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„PREAMBULUM”
KÜLDETÉSNYILAZKOZAT

Hisszük, hogy a Tatabányai Szakképzési Centrum olyan iskolaközösség, ahol tanár és diák
jól érzi magát, mert megértő, de sikerorientált, következetes elvárásokat támasztó, de szeretetteljes légkör veszi körül. Olyan támogató légkör, amely a választott hivatáshoz, szakmához
való kötődés kialakításával éri el, hogy a tanárok és a tanulók minél tovább és nagyobb számban maradnak az intézményekben.

Ennek érdekében az iskolában folyó pedagógiai munka elsődleges jellemzője a magas
szintű szakmai igényesség, amelyben megtalálhatók a jövőképüknek legjobban megfelelő
törekvések, kompetenciák és eszközök.

Hiszünk abban, hogy szilárd erkölcsi normák megalapozásával diákjaink alkalmassá válnak a családi és közösségi életre, korszerű szakmai ismeretek, szervezeti - és munkakultúra
átadásával pedig a munkahelyi beilleszkedésre.

Biztosak vagyunk abban is, hogy következetes munkával, töretlen akarattal kialakítható
olyan innovatív munkakörnyezet, ahol minden dolgozó és vezető fontosnak érzi magát, ahol
alkotói szabadsága kibontakozhat, ahol a pályakezdő gyakornok pedagógusok sem érzik elveszettnek magukat és a nyugdíjba vonulókról sem feledkeznek meg.

Célunk, hogy az élethosszig tartó tanulás jegyében felnőttoktatással és - képzésekkel álljunk rendelkezésére azoknak is, akik a munkaerőpiacon új szakma megszerzésével szeretnének elhelyezkedni. Ennek feltétele, hogy jó kapcsolatokat építsünk ki a térség vállalkozóival.
Valós munkaerőigényeknek megfelelő képzések szervezésével garantáljuk az elhelyezkedési
lehetőséget, ezzel együtt a befektetett tanulás megtérülését is a képzésekbe bekapcsolódók
számára.
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Küldetésünk, hogy jelmondatunk betartott ígéret legyen:

A Te szakmád, a Te jövőd!

ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ
A TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TAGINTÉZMÉNYEINEK
SZAKMAI PROGRAMJAIHOZ

Ennek a szakmai programnak az a feladata, hogy megtöltse a társadalom elvárásainak és a
helyi igényeknek megfelelő cél-orientált tartalommal, illetve konkretizálja azokat a jogszabályi kereteket, tartalmi előírásokat, amelyekkel a jogalkotó szabályozza a nevelési-oktatási
folyamatokat valamint a szakképzést.

Minden szakképző intézménynek hármas elvárásnak kell megfelelnie:


Először is, rugalmasan kell alakítania képzési szerkezetét, folyamatosan kell bővítenie
szakmai tudásbázisát, hogy ki tudja elégíteni a munkaerő-piac igényeit és követni tudja a technológiai fejlődést.



Másodszor, felelős tanulói jövőjéért, ezért piacképes szakképesítéssel és hasznosítható
szakmai kompetenciákkal, illetve a szakmai mobilitás vagy a későbbi felsőfokú tanulmányok érdekében, a közismereti képzésben megszerezhető megalapozott tudással
kell elbocsátania a végzett diákokat.




Harmadszor, a szakképző iskolának, mint nevelő-oktató intézménynek feladata a tanulók erkölcsi-szellemi-testi fejlődésének biztosítása és szocializációs készségeik megfelelő szintre emelése.

A szakképző iskolákban folyó munkának ez a három alappillére nem különíthető el egymástól, hanem feltételezik egymás sikerét.
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A Tatabányai Szakképzési Centrum 11 eltérő hagyományokkal rendelkező, eltérő értékvilágú, tanári és tanulói összetételű, szakmai feladatkörű, eltérő környezetben működő tagintézmény összevonásával jött létre, egy központi szervezet irányítása alatt.
Ez a sokféleség azonban erőt jelenthet, ha a tagintézmények megismerik egymás pedagógiai tapasztalatait, munkakultúráját, jó gyakorlatait, szakmai és szervezési megoldásait és segítik egymást a közös célok megvalósítása érdekében, akár a hétköznapi feladatok teljesítése
során is. Az együttműködés eredményeként közös módszertani, szakmai tudástár jön létre.
A Tatabányai Szakképzési Centrumnak az irányítási jogok kézbentartása mellett, tisztelnie
kell a tagintézmények követendő hagyományait és meg kell hagyni az intézményvezetők és a
nevelőtestületek döntési szabadságát minden olyan kérdésben, ahol a felelősség is tagintézményi szinten van. A szakképzési centrum központi munkaszervezetének feladata, hogy öszszehangolja, segítse a tagintézmények munkáját és közvetítse feléjük a fenntartó, a gazdasági
élet szereplői és a társadalom elvárásait.
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1. NEVELÉSI PROGRAM
1.1. Bevezetés
Az intézmény szakmai önállóságának, a sajátos arculat meghatározásának alapdokumentuma a szakmai program. E dokumentum nem más, mint az iskola szakmai stratégiai terve,
amely meghatározza a nevelés, a tanítás, a tanulás folyamatának helyi pedagógiai elveit, gyakorlatát, működésének feltételeit.
A szakmai program nem más, mint a Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása részletes szabályainak foglalata.

