikai trendekben, és a turizmus stratégia
főbb irányaiban.
1.2. Földrajzi ismeretek
Legyen tisztában a hazai turisztikai régiók jellemzőivel.
Ismerje és legyen képes bemutatni a világörökségi és a várományos listán szereplő
helyszíneket
Legyen tájékozott a jelentős európai fogadó országok fontosabb turisztikai
vonzerejéről.
Ismerje Magyarország kulturális

hagyományait, és jelentősebb kultúrtörténeti

értékeit.
Ismerje fel a hagyományok szerepét a turisztikai programok
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2 Kultúr- és vallástörténet
2.1. Kultúr- és vallástörténeti értékek Magyarországon
Legyen képes tájékoztatást adni hagyományőrző (lovas) és egyéb kulturális (folklór,
gasztronómiai,

zenei,

stb.)

rendezvények,

fesztiválok

tartalmáról.

Legyen

képes

megkülönböztetni a világvallások sajátosságait, ezek turisztikai jelentőségét, hazai
megjelenését (pl. zarándokhelyek, utak, étkezés és böjt, étel- és italfogyasztási előírások,
szokások).
3. V en d ég lá tá s és szá llá s h e ly is m e re te k

3.1. Magyar és nemzetközi gasztronómia
Legyen képes bemutatni a hungarikumokat. Legyen tájékozott Magyarország
tájegységeinek kulináris sajátosságaiban, és az aktuális gasztronómiai trendekben.
Ismerje a tradicionális és aktuális étkezési szokásokat, a vendéglátó üzletprofilokat, a
terítési és felszolgálási szabályokat. A jellegzetes ételek mellett ismerje az
alkoholmentes és alkoholos italokat. Ismerje a menü- és italsorok összeállításának
szempontjait. Legyen tájékozott a hazai jelentősebb gasztronómiai rendezvények,
fesztiválok kínálatáról.
3.2. Magyarország és Európa borvidékei és jellegzetes borai
Ismerje Magyarország borvidékeit és a hazai borok jellemzőit. Legyen tájékozott a
borturisztikai termékek között (borutak, bortúrák, borfesztiválok, borkóstolók, stb.).
Legyen tisztában a borok gasztronómiában betöltött szerepével
3.3. Szálláshelyismeret
Tudja meghatározni a szálláshelyek fajtáit, típusait és ezek jellemzőit. Tudja ismertetni
kialakításuk, személyi és tárgyi feltételrendszerük sajátosságait. Ismerje a magán, a falusi,
a lovas és egyéb speciális szálláshelyek sajátosságait is. Ismerje a szálláshelyek minőség
szerinti megkülönböztetésének elveit, kritériumait. Legyen tisztában az alap- és
kiegészítő szolgáltatásokkal, valamint a programcsomagokkal (package). Legyen
tisztában a szálláshelyek és

utazási irodák (közvetítők) közötti

kapcsolat

szükségességével, ismerje a köthető szerződések sajátosságait, lehetséges tartalmát.
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Legyen képes szálláshelyet foglalni - internetes és egyéb lehetőségek alkalmazásával
ismerje a szállásfoglalási rendszereket, lehetőségeket
2.12.4 Szépészet ismeretek ágazati szakmai érettségi emelt szint
TÉMAKÖRÖK
1. Kézápoló szakmai ismeretek
TÉMAKÖRÖK

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

l.l.Kézápoló szakmai
ismeretek
Legyen képes a vendéget fogadni, megfelelő
1.1.1. Előkészítés,

módon,
szakszerűen tájékoztatni,

vendégfogadás, diagnosztizálás

vendégnyilvántartást

vezetni,
vendégkártyát készíteni.
Ismerje a munka- és balesetvédelmi szabályokat
és a
védőfelszereléseket.
Ismerje a kézápoláshoz szükséges eszközöket, az
előkészítés (letisztítás, fertőtlenítés) anyagait.
Legyen képes felismerni az objektív tüneteket, a
kézápolást kizáró és befolyásoló tényezőket.

1.1.2. Manikűr

Ismerje:
a kéz csontjait, ízületeit, izmait,
a köröm felépítését, élettanát, gyakori
megbetegedéseit (körömgombásodás, körömsáncgyulladás),
a kéz ortopédiai elváltozásait és jellemző okait,
a bőr felépítését, élettanát, elemi elváltozásait,
az elszarusodás folyamatát és zavarait.
Ismerje a manikűr fajtáit, munkafolyamatait,
japán manikűr vonatkozásában
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Ismerje

a

kézápoláshoz

használt

kézi

szerszámokat és gépeket, a kézápolás módjait,
1.1.3. Kézápolási-, köröm- és

anyagait a SPA kezelések, a paraffmos kézápolás

bőrdíszítési módok

és a kéz masszírozásának vonatkozásában
Ismerje és tudja összehasonlítani a különböző
köröm- és bőrdíszítési módokat (lakkozás, henna,
csillámtetoválás).
Legyen képes tanácsot adni a vendégnek a házi
kéz-és körömápolásra vonatkozóan

2.

TÉMAKÖRÖK

M u n k a - és k ö r n y e z e tv é d e le m

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.1. Munkavédelem
2.1.1. Munkavédelmi

Ismerje:

ismeretek

az általános balesetvédelmi szabályokat,
a munkavédelem fogalmát, célját, feladatát, területeit és
hatályát
a biztonságos munkavégzés személyi és

tárgyi

feltételeit, a munkaképes állapot jellemzőit,
munkaképes állapotot veszélyeztető tényezőket,
a baleset és a munkabaleset fogalmát,foglalkozási
megbetegedések és ártalmak fogalmát a szépészetre
jellemző példákkal kiváltó okaikat
a biztonsági szín-és alakjeleket, táblákat,
veszélyforrásokat,

kémiai

biológiai,

fiziológiai

piktogramokat,
a védőfelszerelések és a munkaruha fogalmát, fajtáit és a
szépészetben való alkalmazásának ismérveit szolgáltatóegység
üzemeltetése során
2.2. Környezetvédelem
2.2.1. Környezetvédelmi
ismeretek

-

Ismerje:
a környezetvédelem fogalmát, területeit,
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a környezetkárosító tevékenységeket és anyagokat, a
környezetszennyezést szolgáltatóegység

üzemeltetése

során
a környezetvédelem eszközeit és módszereit, szépészeti
a felmerülő környezeti terhelést (víz-, levegő- és
talajszennyezés), környezettudatos szépségszalon
a hulladék fogalmát, kezelésének módjait, fajtáit
a veszélyes hulladékok fogalmát, fajtáit, tárolásának és
elszállításának

módját

és

az

ezzel

kapcsolatos

dokumentációt, a jellemzőit
a szelektív hulladékgyűjtés fogalmát, jelentőségét,
megvalósíthatóságának módját.
2.3. Elsősegély-nyújtás

Ismerje:

2.3.1. Elsősegély-nyújtási

az elsősegélynyújtás fogalmát, területeit teendőit: törés,

ismeretek

rándulás, ficam
elsősegélynyújtás

vérzések,

égési

sérülések,

mérgezések, marási sérülések, eszméletvesztés, sokk és
áramütés esetén
a stabil oldalfekvés kivitelezését, indikációit, az újra
élesztés alapelveit

2.4. Tűzvédelem
Ismerje a tűz fogalmát, feltételeit, a különböző tűzvédelmi
2.4.1. Tűzvédelmi

kategóriákat, a kategóriákba tartozó anyagokat, különös

alapismeretek

tekintettel a szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetésére

2.4.2. Tűzmegelőzés,
tűzvédelem

Ismerje:
a tűzmegelőzés fogalmát, módjait, a tűzoltó- készülékek
fajtáit, használatának szabályait,
a tűzoltás egyéb eszközeit, módjait.
Ismerje a tűzjelzés módjait, a tűzbejelentés formáját,
módját

2.4.3. Teendők tűz esetén

Ismerje a tűzoltás módjait, eszközeit, anyagait
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Ismerje a tűz esetén teendőket: jelzés, mentés(prioritás),
oltás
3. Szépészeti szakmai ismeretek
TÉMAKÖRÖK

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.1. Anatómiai alapismeretek
3.1.1. Sejttan, szövettan,
szervrendszerek