A jövő tervezése nem csak arra ad lehetőséget, hogy az új kihívásoknak megfelelő iskolát
képzeljünk el, de mód van visszatekintésre, értékelésre is: Melyek azok az értékek, amelyeket
meg kell őriznünk és mi az, amit újra kell gondolnunk, és újra kell fogalmaznunk.

Céljaink között központi helyet foglal el a személyiség harmonikus kibontakoztatása, a
meglévő és kialakítandó emberi értékek tudatos őrzése és kifejlesztése.

Pedagógiánk tehát hang-súlyozottan személyiségközpontú, értékközvetítő pedagógia.

Ugyanakkor az iskolának, mint közintézménynek, közszolgáltatónak alapfunkciója, hogy
jó minőségű oktatást, szakképzést nyújtson, tehát a hétköznapi működést a partnerközpontú
szemléletnek kell áthatnia, amelynek a minőségmérési és értékelési rendszerben is tükröződnie kell.
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1.2. Jogszabályi háttér
A szakmai program tartalmát, továbbá elkészítésének, véleményezésének, elfogadásának
és jóváhagyásának és érvényesítésének eljárásrendjét az alábbi jogszabályok határozzák meg:


2019. évi LXX. törvény a szakképzésről,



12/2020.(II.07.) Korm. rendelet,



2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről,



1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,



1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról



40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről

1.3. Az iskola rövid története
A Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát – Péch Antal Technikum alapító szerve
az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az intézmény székhely- és tagintézménye szervezeti és szakmai szempontból egységesen működik.
Az intézmény Széchenyi úti része a volt kollégium felújított épületébe költözött
Dózsakertbe 2020. szeptemberében.
 A Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola és Gimnázium Tatabánya Megyei Jogú Város Felsőgalla városrészében, a volt polgári iskola épületében helyezkedik el 1949óta. Az iskola elődje az I. Ferenc József által 1895. október 2-án jóváhagyott és 1896
őszén Pécs-bányatelepen megnyílt Állami Szénbányász Iskola volt.
 A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola jogelődje 1966-ban alakult. 1976 szeptemberétől működik jelenlegi épületében, Tatabánya Dózsakert városrészében. Ekkor az intézmény neve Gépészeti és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola volt. 1984. december 13-án vette fel megyénk szülöttének, Bánki Donát mérnök-feltalálónak a nevét.
Tatabánya Megyei Jogú Város Képviselőtestülete 2005. augusztus 1-i hatállyal összevonta
a Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola és Gimnáziumot a Bánki Donát Ipari Szakközépiskolával. A közös iskolában így két telephelyen folyik azóta az oktató-nevelő munka.
Az iskola számára bőségesen rendelkezésre álltak azok a hagyományok, amelyre építkezhetett. Ha elfogadjuk Thomas Mann gondolatát („mélységes mély a múltnak kútja”), akkor
azt is látnunk kell, hogy mennyire „széles lehet a merítés”, milyen sokszínűek azok a forrá-
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sok, amelyekre egy integrált közoktatási intézmény múltját kutatva rátalálunk. Ugyanakkor
azt is látnunk kellett, mekkora feladat ennyire eltérő történeti hagyományok szintézisét megteremteni, amely – az eltérő pedagógiai, nevelési, módszertani értékek megőrzése mellett - elengedhetetlen egy integrált intézményhez.
Tatabánya és a szűkebb régió szakképzéssel foglalkozó szakembereinek körében egyaránt
közismert az a színvonalas szakmai-pedagógiai munka, amelyet az intézmény nevelőtestülete
végez. Hosszú évtizedek alatt alakítottuk ki sajátos pedagógiai arculatunkat, belső életünket,
hosszú évek színvonalas és eredményes szakmai munkájával vívtuk ki jó hírüket.
Éppen ezért, elengedhetetlen az értékmegőrzés, az, hogy a két nevelőtestület továbbra is
ragaszkodhasson kipróbált pedagógiai módszereihez, hagyományaikhoz, szokásaikhoz, közösségi normáikhoz. Ugyanakkor kitűnő lehetőség is egyben, hiszen az eltérő pedagógiai hagyományú telephelyek egy szervezeti keretbe kerülve ösztönzően hatnak egymásra és az egyes
pedagógusközösségek által felhalmozott tudás, pedagógiai érték egy egységes nevelőtestület
számára hasznosítható.

1.4. Tanulói összetétel, a tanulók szociális háttere

Az iskolánkba járó gyerekek családi háttere sajnos nem jobb, mint az átlagos magyar fiataloké. Sok gyerek nő fel, úgy, hogy egyetlen szülő neveli vagy igen szerények az anyagi körülményeik. Ez a két tényező nem jelent a gyereknek szükségszerűen hátrányt, de mindenképpen megnehezíti a család helyzetét. A gyerekek jelentős részével a szülők igen keveset
foglalkoznak, nem sok idő jut elsősorban a munka miatt a gyerekekre. Ebben a helyzetben a
gyerekek döntő többsége nem ismeri fel, hogy ezzel nem lenne szabad visszaélni és mekkora
a felelősségük a saját jövőjükkel kapcsolatban.
A tanulók kisebb hányadát leszámítva a gyerekek jelentős része motiválatlan, nincs elképzelése a jövőről, nincsenek hosszú távú terveik, csak rövid távra terveznek, és ezek között az
elképzelések között is csak minimális helyet kap a tanulás az életre való felkészülés. A tanulmányi munkájában csak a minimum szint elérésére törekszik, nem pedig a képességeinek
megfelelő maximális eredmény elérésére. Ennek megfelelően tanulmányi eredményük gyenge
és igen sok a sikertelenség, a bukás.
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Egymással, szüleikkel és tanáraikkal való kapcsolatuk, kommunikációjuk is igen sok kívánnivalót hagy maga után. Néhányan a legalapvetőbb viselkedési szabályokkal sincsenek
tisztában. Alapvető életvezetési ismeretek hiánya mutatkozik rajtuk.
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1.5. A pedagógiai munka személyi feltételei
A jelenlegi helyzet értékelése
A nevelőtestület tagjai jól képzett magas szakmai ismerettel rendelkező szakemberek, akik
fogékonyak az új dolgokra is. A személyi feltételek, a pedagógusok a pedagógusok és gazdasági dolgozók száma a feladatoknak megfelelő. A szakos ellátottság közel százszázalékos.
Minden pedagógus rendelkezik a közoktatási törvényben előírt megfelelő szakképesítéssel.
A pedagógusok önképzése és továbbképzése folyamatos, tudatos, és tervszerű. Felismertük, hogy a megváltozott körülmények között, az eljövendő oktatási célok megvalósításánál
döntő a pedagógus személyisége, tájékozottsága és nyitottsága.

A pedagógusokkal szemben támasztott legfontosabb követelmények:


Biztos és állandóan frissen tartott szakmai ismeret.



Fejlesztő, differenciálpedagógiai, érzelmi eszköztár.



Státuszból adódó tekintélyt a tudás minőségével, a végzett munkával megszerzett tekintély váltsa fel a tanulói megítélésben.



Az állandó példamutatás képessége és empátia készség.



Sokpólusú kapcsolat a közösséggel és más külső nevelési tényezőkkel.

A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak munkáját is a gyermekközpontúság, a nevelés eredményességének támogatása jellemzi.
Jelenlétük, tevékenységük is nevelési tényező.