Ismerje:a sejt fogalmát,
sejthártya,

felépítését,

citoplazma,

alkotóelemeit:

citoszkeleton,

sejtmag

sejtmagvacska
riboszóma, mitokondrium,
Golgi készülék
lizoszóma, dezmozóma és más sejtkapcsoló struktúrák,
a transzport-folyamatokat a sejthártyán keresztül a
szövetek fogalmát, sejteket és sejtközötti állományt,
a hámszövetek feladatait, csoportosítását, jellemzőit,
a hámok felosztását alak és működés szerint: egyrétegű
és többrétegű hámok, laphám, köbhám, hengerhám,
átmeneti hám (urothelium), felszívóhám, mirigyhám,
mirigyek alakja, váladéktermelése, ürítése, pigmenthám,
érzékhám,
a lazarostos kötőszövet jellemzőit, sejtes, rostos és
kocsonyás alapállományát, feladatait,
a zsírszövetet és feladatait, zsírlebenyek kialakulását,
a tömöttrostos kötőszövetet,
a folyékony kötőszövet: a vér és nyirok jellemzőit,
alkotórészeit,

feladatait,

a

véralvadás

biokémiai

jellemzőit,
a porc és a csontszövet általános jellemzőit,
az

izomszövetek

általános jellemzőit,

az

izom

összehúzódás mechanizmusát,
az idegszövet általános jellemzőit, felépítését, feladatait,
a csontrendszer feladatait: a csontok csoportosítását alak
szerint, kapcsolódási módjait, a koponya-, törzs és
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végtagok csontjait,
az

izomrendszer

feladatait,

az

izmok

jellemző

tulajdonságait
a fej izmait (magyarul, a mimikái izmokat latinul is),
a törzs izmait, a végtagok izmait,
a keringés

szervrendszerét,

feladatait,

részeit:

a

vérkeringési rendszer jellemzése (a vérerek, a szív, a fej
és nyak kozmetikai szempontból fontos vérerei),
a nyirokrendszer jellemzését,

a fej- és a nyak

nyirokcsomóinak elhelyezkedését
a szervező szervrendszer feladatait, részeit,
az

idegrendszer

jellemzőit,

a

reflexeket,

az

ingerületvezetést,
az akaratlagos idegrendszer felépítését: gerincagy,
koponyaagy részei, feladatai, a vegetatív idegrendszer
felépítését, feladatait
az V. és a VII. agyideg lefutását, beidegzési területeit,
a neuroendokrin rendszert, a hormonok általános
jellemzését
a szem felépítését és működését
3.1.2. A bőr anatómiája és
élettana
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-

Ismerje:
a bőr fő rétegeinek megnevezését (magyarul és
latinul),
szövettani jellemzését
a hámréteg részletes jellemzését, alrétegeivel együtt(az
alrétegek magyar és latin megnevezéseit is),
a

hámban

lejátszódó

biofizikai

és

biokémiai

folyamatokat: diffúzió, ozmózis, a festékképzés és
elszarusodás biokémiai folyamatát
a bőr vérereit és idegvégződéseit a bőr függelékeit: a bőr
mirigyei (faggyú- és verejtékmirigyek),
bőrfelszíni emulzió,
szőr és szőrtüsző, a köröm a bőr védelmi szerepét: a
fizikai, vegyi, meteorológiai hatások és kórokozók ellen
a bőr hőszabályozó szerepét
a bőr felszívó szerepét: felszívódási utakat, bőrrokon
anyagokat
a bőr kiválasztó szerepét, a bőr érző szerepét a bőr légző
szerepét
3.1.3. Kóroktan
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Ismerje:
a kóroktan fogalmát
a kóroktani tényezőket, azok jellemzőit, az ellenük való
védekezés módjait,
a külső kóroki tényezőket: fizikai, kémiai, biológiai
hatások, időjárási viszontagságok, stressz, munkahelyi
ártalmak, fertőzések: vírusok, baktériumok, gombák,
állati

élősködők

a

belső

kóroki

tényezőket:

szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák,
vitaminhiányok, ismeretlen eredetű elváltozások, a
gyulladás tünetei kialakulásának okai és folyamata, az
allergia fogalma, kialakulásának folyamata, megjelenési
formái, legfontosabb allergének.
3.2. A bőr, a köröm és a

Ismerje:

kéz elváltozásai

elváltozások fogalmát, fajtáit,

az

elsődleges

és

másodlagos

elemi

a szövetszaporulatok fogalmát, fajtáit,
a körömelváltozások fogalmát, fajtáit,
a kéz ortopédiai elváltozásait
az alap-bőrtípusok jellemzőit
3.3 A masszázs alapjai

-

Ismerje:
a masszázs fogalmát, javallatait, ellenjavallatait, élettani
hatásait, fajtáit,
anatómiai alapjait (idegkilépési és stimulációs pont az
V. és a VII. agyideg vonatkozásában),
a kézi masszázs alapfogásait, hatásait és alkalmazási
módjait (hajas fejbőr, nyak, váll).
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4.Szépészeti általános anyagismeret
TÉMAKÖRÖK

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1. Alapismeretek
4.1.1. Kémiai alapismeretek

Ismerje: az anyagi részecskéket elemi részecskék (proton,
neutron, elektron, foton), kémiai részecskék ,
az anyagi

halmazokat:

egykomponensű

és

homogén,

heterogén

többkomponensű

anyagi

rendszerek a vegyül etek fogalmát, fajtáit
szervetlen és szerves vegyületeket
a többkomponensű keverékek, elegyek, oldatok
az oldatok telítettségi viszonyait, a valódi oldatok
jellemzését,

a

kolloidokat

és

megjelenési

formáikat, szolokat és géleket

a durva diszperz rendszereket és megjelenési
formáikat,
a

kémiai

részecskék

között

kialakuló

kölcsönhatásokat, kémiai kötéstípusokat
az anyagi változásokat: fizikai változások, fizikai
fogalmát,
4.1.2. Kémiai számítások

Képes elvégezni az alábbi számításokat
oldatok, kémiai készítmények készítése
elsőrendű kötéseket, másodrendű kötéseket és
jelentőségüket,
kémiai változások (halmaz szerkezetváltozások):
halmazállapot változások, oldódás, hidratáció/szolvatáció, elektrolitos disszociáció;
- kémiai változások fogalma, feltételei: az egyesülés
- és a bomlás, csereakciók, transzport folyamatok:
oxidáció, redukció, protolitikus folyamatok,
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közömbösítés, hidrolízis, tömegszázalék számítás,
térfogatszázalék számítás,
4.1.3. Anyagismeret

Ismerje: Ismerje:
- a víz fizikai, kémiai tulajdonságait, élettani szerepét,
- hidratáció, ozmózis, turgor fogalmát,
- hipotóniás, hipertóniás, izotóniás oldatok fogalmát,
- a víz előfordulását: a természetben lágy és kemény
vizek fogalma, hatásaik a bőrre, az ásvány és
termálvizek fogalma, fajtái,
- a víz alkalmazását a szépészeti szakmák gyakorlása
során,
- a víz disszociációját, a pH-érték és kémhatás fogalmát,
jelentőségét,
- a hidrogén-peroxid fizikai, kémiai tulajdonságait,
- a peroxidok, persók fogalmát, jellemzőiket,
- a bőr- és függelékeinek letisztításra szolgáló
anyagokat,
- a tisztítást, fertőtlenítést és szépészeti szakmák
gyakorlása során alkalmazható anyagaikat,
- a kozmetikumokban található legfontosabb
alapanyagokat: víz és vízben oldódó anyagok, észterek,
lipoidok, paraffinok jellemző fizikai, kémiai
tulajdonságait, bőrre gyakorolt hatásait és szépészeti
szakmák gyakorlása során történő felhasználásukat,
- a kozmetikumok legfontosabb hatóanyagait és ezek
fizikai, kémiai, biológiai jellemzőit és bőrre gyakorolt
hatásait: savak, savasan hidrolizáló sók, lúgok, lúgosán
hidrolizáló sók, kén és vegyületei, sók (karbonátok,
foszfátok stb.), szilíciumvegyületek, oxidáló anyagok,
öregedést késleltető anyagok: fehérjék, szénhidrátok,
biológiailag aktív anyagok: vitaminok, hormonok,
biokatalizátorok, ránctalanító, regeneráló anyagok,
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gyógynövény-kivonatok, nedvességmegkötő faktorok,
egyéb gyógyhatású anyagok,
- a kozmetikumokban található legfontosabb
segédanyagokat: konzerválószerek, poranyagok,
stabilizálok, gélképzők, esztétikai kiegészítők:
színezékek, illatanyagok, emulgeálók, stabilizálószerek,
illatosítok,
- a leggyakoribb készítményeket a szépészeti
szolgáltatásokban: folyékony kozmetikumok, krémek,
pakolások, paszták, púderek és hintőporok,
- a hatóanyagokat és vivőszereiket,
- a kozmetikumok receptúrájának elemzését.
5. D iv a ttö r té n e ti ism e re te k
TÉMAKÖRÖK

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

5.1 Művészet- és hajviselet történet
5.1.1. Általános művészettörténet

Ismerje:
- az ókori építészetet, szobrászatot,
festészetet,
- a középkori építészetet, szobrászatot,
festészetet,
- az újkori építészetet, szobrászatot,
festészetet,
- a legújabb kori építészetet, szobrászatot,
festészetet.

5.1.2. Hajviselet történet

Ismerje a tipikus:
- ókori hajviseleteket,
- középkori hajviseleteket,
- újkori hajviseleteket,
- legújabb kori hajviseleteket,
- napjaink divatos hajviseleteit.