Célok, feladatok
A közeljövő kiemelten fontos célja, hogy az iskolaegyesítésből adódó szakmai és munkaszervezeti előnyöket ki tudjuk használni. Az eddig külön-külön működő tantestületek egymástól eltérő hagyományok alapján, és a feladatok különbözőségéből adódóan, eltérő pedagógiai
elvek és hitvallás szerint végezték munkájukat. A feladat az, hogy ez a sokszínűség ne ellentétek forrása legyen, hanem a pedagógiai-szakmai munka hatékonyságának és színvonalának
további javulását eredményezze, amelynek eszköze az össze-fogás és a szakmai tapasztalatok
cseréje és kölcsönös hasznosítása.
Folyamatosan törekednünk kell arra, hogy a tanulólétszám változásait követve és figyelembe véve, a kitűzött feladatainkhoz igazodó stabil, egységes tantestület álljon a rendelkezés-
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re. A cél megvalósításához hatékony eszköz az iskolaegyesítésből adódó áttanítási lehetőségek kihasználása.
A NAT és a kerettanterv műveltségi területeihez kapcsolódó továbbképzésekkel a tantestületnek alkalmassá kell válnia részterületek tanítására, és a hatékonyabb oktatás érdekében
fejlesztenünk kell pedagógiai és módszertani kultúránkat. Ezért a tantestület tagjai szakirányú
továbbképzéseken vesznek részt, továbbtanulásukat a pedagógus továbbképzési normatíva
terhére maximálisan támogatjuk.
Az oktatási rendszerben és a szakmaszerkezetben bekövetkező változások érintik a tantestületet: szükségessé teszi a pedagógusokkal szembeni elvárások növelését. Az új szakmák
indításához meg kell találni a szakembereket. Ezek egy része iskolával munka-viszonyban
álló közalkalmazottként, másik részük óraadóként, egy jelentős részük pedig a képzésben érdekelt gazdálkodó szervezetek alkalmazottjaként segítheti az új szakmák meghonosítását.
Növelni kell a pedagógusok szabadságát a pedagógiai munkában, hogy saját maguk dönthessenek az alkalmazott módszerekről. A tanár munkájának megítélésekor a legfontosabb
szempont az eredményesség, de hogy azt milyen úton éri el, ebben övé a döntési lehetőség.
A továbblépés érdekében minden munkaközösségben szükség van olyan pedagógus szaktanárokra, akikben belső igényként jelentkezik az önképzés, a szakirodalomban való jártasság,
az átképzésre, továbbképzésre való fogékonyság, mert mindez innovációs, kreatív erőket
mozgósít, amelyekre nagy szükségünk lesz a közeljövőben.
A munkaközösségek a jövőben még inkább az iskolán belüli szakmai központok lesznek.
Véleményük döntően esik latba a pedagógiai program és a helyi munkatervek kidolgozásakor
és teljesítésekor.
A munkaközösségek vezetőinek fontos szerepe lesz a pedagógiai munka belső ellenőrzésében is.
Pedagógiai kérdésekben az iskola legfelsőbb szerve a tantestületi értekezlet. E fórum döntései a vezetésre is kötelezőek. A vezetés kötelessége, hogy folyamatos és nyílt tájékoztatást
adjon az iskola helyzetéről, anyagi lehetőségeiről, a meglévő feszültségekről, gondokról, hogy
ez által a testület aktív részévé válhasson a döntés előkészítésének és a döntéshozatalnak is.
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Az együttműködés irányadó elvei a következők:


Az a követelmény, hogy az intézményben folyó nevelő-oktató munka és azt
segítő tevékenység színvonala emelkedjen, a tantestület valamennyi tagjára vonatkozik.



A kiegyensúlyozott munkahelyi légkör biztosítása érdekében a jogokat és kötelezettségeket az intézmény valamennyi dolgozójára vonatkozóan összhangba kell hozni.



A közalkalmazottak körülményeinek és anyagi helyzetének javításához szükséges lehetőségeket fel kell tárni, és fel kell használni.



A munkáltató az intézmény irányításával, a munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatban felmerülő gondok, feladatok megoldásába bevonja a KT-t, amelyek a közalkalmazottak véleményét és álláspontját képviselik.

Az iskola kapcsolatai
Az iskola által felvállalt feladatok csak olyan módon valósíthatók meg, ha az iskolához
kapcsolódó közösségek minden tagja egyénileg és a közösség részeként is vállalja az együttműködést a célok megvalósításában. A siker csak úgy érhető el, ha ebben az együttműködésben, együtt gondolkodásban és közös tevékenységben egymással partneri viszonyban és saját
szerepét vállalva vesz részt az iskolavezetés, a tantestület, a diákönkormányzat és a szülői
közösség. Ehhez megfelelően jó személyes és intézményi kapcsolatot kell kialakítani ezen
szerveződések között.
Az iskolarendszerű képzésben a hagyományos formák (szülői értekezlet, családlátogatás)
mellett meg kell jelennie az alábbi kapcsolattartási formáknak is:


rendszeres nyílt napok,



iskolai szintű kirándulások, rendezvények,



osztályszintű és iskolaszintű közös rendezvények, ünnepségek, programok (kirándulás, mozi-, illetve színházlátogatást stb.)



a tantestület és a szülők részvételével szervezett programok,



az osztályoknak közösségként és a tanulóknak egyenként is lehetőséget kell teremteni
az iskolai egészségfejlesztési programban való részvételhez,
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az osztálybizalmikkal rendszeres találkozón kell a problémákat megbeszélni, és közösen megoldásokat találni.

Az iskola diákönkormányzatának feladata, hogy a tanulókat érintő kérdésekben eljárjon az
érintett tanulók érdekében. Ugyanígy feladata, hogy az iskolai közösséget építő módon működjék, ezáltal lehetővé téve az iskolai szakmai programjának megvalósulását. Ehhez az iskola minden segítséget megad.
Közvetlen támogatást a diákönkormányzatot segítő tanár ad.
A közös feladatok megoldása csak akkor válik sikeressé, ha a kitűzött célokat közösen vállaljuk és az együttműködés az iskolavezetés, a tantestület, a diákönkormányzat és a szülői
közösség között maximálisan jó.

Továbbra is intenzív kapcsolat kialakítására törekszünk az intézmény volt fenntartójával,
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával, illetve a Tatabányai Szakképzési Centrum
vezetésével és munkatársaival, hogy minél pontosabb képet kaphassanak az iskola belső életéről, eseményeiről, gondjairól. Bízunk abban, hogy nemcsak a zavartalan működést tudjuk
együttesen megteremteni, hanem további fejlődés feltételeit is.

Iskolánk kiváló kapcsolatokat ápol a város és a térség gazdasági szereplőivel, vállalkozásaival, mint kamarai szerződések alapján a gyakorlati képzés szervezőivel, illetve mint a szakmai képzés „megrendelőivel”: a munkaerőpiacra kilépő fiatal szakemberek jövőbeni foglakoztatóival. Legfontosabb partnereink a
APTIV Connection Systems Hungary Kft.; COLOPLAST Hungary Kft.; GRUNDFOS
Magyarország Kft.; OTTO FUCHS Hungary Kft., Sanmina-SCI Magyarország Kft., ASG
Gépgyártó Kft., BorgWarner Oroszlány Kft., Wescast Hungary Zrt., AGC Glass Hungary
Kft.; GÜNTNER-TATA Hűtőtechnikai Kft., Vincotech Hungária Kft.; MM-VILL Kft.,
Zoltek Zrt.; Grabofloor Padlógyártó Kft., FCI Connectors Hungary Kft; Suoftec Könnyűfémtermék Gyártó Kft.
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Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtása során sok segítséget kapunk a
városi, illtetve a kistérségi gyermekvédelmi és családsegítő szolgálatoktól.

Egyéb kapcsolataink közül ki kell emelni a megye, a város más oktatási intézményeivel,
kiemelten a volt TISZKK tagintézményeivel fenntartott rendszeres konzultatív találkozókat,
tapasztalatcseréket.

Az iskolán kívül továbbra is keresni kell azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek az iskolai sport, kulturális vagy művészeti életének fellendítését segíthetik, illetve az iskolai nevelőmunkát kiegészítik.

A pályaválasztás, illetve a beiskolázással kapcsolatban szoros kapcsolatot alakítottunk ki
megyénk 110 általános iskolájával. Nemcsak levélben tájékoztatjuk a végzős osztályok osztályfőnökeit, illetve a pályaválasztási felelőseit a nyílt napokról, hanem meghívás esetén személyesen is képviselteti magát iskolánk az iskolák pályaválasztási szülői értekezletein. Ezen
kívül 10 megyén kívüli iskolával is tartjuk a kapcsolatot.

Jó az információáramlás a felsőfokú tanintézetek (főiskolák, egyetemek) és iskolánk között. A kapcsolattartás általában hírlevelek, tájékoztató anyagok, szórólapok, illetve az Internet segítségével történik.
A felsőoktatási intézményekkel a képzés rendjében, a képzési tartalmak és követelmények
összehangolásában, fejlesztéseink irányításában kívánunk együttműködni. Az EDUTUS Főiskolával több közös tanfolyamot és projektet bonyolítottunk, illetve jelenleg is bonyolítunk.

Külkapcsolatainkat elsősorban az idegen nyelvek oktatásának segítése, a szakmai együttműködés, valamint a tájékozódás igénye határozza meg.

Iskolánk szűkebb lakókörnyezetével „szolgáltatások” nyújtásával kívánjuk szorosabbra
fűzni a kapcsolatot. (Az iskola sportlétesítményeinek, tantermeinek használata stb.)
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Hagyományaink
Az iskola arculatát, tevékenységi rendszerét a hagyományok építik, alakítják. A tanulók
közösségi tevékenységét az iskolához való viszonyát a hagyományok erősítik. A hagyományok kialakulásához nemcsak hosszú évekre van szükség, hanem hagyományteremtő közösségekre, lelkes diákokra is.

A technikum hagyományőrző tevékenysége
Ünnepeink
A tanévnyitó és tanévzáró ünnepély a szülők, a tanulók és a tanárok részvételével, melyet
iskolánk humán szakos tanárai szerveznek.
Az október 6-ai megemlékezést, emlékfalat a történelem szakos tanárok szerveznek, illetve
rendezik be minden évben.
Az október 23-ai, március 15-ei ünnepély megszervezését minden évben a humán és a történelem munkaközösség közösen vállalja.
A január közepén megszervezett szalagavató ünnepélyt az iskola falain kívül a Földi Imre
Sportcsarnokban tartjuk. Az ünnepi műsorról a tizenkettedikesek gondoskodnak, a végzős
tanulókat az iskola szülői munkaközössége megvendégeli. A szalagavatón a mindenkori végzős osztályok tréfás jeleneteket, táncokat mutatnak be műsoruk keretében. Az est a szülőkkel
együtt tartott bállal fejeződik be.
Május elején van ballagási ünnepélyünk, amelyet pénteki napon az esti órákban, illetve
szombati napon a délelőtti órákban tartunk. Az esti ünnepély fénypontja a szalamander. A
bányászhagyományokhoz híven az iskola tanulói bányászlámpákkal vonulnak a végzősök
előtt. Ballagáskor emlékezünk meg Péch Antalról és Szabó Józsefről.
Felsorolt ünnepélyeinken bányászhagyományainkhoz ragaszkodva felhangzik a Bányász
Himnusz.