5.2. A szépészet története

Ismerje: - a kozmetika és a kozmetikum

153

fogalmát, - a kozmetika rövid történetét az
őskortól napjainkig, a kézápolás fogalmát, és
történetét
5.3. Színelmélet

Ismerje:
-

a

fény

kettős

természetét,

- az energia, a hullámhossz és a szín
kapcsolatát,
-

az

elektromágneses

spektrum

tartományait,
- a fényelnyelés, visszaverődés jelenségét
és szerepét a színek kialakulásában,
-

a
a

spektrál színeket,

természetes

fény

hatásait

a

szépségiparban (látható, infravörös és UV
sugarak
-

a

vonatkozásában),
színhőmérséklet

fogalmát,

jelentőségét és szépészeti vonatkozásait,
- a színkört (hattagú) és az elsőrendű,
másodrendű
-

színeket,

a kontrasztok fogalmát, fajtáit és

alkalmazását

a

szépészetben,

- az additív (összeadó) és szubsztraktív
(kivonó)

színkeverést,

- a színek alkalmazását a szépészeti
szakmák területén
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2.13 Projektoktatás
A projektoktatás fogalma: A projekttanulás keretében a diákok végigvittek egy folyamatot a
probléma felvetésétől a megvalósulásig illetve, az elkészült produktum hasznosításáig, értékeléséig.
A tanulók a projekt kidolgozása során átélhetik egy probléma komplex megközelítését, a feladat
megoldásához vezető utat, a probléma megoldását, mindezt saját érdeklődésükhöz igazítva.
Átélhetik a feladatok megosztásának szükségességét, a felelősségvállalás súlyát, a szervezés
apróbb-nagyobb buktatóit, választ kereshetnek, kaphatnak a munka közben felmerült kérdésekre, és
maguk alkotják a programot tanári vezetés mellett.
Az intézmény, mint új pedagógiai módszert szívesen illeszti be az oktatás folyamatába a projekt
pedagógia elveit. Ennek lehetőségét, amennyiben óratervezési és tárgyi lehetőségeink engedik,
mind a közismereti, mind a szakmai területeken igyekszünk megvalósítani.
A projekt tervezését és témájának megjelölését a tanév elején az éves munkatervben határozza meg
az intézmény. Egy kijelölt időpontban legalább 3-5 óra terjedelemben egy témakör köré szervezett
oktatást valósítunk meg. Ez a témakör a tanulók számára nehezebben, komplex módon elsajátítható
tartalmat ölel fel.
A projekt során elkészült produktum(ok) az intézményben kiállításra kerülnek, illetve az intézmény
honlapja is közzé teszi.
A tanulói teljesítmény érdemjeggyel nem minősül, azonban a csoportos és csapatmunkát az adott
szaktanár, illetve az osztályfőnök értékeli, és amennyiben olyan természetű beszámítását
kezdeményezi a közösségi tevékenységbe.

2.14 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és
formái
Tanulmányi munka értékelése
Az értékelés szempontjai
a tanuló milyen mértékben sajátította el a tananyagtartalmakat (ismereteket, eljárásokat,
következtetési módokat);
mennyire önállóan tudja

ezeket

alkalmazni

feladat

- és problémamegoldásban,

állásfoglalások kialakításában;
mennyire képes az önálló kifejtésre (a tanult fogalmak, szakkifejezések szabatos
használatára, gondolatmenetek reprodukálására és alkotására szóban és írásban, egyéb
kifejezési és megjelenítési formák -grafikonok, ábrák stb. -használatára és készítésére,
indoklásra és érvelésre);
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milyen mértékben és hogyan vesz részt a közös tanulási folyamatban (csoport-munkában
végzett

kísérletek és egyéb tevékenységek,

feladatvállalás,

közös értékelés,

véleménynyilvánítás, a vitákban való részvétel).
Szummatív értékelés-visszajelző, informatív értékű
Érdemjegy
A tanuló tudásának, felkészültségének ellenőrzésére szolgál a tanév során rendszeresen. A tananyag
rövid időegység alatt megtanulható részének elsajátítását minősíti. Adható tanórai munkavégzés
minősítésére szóbeli értékeléssel kiegészítve.
Iskolánkban a tanár a tanuló tantárgyi munkáját a heti egy vagy két órás tantárgyak esetenként
félévenként legalább 2 érdemjeggyel, a nagyobb heti óraszámú tantárgyak esetében havonta
legalább egy alkalommal érdemjeggyel minősíti, melyet az e-naplóban rögzít

Osztályzat
A félévi értesítőbe illetve a bizonyítványba kerül.
Összefoglaló képet ad a tanuló adott tantárgyban nyújtott összteljesítményéről, neveltségi szintjéről.
Hosszú időtartam (félév, tanév) ismeretanyaga elsajátításának szintjéről tájékoztatja a tanárt, a
tanulót és a szülőt. Minősíti a tanulót. A félévi és év végi tantárgyi osztályzatok kialakításakor az
adott időszak szerzett különböző típusú érdemjegyek súlyozott átlagát kell figyelembe venni.
Félévi osztályzatok
az első félév egészére vonatkozóan értékelik a tanuló:
teljesítményének színvonalát az egyes tantárgyak tantervi követelményeihez
viszonyítva, magatartását és szorgalmát.
A félévi osztályzatoknak a tanuló tovább haladása szempontjából nincs jelentősége.
A tanév végi osztályzatok azt tanúsítják, hogy
a tanuló az adott évfolyamra előírt tantervi követelményeket milyen mértékben teljesítette,
megszerzett ismeretei, tudása

elegendő-e arra,

hogy

azt

a

pedagógus

legalább

elégségesnek minősítse,
megszerzett tudása elegendő-e arra, hogy a következő, magasabb évfolyam tantervi
követelményeit el tudja sajátítani.
Az év végi osztályzatokat a különböző típusú érdemjegyek súlyozott átlaga adja.
Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a
pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb
évfolyamba lépéséről.
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Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben
adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felkéri az érdekelt tanárt, hogy adjon tájékoztatást
ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését.
Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet,
az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja.
Vizsgán kapott osztályzatot a tantestület nem módosíthat.
Az osztályzatról a tanulót és szüleit, gondviselőjét a félévi értesítőben, illetve a
bizonyítványban értesítjük, ezt a tanuló köteles szüleinek vagy gondviselőjének
bemutatni, illetve aláíratni.
Az érdemjegy illetőleg osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának
értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.

Érdemjegyek, osztályzatok:
Jeles (5)
a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz
a tananyagot ismeri, érti, tudja és alkalmazza
a tantárgy szaknyelvén is pontosan, szabatosan fogalmaz
Jó (4)
a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz eleget
Közepes (3)
a tantervi követelményeknek pontatlanul tesz eleget
tanári segítségre többször is rászorul
Elégséges(2)
a tantervi követelményekből a tovább haladáshoz szükséges minimális
ismeretekkel, jártassággal rendelkezik
fogalmakat nem ért, önálló feladatvégzésre nem képes
Elégtelen (1)
a tantervi követelmények minimumát sem tudjaennek eleget tenni tanári útbaigazítással sem
képes
Minősítések:
„Jól megfelelt”
ismeretei megbízhatóak, önállóan képes azokat alkalmazni.
„Megfelelt”
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a tovább haladáshoz szükséges minimális ismeretek birtokában van. Hiányosságai
jelentéktelenek.
„Nem felelt meg”
a tantervi követelmények minimumát sem tudja
2.14.1

A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek

NETFIT: A Magyar Diáksport Szövetség 2013. május 24-én útnak indított kiemelt projektjének
egyik kutatás-fejlesztési feladata az volt, hogy létrehozza a magyar iskolarendszerben egységesen
működtethető, egészségközpontú fittségmérési-értékelési rendszert. Az új fizikai fittségmérési
rendszer a NETFIT, vagyis a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt elnevezést kapta.
A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét,
hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két illetve három zónába
kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába.
A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál minden
tanuló számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint konkrét ajánlásokat
fogalmaz meg a fejlesztés érdekében.
A 2014/2015-ös tanévtől kezdődően a NETFIT® rendszer segítségével mérik fel a testnevelők a
diákok fittségi állapotát az adott tanév meghatározott mérési időszakában.
A Magyar Diáksport Szövetség minden iskola számára ingyenesen biztosította a mérésekhez
szükséges eszközcsomagot, kézikönyvet és oktatófilmet, továbbá lehetővé tette mintegy 8000 fő
pedagógus számára a rendszer elsajátításához szükséges, 30 órás pedagógus-továbbképzés
elvégzésének lehetőségét. Az eszközcsomag tartalma az alábbiak szerint foglalható össze:
mérési útmutató,
hanganyag az ingafutás, hasprés és fekvőtámasz gyakorlatokhoz,
oktató DVD,
tesztek

lebonyolításhoz

szükséges

eszközök

(mérleg,

testmagasságmérő,

hajlékonyságmérő eszköz, kézi szorítőerő-mérő, mérőcsík, 20 m-es szalag,
bioimpedencia-analizátor).
A NETFIT rendszert közel 3700 iskola, 800 ezer tanuló és 13 ezer pedagógus használja.
A NETFIT® a tanmenet tervezett része, amelyre megfelelő tanóraszám áll rendelkezésre.
Felhasználása az őszi időszakban tipikusan diagnosztikus célú, míg az évközbeni alkalmazással
folyamatközpontú értékelési lehetőséggé válik.
Az egészségközpontú fíttség teszt-elemeivel a fittségi állapot három lényeges összetevőjét lehet
mérni, amely összefüggésben áll az általános egészségi állapottal. Ez a három fő komponens:
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•

a kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás), aerob fittségi (állóképességi) profil