Egyéb ünnepeink, bányász hagyományok
A bányászok védőszentje Szent Borbála. Névnapjáról minden évben megemlékezünk. A
Borbála napi megemlékezésre nyugdíjasainkat is meghívjuk egy vacsora melletti elbeszélgetésre.
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Iskolánkban nemcsak a napszaknak megfelelő, hanem a Jó szerencsét köszönési forma is
elfogadott és javasolt.
Ünnepélyeink zárásaként a megtanult Bányász himnuszt énekeljük el közösen.
Ballagási ünnepélyünk fénypontja a szalamander, ahol alsóbb éves diákjaink lámpás felvonulással búcsúztatják el végzős diáktársaikat.
A bányászati hagyományokat bemutató tatabányai Ipari Skanzent minden évben a tízedik
osztályosokkal meglátogatjuk.
A társadalomismeret tantárgy keretében tanulóink megismerkednek a város bányászati hagyományaival, a bányásznap történetével.
Évenként decemberben emlékezünk meg Bánki Donátról, és koszorút helyezünk el a tudós
feltaláló bakonybánki szülőházánál.
Tanulóinkkal együtt megünnepeljük a Mikulást és a karácsonyt.
Osztályszinten emlékezünk meg évente a holokauszt és a kommunista diktatúrák áldozatairól.
A tantestület minden évben szervez közös kirándulást, pedagógusnapot, valamint tanévzáró értekezlet utáni „Tóbiás napot”, amelyeken a közös beszélgetések, étkezések nagymértékben elősegítik a tantestület egységének erősítését.

Egyéb rendezvények
Évente két szülői értekezletet tartunk, egyet október, egyet pedig február közepén. Az osztályfőnökök folyamatosan tartják a kapcsolatot a szülőkkel, és ha szükséges, többször is szerveznek osztály szülői értekezletet.
Rendszeresen kijelölt fogadóóra nincs, de előzetes megbeszélés után minden tanár köteles
fogadni a szülőket.
Évente kétszer tartunk diáknapot a diákönkormányzat rendezésében.
Tavaszi rendszeres programunk a hosszú távú sportverseny a testnevelő tanárok vezetésével.
A szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges életmódra nevelést és a közösségfejlesztést
szolgálja az iskola testnevelői által a téli időszakban szervezett sí tábor és a nyári szünetben
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szervezett vízi tábor. A táborokban való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők
fedezik.
A környezeti nevelést szolgálja: a rendszeres elem- és papírgyűjtés, iskolánk környékének
rendezése, és a közelünkben folyó Galla-patak évenkénti tisztítása, a Föld- és Víz napi program.
Az iskolai demokrácia fejlődése során egyre nagyobb szerepe van a diákönkormányzatnak.
Ezt jelzi az évente megszervezett diákközgyűlés, valamint a diákvezetők nyári felkészítő tábora is.
Az iskolánkba érkező kezdő tanulóknak szeptember első hetében felkészítést tartunk, hogy
jobban megismerjék iskolájukat, tudják meg, hogy milyen elvárásokra számíthatnak, hogyan
tanuljanak, hogy eredményesek legyenek, milyen iskolai hagyományaink vannak. A felkészítést az osztályban tanító tanárok és a diákönkormányzat közösen végzi.
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1.6. A nevelő - oktató munka alapelvei, céljai, feladatai
A helyi szakmai program akkor tölti be a törvény által meghatározott szerepét, ha megfelel
a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott értékeknek, elveknek, célkitűzéseknek és ki-emelt
fejlesztési feladatoknak. A Nemzeti alaptanterv meghatározza az iskolai nevelés-oktatás közös értékeit. Az iskolának gondoskodnia kell arról, hogy tanulói elsajátítsák az alapvető erkölcsi normákat, kompetenciákat. A NAT szellemiségét a Magyarország Alaptörvénye, a magyar törvények, kiemelten a köznevelésről szóló törvény, valamint az emberi jogokról, a
gyermek jogairól, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogokról, a nemek közötti egyenlőségről
szóló nemzetközi dekrétumok és magyar jogforrások határozzák meg. Az állami és az önkormányzati iskolák nem lehetnek elkötelezettek egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem.
Kötelesek tiszteletben tartani a szülőknek azt a jogát, hogy, hogy gyermekeik világnézeti neveléséről döntsenek.

Alapvető értékek
A tanulók élete az egyéni és közösségi élményvilág egymástól el nem választható szintjei
között mozog. Az anyagi és szellemi értékek összessége alkotja a közjót, amely a társadalom
erkölcsi életének fontos tényezője. A közös emberi értékek tisztelete, az egymásrautaltság, a
szolidaritás egyesíti társadalmunk, és egy-egy kisebb közösség tagjait. Igen nagy az iskola és
a pedagógusok szerepe a tanulók erkölcsi fejlődésének alakításában. A jó cél érdekében tevékenykedő, szeretet által vezérelt közösségekben tudnak kialakulni azok a magatartási és viselkedési formák, szokások, amelyekre a mai társadalomnak szüksége van: a szolidaritás, az előzékenység, az állhatatosság, az előítélet-mentesség, a másik ember tisztelete, a tolerancia, a
megbízhatóság, az alkalmazkodóképesség. Az erkölcsi nevelés legfontosabb eleme a példaadás. Minden pedagógus példát ad, akár akarja, akár nem. Célunk, hogy tantestületünk egyéni
és testületi magatartása tükrözze, mintázza azt a közösségi értékrendet, amire a tanulókat nevelni akarjuk. Pedagógusaink felelőssége, hogy mire irányítják a tanulók figyelmét.
Az iskolában folyó oktató-nevelő munka alapelveinek, alapértékeinek bemutatása szükségszerűen csak listaszerű felsorolásra szorítkozhat, hiszen valamennyi címszó kifejtésével, különböző szempontú értelmezésével könyvtárnyi mennyiségű irodalom foglalkozik. Kikristályosodott megjelenésük a konkrét tantervi tananyagban, a pedagógiai munka hétköznapjaiban,
egy-egy tantestületi vitában és döntésben, egy-egy konkrét tanári gesztusban érhető tetten.
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Ezek szerint, a Tatabányai SZC Bánki Donát – Péch Antal Technikumában folyó szakmaipedagógiai tevékenység alapelvei a következők:


Demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése.



Az alapvető közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberség) együttműködésének kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai
csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia, az esélyegyenlőség
megvalósulása.



A hosszú távú környezeti és gazdasági fenntarthatóság és a társadalom felelősségtudatának fejlesztése, az etikus gazdasági és társadalmi viselkedésmódok megismertetését.
Kiemelt érték az a tudás és azok a viselkedésbeli jellemzők, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a magyar gazdaság erősíthesse pozícióját a világméretűvé vált gazdasági versenyben.



Kiemelten fontosnak tartjuk mindazokat az értékeket, amelyek a magas szintű szaktudáshoz, a javakkal való okos gazdálkodáshoz, a munkában való megbízhatósághoz, a
munka útján történő értékteremtéshez, a minőségi munkavégzéshez és a gazdaság világában való eredményes szerepvállaláshoz kapcsolódnak.



A közös nemzeti értékek, az ország és tágabb környezete, a Kárpát-medence megismerése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti identitás fejlesztése, beleértve az ország
nemzetiségeihez, kisebbségeihez tartozók azonosságtudatának ápolása.



Az európai, humanista értékrendre és azokra a tartalmakra összpontosít, amelyek Euró-pához tartozásunkat erősítik.



Más népek történetének, hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának
megismerése és megbecsülése, amely a különböző kultúrák iránti nyitottságot, megértést szolgálja.



Az egész világot érintő globális kérdésekre vonatkozóan, a világ globalizálódásában
rejlő lehetőségek kihasználásában és a veszélyek csökkentésében az egyén, az állam, a
civil szféra, a kisebb és nagyobb közösségek felelőssége, feladatai.



Az iskolai tanítási-tanulási folyamatok hatékonysága és az elsajátított tudás és kompetenciák használhatósága. A felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú
kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.
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A kiemelt fejlesztési feladatok
Az előző pontban felsorolt alapelvek az alábbi fejlesztési feladatokon keresztül érvényesíthetőek:


Énkép, önismeret

Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll; a felelősség önmagukért; az önállóság; az önfejlesztés igénye és az erre
irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság. A szakmai
programban megnevezett értékek csak akkor épülnek be a tanulók önképébe és válnak magatartást irányító tényezőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé válnak az értékek felismerésének. Gondoskodni kell arról is, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és életpályájuk alakításában.