•

a vázizom funkcionális fíttsége (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság), vázizomzat
fittségi profil és hajlékonysági profil

•

a testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index), testösszetétel profil

A fittséghez, fittségi állapot fejlesztéséhez kapcsolódó ismeretek, a tesztek pontos végrehajtási
módjainak ismerete, a hibák felismerése, a saját eredmények értelmezése az öntesztelés és
önértékelés módja, az önálló edzésprogramok tervei, a társaknak nyújtott megfelelő segítség mind
mind képezhetik a szummatív értékelés alapját. Megfelelő szempontrendszer alapján így
alkalmasak osztályozásra, szöveges értékelésre, vagyis beszámíthatók a féléves és év végi
értékelésbe egyaránt.
A NETFIT® program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai
aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és
a köznevelés szereplői körében.
A NETFIT®-re azért van szükség, hogy létrejöjjön egy Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt,
amely a 21. század követelményeihez igazodó, diagnosztikus és oktatási célú pedagógiai értékelő és
visszajelentő eszközt jelent.
2.14.2 Az iskolai beszámoltatás rendje és szabályai
2.14.2.1 A szakgimnáziumban tanított tantárgyak számonkérésének követelményei
Értékelés idegen nyelvek
Idegen nyelvi tantárgyakból az értékelés különféle formáit alkalmazzuk: szóbeli felelet;
szódolgozat; dolgozat; beadandó feladat; prezentáció; órai munka; házi feladat; projektmunka;
témazáró dolgozat. Az egyéni értékelésnél a tanulók önmagukhoz való fejlődését is figyelembe
vesszük, hangsúlyozva a fejlesztő értékelés fontosságát.
A tanulók értékelése egységes, az elért százalékok alapján történik;
jeles (5):

100-86 %

jó (4):

85-71%

közepes (3):

70-56 %

elégséges (2): 55-41 %
elégtelen (1): 40-0%
A tanítási-tanulási folyamat értékelésének eszközei
A gyakorlott tanár jó megfigyeléssel, jó helyzetképet tud adni arról, növendékei hol tartanak a tudás
megszerzésében. Ennek érdekében többféle módon tudja mérni, tanulói teljesítményét majd értékeli
azok munkáját.
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Megfigyelés
A tanulók tanórai egyéni munkájának alapvető ellenőrzési módszere. Megfigyelhetjük a tanuló
tanulásának sajátosságait, munkavégzését, kitartását, szorgalmát. Megítélhetjük motiváltságát.
Megláthatjuk, hogy melyik tanulónak van szüksége több magyarázatra, melyikük terelhető további
részletekkel. Információkat gyűjthetünk a tanulók önállóságáról.
Házi feladat
A tanulók számára napi, heti rendszerességgel adunk írásbeli és szóbeli házi feladatot. A házi
feladat célja, hogy alkalmat adjunk az önálló tanulásra és feladatmegoldásra, az órán tanultak
ismétlésére, rögzítésére, begyakorlására. A házi feladat hasznossága a rendszeres ellenőrzésen
múlik. A tanulói füzetek ellenőrzése nem teljes körű javítással valósul meg.
A tanítási órán és néha összeszedve részleges betekintés alapján írásos és szóbeli megjegyzéseket
teszünk a tartalomra, áttekinthetőségre, rendezettségre, külalakra és a helyesírásra.
Csoportmunka megfigyelése
A csoportmunka megfigyelése közben is egyéni értékelést végzünk. A teljesítmény mellett
értékelendő az együttműködés és a kommunikációs készség.
írásbeli felelet
Az egyes tantárgyak tartalmához igazodó, minden nagyobb egységet lezáró témazáró írásbeli
dolgozat mellett kisebb tananyagot felölelő röpdolgozat,

egy éves tananyagot

átfogó

évfolyamdolgozat, melyeknek a célja a tananyag elsajátításának az ellenőrzése, illetve az új típusú
érettségi rendszerben előírt írásbeli dolgozatra felkészülés A dolgozat feladatait lehetőség szerint
írásos formában adjuk a tanulóknak (könyv, feladatlap). A dolgozatírás kezdetén meghatározzuk az
értékelési rendszert (elsősorban pontozásos javítást végzünk, ponthatárokat közlünk az
érdemjegyekhez) és az időtartamot. A dolgozat megíratása után ismertetjük a helyes
végeredményeket és a feladatok megoldásait is. A dolgozatot mindig a tanulóétól jól elütő színű
tintával javítjuk (ez a piros). A javítás tartalmazza a részpontszámokat, az összes pontszámot, a
dolgozatra adott érdemjegyet és a javító tanár kézjegyét. A javításkor használt jegyek egyértelműek
a dolgozatba írt megjegyzések értékelő jellegűek, segítő szándékúak.
Szóbeli felelet
A felelet nem azonos a tankönyv szövegének szó szerinti elmondásával. Tanulóinktól
megköveteljük, hogy tantárgyi ismereteikről önálló szerkesztésű mondatokban a szakkifejezések
használatával beszéljenek. A gyakorlati feladatok, példák táblánál történő megoldása közben
szóbeli magyarázatokat, indoklásokat adjanak. Megköveteljük a jól hallható, tagolt beszédet. A
kiejtésbeli, nyelvhelyességi, stilisztikai hibákat javítjuk. Nem célszerű ezeket a hibákat minden
esetben azonnal javítani, mert ez gátolhatja a tanulót gondolatai kifejtésében. A hibák javítása
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segítő szándékú, a figyelmet felébresztő hatású. A felelet elhangzása után azonnal szóban értékeljük
és osztályozzuk.
Referátum, beszámoló
Az előadói készség fejlesztése céljából a tanulóknak beszámolási témákat tűzünk ki.
A beszámoló fontos elemei az érthetőség, a világosság, a beszédritmus, a szakszavak használata, a
nyelvi formák tudatos használata. A beszámoló címzettje az osztály legyen. A beszámolót tartó diák
lépjen az osztálytársak elé, mintegy vállalva a nyilvános megszólalás terhét. A beszámolót
elhangzása után azonnal szóban értékeljük és osztályozzuk.

A értékelés az érettségi és a szakmai vizsga törvényi előírásainak megfelelő rendszerben működik
és az ott meghatározott százalékokat tartja szem előtt.
2.14.2.2 A szakközépiskolában tanított tantárgyak számonkérésének követelményei
Értékelés idegen nyelvek
Idegen nyelvi tantárgyakból az értékelés különféle formáit alkalmazzuk: szóbeli felelet;
szódolgozat; dolgozat; beadandó feladat; prezentáció; órai munka; házi feladat; projektmunka;
témazáró dolgozat. Az egyéni értékelésnél a tanulók önmagukhoz való fejlődését is figyelembe
vesszük, hangsúlyozva a fejlesztő értékelés fontosságát.
A tanulók értékelése egységes, az elért százalékok alapján történik:
jeles (5):

100-86 %

jó (4):

85-71%

közepes (3):

70-56 %

elégséges (2): 55-41 %
elégtelen (1): 40-0%
A tanítási-tanulási folyamat értékelésének eszközei
A gyakorlott tanár jó megfigyeléssel, jó helyzetképet tud adni arról, növendékei hol tartanak a tudás
megszerzésében. Ennek érdekében többféle módon tudja mérni, tanulói teljesítményét majd értékeli
azok munkáját.
Megfigyelés

A tanulók tanórai egyéni munkájának alapvető ellenőrzési módszere. Megfigyelhetjük a tanuló
tanulásának sajátosságait, munkavégzését, kitartását, szorgalmát. Megítélhetjük motiváltságát.
Megláthatjuk, hogy melyik tanulónak van szüksége több magyarázatra, melyikük terelhető további
részletekkel. Információkat gyűjthetünk a tanulók önállóságáról.
Házi feladat
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A tanulók számára napi, heti rendszerességgel adunk írásbeli és szóbeli házi feladatot. A házi
feladat célja, hogy alkalmat adjunk az önálló tanulásra és feladatmegoldásra, az órán tanultak
ismétlésére, rögzítésére, begyakorlására. A házi feladat hasznossága a rendszeres ellenőrzésen
múlik. A tanulói füzetek ellenőrzése nem teljes körű javítással valósul meg.
A tanítási órán és néha összeszedve részleges betekintés alapján írásos és szóbeli megjegyzéseket
teszünk a tartalomra, áttekinthetőségre, rendezettségre, külalakra és a helyesírásra.
Csoportmunka megfigyelése
A csoportmunka megfigyelése közben is egyéni értékelést végzünk. A teljesítmény mellett
értékelendő az együttműködés és a kommunikációs készség.
írásbeli felelet
Az egyes tantárgyak tartalmához igazodó, minden nagyobb egységet lezáró témazáró írásbeli
dolgozat mellett kisebb tananyagot felölelő röpdolgozat,

egy

éves tananyagot átfogó

évfolyamdolgozat, melyeknek a célja a tananyag elsajátításának az ellenőrzése, illetve az új típusú
érettségi rendszerben előírt írásbeli dolgozatra felkészülés A dolgozat feladatait lehetőség szerint
írásos formában adjuk a tanulóknak (könyv, feladatlap). A dolgozatírás kezdetén meghatározzuk az
értékelési rendszert (elsősorban pontozásos javítást végzünk, ponthatárokat közlünk az
érdemjegyekhez) és az időtartamot. A dolgozat megíratása után ismertetjük a helyes
végeredményeket és a feladatok megoldásait is. A dolgozatot mindig a tanulóétól jól elütő színű
tintával javítjuk (ez a piros). A javítás tartalmazza a részpontszámokat, az összes pontszámot, a
dolgozatra adott érdemjegyet és a javító tanár kézjegyét. A javításkor használt jegyek egyértelműek
a dolgozatba írt megjegyzések értékelő jellegűek, segítő szándékúak.
Szóbeli felelet
A felelet nem azonos a tankönyv szövegének szó szerinti elmondásával. Tanulóinktól
megköveteljük, hogy tantárgyi ismereteikről önálló szerkesztésű mondatokban a szakkifejezések
használatával beszéljenek. A gyakorlati feladatok, példák táblánál történő megoldása közben
szóbeli magyarázatokat, indoklásokat adjanak. Megköveteljük a jól hallható, tagolt beszédet. A
kiejtésbeli, nyelvhelyességi, stilisztikai hibákat javítjuk. Nem célszerű ezeket a hibákat minden
esetben azonnal javítani, mert ez gátolhatja a tanulót gondolatai kifejtésében. A hibák javítása
segítő szándékú, a figyelmet felébresztő hatású. A felelet elhangzása után azonnal szóban értékeljük
és osztályozzuk.
Referátum, beszámoló
Az előadói készség fejlesztése céljából a tanulóknak beszámolási témákat tűzünk ki.
A beszámoló fontos elemei az érthetőség, a világosság, a beszédritmus, a szakszavak használata, a
nyelvi formák tudatos használata. A beszámoló címzettje az osztály legyen. A beszámolót tartó diák
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lépjen az osztálytársak elé, mintegy vállalva a nyilvános megszólalás terhét. A beszámolót
elhangzása után azonnal szóban értékeljük és osztályozzuk.

A értékelés az érettségi és a szakmai vizsga törvényi előírásainak megfelelő rendszerben működik
és az ott meghatározott százalékokat tartja szem előtt.
2.14.2.3 A számonkérés követelményei, szakmai munkaközösség
A tanulók munkáját folyamatosan, rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell. Az ellenőrzés történhet
szóban és írásban, a tanulói aktivitás értékelésével, témazáró dolgozatok, tematikus tesztek,
feladatlapok íratásával, félévkor és évvégén hatékonysági vizsgálattal.
A tanulók jeggyel történő osztályzatát a szaktanárok minden esetben szóbeli értékeléssel egészítik
ki.
A szóbeli és írásbeli érdemjegyek száma heti 1 -2 órás tantárgyakból félévenként 3, a heti 3 vagy
annál nagyobb óraszámú tantárgyaknál legalább 4 érdemjegy legyen! Csak így osztályozható a
tanuló. A tanulók értékeléséről a szülőket az ellenőrző útján, szülői fogadóórákon és szülői
értekezleten tájékoztatni kell. A tanulók tudásának értékelése félévkor illetve évvégén az évközi
érdemjegyek, osztályzatok alapján történik. Ezt a szaktanár végzi el. Ela az év végi osztályzat
lényegesen eltér az évközi érdemjegyektől - a szaktanár véleményének kikérése után - a tantestület
azt módosíthatja. Az írásbeli dolgozatokat két héten belül ki kell javítani, a kijavított dolgozatokat a
tanulóknak betekintésre vissza kell adni.
írásbeli dolgozatok értékelésénél lehetőleg pontozást kell alkalmazni. Évente egy vagy két
alkalommal sor kerülhet ún. évfolyamdolgozat íratására, amelynek eredményei alapján elemezni
lehet az egyes csoportok munkáját. A témazáró illetve témaközi dolgozatok mellett az adott napon a
többi tantárgyból, kizárólag az aktuális tananyagból rövid írásbeli vagy szóbeli számonkérés
lehetséges. A számonkérések tartalmát, rendszerességét, a javítás egységességét az egyes
munkaközösségek külön szabályozták. A tanulók munkájának év végi vagy félévi értékelése az
alábbi alapelvek szerint történjen:
Az írásbeli dolgozatok közül a témazáró dolgozatok értéke kétszeres súllyal szerepel.
A „kisérettségi” dolgozatokat, tanáraink 300 %-kal számítják be. A tanulók teljesítményének
mérésekor figyelmet kell fordítani az önmagukhoz és képességükhöz mért fejlődésre. Az egyéni
szóbeli és tanórai írásbeli számonkérések legyenek személyre szabottak
A tanév során az elmaradt vagy sikertelen produktumok (beadandó munka, gyakorlati feladat,
témazáró dolgozat) pótlására, javítására lehetőséget biztosítunk az adott témakör lezárását követő
egy hónapon belül. Erre a szaktanárral egyeztetett időpontban, a délutáni órákban kerülhet sor
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A tanulók teljesítményének értékelése:
(5)

jeles

a tanuló a törzsanyagon túli ismereteket is elsajátította, és segítség nélkül tudja
alkalmazni

(4)

jó

a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni

(3)

közepes

a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítséggel tudja alkalmazni

(2)

elégséges

tanuló a törzsanyag lényegét elsajátította, és jelentős segítséggel tudja
alkalmazni

(1)

elégtelen

a tanuló a törzsanyagot nem sajátította el, vagy segítséggel csak nehezen tudja
alkalmazni

Az érdemjegyek, osztályzatok nem egyenértékűek. A témazárók a félévi, tanév végi végső jegyek
megállapításánál nagyobb szerepet játszanak, kettő osztályzatnak számítanak.
Érdemjegyet kaphat a tanuló:
szóbeli feleletre
írásbeli munkára
önálló kiselőadásra
tanórai munkára
tantárgyi tanulmányi versenyeken való eredményes szereplésért
gyűjtőmunkára, album, tabló készítésre
egyéni kutatómunkára
házi dolgozatra
esettanulmány készítésére
A szakközépiskolában a tanulók teljesítményének mérésének alapja az SZVK-ban lévő törvényi
előírásoknak megfelelő értékelés.
A szakgimnáziumban a tanulók teljesítmény mérésének alapja az munkaközösség által kidolgozott
és alkalmazott értékelési rendszer.

2.15 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési
elvei
2.15.1 Hónap diákja
A diákság életében új elem a „Hónap diákja” cím elnyerése. A cím elnyerésének komoly feltételei
vannak. Mindenki lehet a hónap diákja, ha:
a magatartása példamutató
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szorgalmasan tanul
képességeihez mérten, érdeklődésének megfelelően részt vesz versenyeken,
társaival, tanáraival szemben segítőkész, lehet rászámítani,
a közösség életébe aktívan bekapcsolódik,
egy osztály jelöli őt,
a jelöltek közül ő kapja a legtöbb szavazatot,
Év végén a „Hónap diákja” címet elnyert tanulók közül megválasztjuk az év diákját. A választás
eredményét a tanévzáró ünnepségen ismertetjük, ahol a választott diák elnyeri az „Év diákja” címet,
és s vele járó jutalmat (Szent Lőrinc díj).
2.15.2 Tanulói munka elismerése:
A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer.
A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. A
félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a tantestület tagjaitól
segítséget kérhet) határozza meg. A magatartás és szorgalom osztályzatokat az osztályfőnök
javaslata alapján az osztályban tanító tanárok határozzák meg. A döntésnél körültekintően
mérlegelni kell a tanuló magatartását, tevékenységét, szorgalmát, önmagához és társaihoz mért
teljesítményét.
Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meghatározhat a
szaktanár. A szaktanár - a munkaközösséggel egyetértésben - meghatározza és az év elején ismerteti
a tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket.

(5)

2 .1 5 .3

Tanulmányi jegyek

jeles

a tanuló a törzsanyagon túli ismereteket is elsajátította, és segítség nélkül tudja

alkalmazni
(4)

jó

a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni

(3)

közepes

a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítséggel tudja alkalmazni

(2)

elégséges

tanuló a törzsanyag lényegét elsajátította, és jelentős segítséggel tudja

alkalmazni
(1)

elégtelen

a tanuló a törzsanyagot nem sajátította el, vagy segítséggel csak nehezen tudja

alkalmazni

Félévi és évvégi jegyek:
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4.70-5,00

jeles (5)

3.70- 4,69

jó (4)

2.70- 3,69

közepes (3)

1.70- 2,69

elégséges (2)

0

elégtelen (1)

-1,69

2.15.4 Magatartás jegyek:
(5)
(4)

példás fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait példamutatóan látja el;
jó

lényeges fegyelmi vétsége nem volt, osztályfőnöki figyelmeztetésnél magasabb

szintű felelősségre vonása nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait jól ellátja, igazolatlan órája
a 2-t nem haladja meg;
(3)

változó

enyhébb fegyelmi büntetésben részesült, osztályfőnöki intőnél magasabb

szintű felelősségre vonása nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait csak figyelmeztetés hatására
látja el, igazolatlan órája a 8-at nem haladja meg;
(2)

rossz súlyosabb fegyelmi büntetésben részesült, tanul-mányi és közösségi feladatait csak

rendszeres figyelmeztetés hatására látja el, hanyag munkával és fegyelmezetlenségével tűnik ki
társai közül, igazgatói, vagy tantestületi felelősségre vonásban részesült.
2.15.5 Szorgalmi jegyek:

(5)

példás legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek és segíti társait is

tanulásukban, vagy legalább három tantárgyból javít eredményén;
(4)

jó

legjobb tudása, képességei szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, vagy 1-2

tantárgyból javít eredményén;
(3)

változó

tanulmányi munkája ingadozó színvonalú, vagy tanulmányi eredményében

visszaesés tapasztalható;
(2)

hanyag

tanulmányi munkája alacsony színvonalú, feladatait hanyagul teljesíti, (1

vagy több tantárgyi bukása van, vagy tanulmányi eredménye messze elmarad a képességei alapján
tőle elvárhatótól).
2.15.6 Jutalmazások:
Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban
részesülhetnek.
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A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra.
Egyéni jutalmazások formái:

osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret
alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért;
szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott
tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és
folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért és egyéb tevékenységért;
igazgatói dicséret: iskolai, városi, megyei, országos tanulmányi versenyen elért
eredményekért, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő
teljesítmény nyújt;
tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján, tanév végén, kiemelkedő
tanulmányi és közösségi munkáért adható.
könyvjutalom,
tárgyjutalom,
oklevél,
Szent Lőrinc Díj
Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről, az alábbi
területeken elért érdemekért:
kiemelkedő tanulmányi eredmény,
példamutató szorgalom,
hiányzásmentes tanév,
versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel,
az iskola érdekében végzett tevékenység,
kiemelkedő sporttevékenység.
2.15.7

A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

Fegyelmezés:
Ha a tanuló a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeit, illetve az iskola házirendjének
rendelkezéseit szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, vagy az intézménynek szándékosan
anyagi kárt okoz, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető.
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Fegyelmező intézkedésnek akkor van helye, ha a tanuló magatartása zavaróan hat a környezetére,
ha hátráltatja tanulótársainak vagy tanárának munkáját, ha megsérti az együttélés szabályait, ha
egyes tanítási órákról igazolatlanul távol marad, ha vállalt kötelezettségeit nem teljesíti.
A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak:
Fegyelmező intézkedés:
1. Szóbeli figyelmeztetés,
2. írásbeli figyelmeztetés:
Osztályfőnöki figyelmeztetés (3 alkalommal) - odaítéléséről az osztályfőnök dönt a
fegyelmi vétségek alapján, de adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak
súlyosságát. Javaslatot tehet rá az osztályban tanító szaktanár is.
Igazgatói figyelmeztetés.
írásbeli intés:
Osztályfőnöki intő 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak
súlyosságát

és

várható

hatását,

vagy

ha

a

tanuló

sorozatos

kisebb

fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot.
Igazgatói intő.
Fegyelmi büntetés:
megrovás,
szigorú megrovás,
áthelyezés az évfolyam másik osztályába,
áthelyezés másik, azonos típusú iskolába érvényesen megszervezett fegyelmi eljárás
után
kizárás az iskolából (nem tanköteles tanuló esetén).
A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést az
Igazgató és/vagy a Tantestület hoz fegyelmi eljárás során.
Dohányzás büntetése:
A dohányzásról szóló törvény értelmében „ A nemdohányzók védelméről szóló törvény szerint az
oktatási intézmények -általános iskolák, középiskolák, egyetemek, főiskolák és kollégiumok
ötméteres körzetében tilos rágyújtani. Az iskolák épületében egyáltalán nem lehet kijelölni
dohányzóhelyet, még a legfélreesőbb mellékszobákban sem, sőt az udvaron sem lehet rágyújtani.
Az iskola területén történő dohányzás esetén a tanuló fegyelmi büntetése:
első esetben igazgatói figyelmeztetés
második esetben igazgatói megrovás,
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ismétlődés esetén a tantestület fegyelmi eljárás aláhelyezheti a tanulót, amely eljárás során dönthet
a tanuló eltávolításáról is.

2.16 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
Az osztályba sorolás, a csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Az egyes években felvett tanulók létszámát és a kialakított osztályok számát a Megyei Fejlesztési és
Képzési Bizottság javaslata alapján a miniszter által hozott döntések, a mindenkori beiskolázási
terv, a jelentkezettek létszáma és az iskola személyi és infrastrukturális lehetőségei együttesen
határozzák meg.
A tanulók osztályba sorolásának elvei
a tanulók életkora megfeleljen a törvényi előírásoknak,
az osztályba sorolás fő szempontja, hogy a tanuló milyen képzési irányt választott.
A csoportbontás szempontjai
A tantervben meghatározott egyes szakmai és közismereti tárgyak oktatása csoportbontásban
valósítható meg:
Idegen nyelv tanításánál az évfolyamokon a csoportbontás a választott idegen nyelv szerint,
valamint a létszám alapján valósul meg a nagyobb hatékonyság és az igények jobb
kielégítése érdekében.
Informatika tanításánál a létszám alapján,
Matematika tantárgynál a 12.évfolyamon és 30 főnél magasabb osztálylétszám esetén,
Szakmai gyakorlaton a tanulói létszám és a tanult szakma alapján történik a csoportbontás. (
Max. 12 fő / csoport)
A következő esetekben igény szerint valósítjuk meg a csoportbontást,
tanirodai gyakorlat
egyéb elfoglaltság ( sport kör)
érettségi előkészítő szakkör
korrepetálás, felzárkóztatás
fejlesztőpedagógus
versenyelőkészítés OSZTV

2.17 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei

Az iskola egészségnevelési elvei
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Minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíteni a tanulók és a tantestület egészségének a
védelmét.
Az iskola a szocializációnak olyan színtere legyen, ahol az egészséges, harmonikus életvitelt
megalapozó szokásokat, magatartásmintákat tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk.
Az egészséges életmódot szolgáló tevékenységi formák, az egészségbarát viselkedés mindenkinek
személyiség-tulajdonságává váljon.
Együttműködést kialakítani a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek
valamint a szülő és a diákok között, annak érdekében, hogy az iskola mintául szolgáljon, mint
egészséges környezet.
Segíteni a diákokat, az iskola dolgozóit, a diákokon keresztül a családokat egészségük
megőrzésében.
Környezeti nevelés:
Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok
Iskolánk feladatának tekinti azt, hogy diákjaink a felnőtt életre megfelelő ismeretekkel,
készségekkel és szemlélettel rendelkezzenek, hogy ne csak saját pillanatnyi érdekeik szerint, hanem
a Föld egészének fennmaradása érdekében cselekedjenek. Ennek eléréséhez a következő célok
megvalósítását

tartjuk

szem

előtt

az

iskolai

élet

valamennyi

színterén,

valamennyi

tevékenységünket áthatva.
Általános célok, értékek
• az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete és
megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével,
kultúrájával együtt
• a Föld egészséges folyamatainak visszaállítása, harmóniára törekvés
• a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése

Az egészségnevelés és a környezeti nevelés tantárgyakhoz kötődő kapcsolódása:
Közismereti tantárgyak: biológia,kémia,természetismeret
szakmai tantárgyak:
Általános élelmiszerismeret: környezetvédelmi ismeretek,táplálkozási ismeretek
Vendéglátás higiéniája: személyi higiénia
Jogszabályok a vendéglátásban: környezetvédelem a vendéglátásban
Szállodai tevékenység: munkahelyi és egészségbiztonság
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3

AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA

3.1 Általános rendelkezések
Az iskola alaptevékenysége: Iskolánk az Egri Szakképzési Centrum Tagiskolájaként működik 2016.
szeptember 1-től. Az intézmény jogelődje már 1996. szeptember 1-től működő intézmény létszáma
folyamatosan, a változó képzési igényeket követve módosult. Hitvallásunk változatlanul az
emberközpontú nevelés feltételeinek megteremtése, mellyel az a célunk, hogy egyetlen gyermek és
egyetlen tehetség se kallódjon el.
Az iskolában a nappali és esti rendszerű szakmai képzés folyik. Minden korosztály megtalálja a
számára szükséges speciális szakmai képzést alap-és középfokon. Külön feladatnak tekintjük a
vendéglátós dinasztiák nevelését, ezért szívesen látjuk a vendéglátós szülők gyermekeit. A szakmai
vizsgák mellett érettségi vizsgára is felkésztjük diákjainkat. A siker biztosítékát jól felkészült
főállású és óraadó tanáraink, valamint szakoktatóink jelentik.
Névadónk Szent Lőrinc vértanú, a vendéglősök, fogadósok, szakácsok védőszentje, akinek nevét
mind a hazai, mind a nemzetközi szakma ismeri és tiszteli.
Az intézmény által ellátandó alapfeladatok:
A szakközépiskolai képzés keretében a 2013/2014. tanévtől kezdve szakmai érettségi végzettséget
adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, valamint szakirányú munkába állásra
készítünk fel szakgimnáziumi osztályainkban.
A tizenkettedik évfolyamot követően a hatályos Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak
szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez vagy érettségi végzettséghez kötött, a szakmai
érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.
A szakgimnáziumi képzésben a hatályos Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben
meghatározott kereskedelem, vendéglátóipar, turisztika és szépészet ágazatokban tehető munkakör
betöltésére képesítő szakmai érettségi vizsga, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben
meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető.
A kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig az ágazathoz tartozó, érettségihez kötött szakképesítések
közös elemeinek tartalmát magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, a
központi egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett.
A szakközépiskolai képzésünknek három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges
közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési
évfolyama van.
A szakközépiskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a kerettantervben kiadott
szakképesítések körében folytatunk szakképzést. A közismereti oktatás a szakiskolában a
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szakiskolai központi közismereti kerettanterv alapján folyik. A szakiskolában a szakmai vizsgára
történő felkészítésre vonatkozó további rendelkezéseket a szakképzésről szóló törvény határozza
meg.
A szakiskolában kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik a szakképzési
évfolyamokon olyan tanulók részére, akik a szakiskolai közismereti kerettanterv követelményeit
teljesítették, vagy a középiskola tizedik évfolyamát eredményesen elvégezték.
A szakmai vizsga letételét követően a tanulók két év közismereti képzésben készülhetnek fel
érettségi vizsgára.
A Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés
bevezetésére kiírt TAMOP-2.2.5.A-12/1 pályázaton való részvétel miatt az iskola tantestülete
vállalta az új típusú szakképzések közül a vendéglős, kereskedő, szakács, cukrász és pincér
szakképesítések 2012/2013. tanévi bevezetését, megelőzve a 2013/2014. tanévben kötelezően
történő bevezetését. Az előkészítő munka során létrehozta azokat a munkacsoportokat, amelyek
előkészítették az új típusú szakképzés bevezetését, elkészítik a helyi tanterv és képzési program
adaptációját

az

előírás

szerinti,

a

szakképesítésekre

vonatkozó

központi

szakmai

és

vizsgakövetelmény, valamint szakképzési tantervi ajánlás alapján.
A szakmai programot megalapozó dokumentumok:
-2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
- 150/2012. (VII. 6.) Komi. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
- 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
- A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2013. (III. 29.) NFM rendelete a nemzeti fejlesztési miniszter
ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
- A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről

3.2

Az iskola képzési szerkezete
3.2.1

Szakgimnáziumi képzés (Iskolarendszerű nappali képzéseink)

3.2.1.1 Kifutó képzések :14/2013 (IV.05) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettantervek alapján
54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős szakgimnázium, vendéglátóipar ágazat,
vendéglátásszervező kimenet (4 +1 év)
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Az érettségi bizonyítvány szakmai érettségi végzettséget tanúsít, továbbá 5133 FEOR számú
pultos munkakör betöltésére képesít.
54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő szakgimnázium, turisztika ágazat, turisztikai
szervező, értékesítő kimenet; (4 +1 év)
Az érettségi bizonyítvány szakmai érettségi végzettséget tanúsít, továbbá 4221/4 FEOR
számú turisztikai referens munkakör betöltésére képesít.
54 815 01 Fodrász szakgimnázium, szépészet ágazat, fodrász, vagy kozmetikus kimenet (2
év) érettségivel rendelkezők számára
Az érettségi bizonyítvány szakmai érettségi végzettséget tanúsít, továbbá 5219/7 FEOR
számú szoláriumkezelő munkakör betöltésére képesít.
54 815 02 Kozmetikus szakgimnázium, szépészet ágazat, fodrász, vagy kozmetikus kimenet
(2 év) érettségivel rendelkezők számára
Az érettségi bizonyítvány szakmai érettségi végzettséget tanúsít, továbbá 5219/7 FEOR
számú szol ári umkezelö munkakör betöltésére képesít.
3.2.2

Ágazati szakgimnáziumi képzés 2016-tól

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet szakképzési kerettanterv alapján
54

811

01

Vendéglátásszervező

szakgimnázium,

vendéglátóipar

ágazat,

szakgimnázium,

vendéglátóipar

ágazat,

vendéglátásszervező kimenet (4+1 év)
megszerezhető mellékszakképesítés: pincér
54

811

01

Vendéglátásszervező

vendéglátásszervező kimenet (2 év) érettségivel rendelkezők számára
54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő szakgimnázium, turisztika ágazat, turisztikai
szervező, értékesítő kimenet; (4 +1 év)
megszerezhető mellékszakképesítés: szállodai recepciós
54 815 01 Fodrász szakgimnázium, szépészet ágazat, fodrász kimenet (4 +1 év)
megszerezhető mellékszakképesítés: férfi fodrász -borbély
54 815 01 Fodrász szakgimnázium, szépészet ágazat, fodrász, vagy kozmetikus kimenet (2
év) érettségivel rendelkezők számára
54 815 02 Kozmetikus szakgimnázium, szépészet ágazat, kozmetikus kimenet (4 +1 év)
megszerezhető mellékszakképesítés: szépségtanácsadó
54 815 02 Kozmetikus szakgimnázium, szépészet ágazat, fodrász, vagy kozmetikus kimenet
(2 év) érettségivel rendelkezők számára
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3.2.2.1 Ágazati szakgimnáziumi képzés 2017-től induló szakképzési kerettanterv alapján
A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a 24/2017. (VIII. 31.)
NGM rendelettel módosítása alapján
54

811

01

Vendéglátásszervező

szakgimnázium,

vendéglátóipar

ágazat,

vendéglátásszervező kimenet (4 +1 év)
megszerezhető mellékszakképesítés: pincér
54 341 01 Kereskedő szakgimnázium , kereskedelem ágazat, kereskedő kimenet(4+l év)
megszerezhető mellékszakképesítés: 34 341 01 eladó
3.2.2.2 Ágazati szakgimnáziumi képzés 2018-től induló A szakképzési kerettantervekről szóló
5/2018. (VII.9.) ITM rendelet alapján

54

811

01

Vendéglátásszervező

szakgimnázium,

vendéglátóipar

ágazat,

vendéglátásszervező kimenet (4+1 év)
megszerezhető mellékszakképesítés: pincér
54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő szakgimnázium, turisztika ágazat, turisztikai
szervező, értékesítő kimenet; (4+1 év)
megszerezhető mellékszakképesítés: szállodai recepciós
54 815 01 Fodrász szakgimnázium, szépészet ágazat, fodrász kimenet (4 +1 év)
megszerezhető mellékszakképesítés: férfi fodrász -borbély
54 815 01 Fodrász szakgimnázium, szépészet ágazat, fodrász, vagy kozmetikus kimenet (2
év) érettségivel rendelkezők számára
54 815 02 Kozmetikus szakgimnázium, szépészet ágazat, kozmetikus kimenet (4 +1 év)
megszerezhető mellékszakképesítés: szépségtanácsadó
54 815 02 Kozmetikus szakgimnázium, szépészet ágazat, fodrász, vagy kozmetikus kimenet
(2 év) érettségivel rendelkezők számára
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3.2.3

Esti képzések 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet szakképzési kerettanterv
alapján

54 341 01kereskedő
54 841 11 logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
54 815 01fodrász
54 815 02 kozmetikus

3.3 Szakközépiskolai képzés
Szakközépiskolai képzés 2016-tól induló új OKJ alapján
30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet szakképzési kerettanterv alapján
34 811 01 Cukrász szakközépiskola, szakképzés (3 éves)
34 811 04 Szakács szakközépiskola, szakképzés (3 éves)
34 811 03 Pincér szakközépiskola, szakképzés (3 éves)
Érettségivel vagy befejezett 10. osztállyal rendelkezők számára: 2 éves képzés keretében!

3.4 A mellékszakképesítésekre vonatkozó helyi program
A hatályos szakképzési törvény 22/A. §—a alapján: A tanuló a szakgimnázium tizedik
évfolyamán legkésőbb április 30-ig írásbeli nyilatkozatban választ a tizenegyedik-tizenkettedik
évfolyamok kerettantervi irányáról a szakgimnázium által biztosított lehetőségek közül.

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

mellék-szakképesítés

megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára, ha a mellék-szakképesítés szakképzési
kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek eleget tett.
A választott kerettantervi irány szerinti oktatást minimum 12 fő esetén tudjuk biztosítani.
Intézményünk a 12. évfolyam február-március vizsgaidőszakában bonyolítja le a mellék
szakképesítés részvizsgáit.
A vizsgára bocsátás feltétele: a tanuló a mellék-szakképesítés szakképzési kerettantervben
meghatározott tanulmányi követelményeinek eleget tett, a mellék-szakképesítéshez tartozó
tantárgyakból 12. félévkor legalább elégséges osztályzatot szerzett.
Ennek feltétele: a 12. évfolyam első félévére a mellék-szakképesítéshez tartozó tantárgyak
óraszámának, kerettanterv szerinti átcsoportosítása a főszakképesítés óraszámaival.
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TANTÁRGYAK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA 12 .ÉVFOLYAMON A
MELLÉKSZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉHEZ

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ
Megszerezhető mellék-szakképesítés: 52 815 03 FÉRFIFODRÁSZ-BORBÉLY

tantárgyak
fő

szakképesítés

I.

félév óraszámok

:művészeti

Il.félév óraszámok

0

hetil

0

heti 2

heti 1

0

heti 2

0

47 óra

47 óra

ismeretek (férfi frizura)
fő

szakképesítés

:szakmai

ismeretek (fodrász vegyszeres
műveletek)
mellék-szakképesítés :szakmai
ismeretek(borbély)
mellék-szakképesítés

:borbély

szakmai gyakorlat
összesen

XXVI. kereskedelem ágazathoz tartozó 54 341 01 kereskedő szakképesítéshez
Megszerezhető mellék-szakképesítés: 34 341 01 Eladó
tantárgyak

I.

félév óraszámok

Il.félév óraszámok

fő szakképesítés : marketing

0

heti 2

főszakképesítés:

műszaki

1

heti 3

fő szakképesítés : élelmiszer

1

heti 3

heti 2 óra

0

heti 2 óra

0

heti 2 óra

0

96 óraóra

96 óra

cikk áruismeret

és vegyi áru ismeret
mellék-szakképesítés
:eladástan
mellék-szakképesítés
:eladási gyakorlat
mellék-szakképesítés
kereskedelmi gyakorlat II.
összesen
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XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 02 Kozmetikus Megszerezhető mellék-szakképesítés:
52 815 04 szépségtanácsadó
tantárgyak

I.

félév óraszámok

ILfélév óraszámok

szakmai

0

heti2

fő szakképesítés : kozmetikus

0

heti 2

0

heti 2 óra

heti 2

0

heti 2

0

heti 2

0

96 óra

96óra

fő

szakképesítés

ismeretek I.

marketing
fő szakképesítés :anyagismeret
1.

mellék-szakképesítés
szépségtanácsadó

szakmai

gyakorlat
mellék-szakképesítés
munkavédelem és marketing
mellék-szakképesítés
alkalmazott

számítástechnika

gyakorlat
összesen

XXVIII. Turisztika ágazathoz tartozó54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő
Megszerezhető mellék-szakképesítés: 52 812 01 szállodai recepciós
tantárgyak
fő

I.

félév óraszámok

ILfélév óraszámok

üzleti

0

heti2

ügyvitel

0

heti 2

IKT

0

heti 2 óra

heti 2

0

heti 2

0

szakképesítés:

kommunikáció gyakorlat
fő

szakképesítés

gyakorlat
fő

szakképesítés:

gyakorlata a turizmusban.
mellék-szakképesítés:
szállodai

adminisztráció

gyakorlata
mellék-szakképesítés
szállodai

tevékenység
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gyakorlata
mellék-szakképesítés
szállodai

:

heti 2

0

108 óra

108 óra

kommunikáció

gyakorlata
összesen

54 811 01 Vendégiátásszervezö szakképesítéshez
megszerezhető mellék-szakképesítés: 34 811 03 Pincér
I.

tantárgyak

félév óraszámok

fő szakképesítés: vendéglátó

Il.félév óraszámok

0

heti3

0

heti 2

0

heti 2 óra

0

heti 1 óra

pincér

heti 2

0

:

heti 2

0

:

heti 4

0

124 óra

124 óra

üzleti idegen nyelv elmélet
fő szakképesítés : marketing és
kommunikáció a gyakorlatban
fő szakképesítés : vendéglátó
üzleti idegen nyelv gyakorlat
fő

szakképesítés:

termelés

elmélete
mellék-szakképesítés:
szakmai idegen nyelv
mellék-szakképesítés
felszolgálás
mellék-szakképesítés
felszolgálás gyakorlata
összesen

A rendelkezés bevezetését köv etően a tanuló arról is dönthet, hogy nem választja a me
szakképesítést, a mellék-szakképesítés tananyagtartalma helyett - a felszabaduló órakeret terhére az iskola által biztosított, más tantárgyak szakmai tartalmát megerősítő képzésben vesz részt.
Ez alapján a mellékletben a kifutó képzések kivételével a szakgimnáziumi szakképesítések helyi
tervében 2 alternatíva szerepel: „A „változat -a mellék-szakképesítést választóknak „B változat- a
mellék-szakképesítést nem válaszók helyi terve.

3.5 A szakmai program mellékletei a szakképesítések helyi programját
tartalmazza (az iskolai szakképzés óratervei és tananyagtartalma)
1. melléklet vendéglátásszervező szakgimnázium
■ Vendeglatasszervezo_2016 54_81101 A változat
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■ Vendeglatasszervezo_2016 54_811_01 B változat
■ Vendeglatasszervezo_2017_54_811_01 A változat
■ Vendeglatasszervezo_2017_54_81101 B változat
■ Vendeglatasszervezo_2018_54_81101 A változat
■ Vendeglatasszervezo_2018_54_811_01 B változat
■ vendeglatasszervezo vendeglos kifutó_54_81101
2. melléklet turisztika szakgimnázium
■ Turisztikai_szervező_ertekesitő kifutó_54_812_03
■ Turisztikai szervezo ertekesito 2016 54 812 03 A változat
■ Turisztikai szervezo ertekesito 2016 54 812 03 B változat
■ Turisztikai_szervezo_ertekesito 2018_54_812_03 (NYÉK)
3. melléklet kereskedő szakgimnázium
•

Kereskedo2017_54_341_01 A változat

•

Kereskedo2017_54_341_01 B változat

4. melléklet Szépészet szakgimnázium,
■ Fodrász 2016 54 815 01 A változat
■ Fodrász 2016 54 815 01 B változat
■ Kozmetikus 2016_54_815_02 A változat
■ Kozmetikus 2016 54 815 02 B változat
■ Fodrász 2018_54_815_01_A változat
■ Fodrász 2018_54_815_01_B változat
■ Kozmetikus 2018_54_815_02_A változat
■ Kozmetikus 2018_54_815_02_B változat
■ gyakorlo_fodrasz_52_815_01 kifutó
■ gyakorlo_kozmetikus_52_815_02 kifutó
5. melléklet szakgimnázium esti
•

esti képzés kereskedő

•

esti képzés logisztikai szállítmányozási ügyintéző

•

Iskolarendszerű esti Fodrász

•

iskolarendszerű esti kozmetikus képzés

6. melléklet szakközépiskola
•

Cukrasz_34_811_01

•

Pincer_34_811_03
179

•

Szakacs_34_811_04

A helyi tantervek a szakmai kerettantervek alapján készültek. A tananyagtartalom meghatározásánál
az iskola rendelkezésére álló, szabadon felhasználható óraszámok a meglévő tantárgyak
tananyagtartalmainak

elmélyítését

szolgálják,

így

új

tantárgyat

nem

vezettünk

be

a

mellékszakképesítést nem választók tantervén kívül A moduláris oktatásban az egyes modulok nem
kerülnek értékelésre, illetve minősítésre. Egy modul teljesítettnek tekintendő, ha a benne szereplő
minden tantárgy osztályzata legalább elégséges. A tantárgyak oktathatók heti rendszerességgel,
valamint a tanév első vagy második félévében tömbösítve. A tanulók osztályozása tantárgyanként
Az egyes évfolyamokon a továbbhaladás feltétele az eredményes, legalább elégséges osztályzat
minden tantárgyból.
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKOK
Jelen Pedagógiai Programot a tagintézmény vezetője módosíthatja, a nevelőtestület
kezdeményezheti módosítását, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének
kikérésével.

Palencsárné Kasza Marianna
tagintézmény-vezető

Egri Szakképzési Centrum főigazgató

NEVELŐTESTÜLETI EGYETÉRTÉSI NYILATKOZAT

Az Egri Szakképzési Centrum Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája Pedagógiai Programját az iskola nevelőtestülete 2018. 08.31. napján megtárgyalta
és elfogadta.

Eger, 2018. 08.31.

?aüiuj^W-kWPalencsárné Kasza Marianna
tagintézmény-vezető

Várnainé Sütő Emőke
a nevelőtestület képviselője

DIÁKÖNKORMÁNYZAT VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSA

Az Egri Szakképzési Centrum Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája Pedagógiai Programját az iskola diákönkormányzata 2018. 08.29. napján
véleményezte és elfogadását támogatta.

Eger, 2018.08.29.

....

Tóth Boglárka
Diákönkormányzat elnöke

SZÜLŐ SZERVEZET VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSA

Az Egri Szakképzési Centrum Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája Pedagógiai Programját az iskola szülői szervezete 2018. 08.30. napján
véleményezte és elfogadását támogatta.

Eger, 2018.08.30.

h
Nagy Tímea
Szülői Munkaközösség elnöke

FENNTARTÓ NYILATKOZATA
Az Egri Szakképzési Centrum Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája Pedagógiai Programját, a nevelőtestület bevonásával, a tagintézmény-vezető és a
főigazgató módosította.
A fenntartóra a módosítások kapcsán többletkötelezettség nem hárul.
Egri Szakképzési Centrum Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát a mai napon jóváhagytam.

tagintézmény-vezető

Egri Szakképzési Centrum főigazgató