Hon- és népismeret

Fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel, a nemzettudat megalapozása, a nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése és ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok értékeinek, történelmének, hagyományainak megbecsülése.
Ennek során tanulmányozzák a kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok,
fel-találók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, munkásságát, ismerjék meg a
haza földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket,
gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a
szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz
vezetnek.



Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra

A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. Tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. A
tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású
eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák,

{iktatoSzam}

{vonalkod}

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}

vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról.


Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés

Az aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság
szükséges. A megfelelő ismeretek a tantervi tananyagban találhatók, a képességek, értékorientációk, beállítódások fejlődéséhez az iskolai tanulás teljes folyamata és az iskolai élet teremthet lehetőségeket. Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességek elsajátítását
döntően a tanulók aktív részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások, illetve az
iskolai élet demokratikus gyakorlata biztosíthatja.



Gazdasági nevelés

Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká
váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a költségeket.
Ismerjék fel a fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát. Az iskola hozzájárul
annak a képességnek a kialakításához, hogy megtalálják az egyensúlyt a rövidebb és hosszabb
távú előnyök között. Elősegíti, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal
való gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni tudást is. A személyiségnevelés fontos
részének kell tekinteni az okos gazdálkodás képességének a kialakítását, továbbá azt, hogy
tudjanak eligazodni a fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok
között.
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Környezettudatosságra nevelés

A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és
negatív hatásait a környezeti következmények tükrében. Értsék a fogyasztás és a környezeti
erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.
Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának,
életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezetmegóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. Mindez úgy valósítható meg, ha különös figyelmet fordítunk a tanulók természettudományi gondolkodásmódjának fejlesztésére.



A tanulás tanítása

A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak az elsajátíttatása, az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása, a könyvtári és más információforrások használata. Ezen
belül az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése), az
előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások
kiépítése; a csoportos tanulás módszerei, kooperatív munka; az emlékezet erősítése, célszerű
rögzítési módszerek kialakítása; a gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének
és szokásának kibontakoztatása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése,
módszereinek elsajátítása. A hagyományos tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulási formák, amelyekhez sokféle információforrás gyors elérésére van
szükség.



Testi és lelki egészség

Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, fiatalokat arra, hogy önálló, életükben
életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak
ki, és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos
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emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a környezet - elsősorban a
háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes anyagok -, egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a
tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is
biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is
jelen-tős szerepe van.



Felkészülés a felnőtt lét szerepeire

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag tervezett fejlesztése. A szociális kompetencia fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos magatartásmódok kialakítása. A szociális és
társadalmi kompetencia fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek (pl. vállalkozó,
gazdálkodó- és munkaképesség).
Általános cél, hogy az iskola segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak a megismerése tevékenységek és tapasztalatok útján. Tudatosítanunk kell a tanulókban,
hogy életpályájuk során többször kényszerülhetnek pályamódosításra.
Az iskolának - a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest - átfogó képet kell nyújtania a munka világáról.

A kulcskompetenciák
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az
egyikhez szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát.
Az előzőekben felsorolt feladatok teljesítésének előrehaladása, az oktató - nevelő minősége
azon mérhető le, mennyire kerülnek a tanulók birtokába az alapvető kompetenciáknak.
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Anyanyelvi kommunikáció, amely magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott
szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és
kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és
a szabadidős tevékenységekben.

Idegen nyelvi kommunikáció, amely magában foglalja fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén
szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel,
mint például a közvetítés, más kultúrák megértése.

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának
képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia - eltérő mértékben - felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó
képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek,
struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására.

A természettudományos kompetencia képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek
felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal
kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket.

A műszaki kompetencia a természettudományos ismeretanyagnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazásának képességét jelenti. E kompetencia
magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
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A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása,
előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül.

A hatékony, önálló tanulás, mint önálló kompetenciaterület, azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. A hatékony és önálló tanulás arra
készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit
helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban
egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.

Szociális és állampolgári kompetencia a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés
feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan
formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai
életben, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia
képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben.
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek
megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást
jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség.

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, mint kulcskompetencia magában
foglalja az esztétikai megismerés, illetve élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével: az
irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet.
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1.7. Pedagógiai célok és feladatok iskolatípusonként

A technikumi képzés pedagógiai céljai, feladatai
Célok
Olyan megalapozott, korszerű tudást nyújtsunk, amelynek birtokában tanulóink a siker reményében vállalkozhatnak felsőfokú tanulmányokra, az élethosszig való tanulásra, illetve a
munkaerőpiacon való érvényesülésre.
Tanulmányaik megkezdése elején felmérjük a tanulók egyéni adottságait, tudásszintjét, és
a tanulmányi idő során életkori sajátosságaikhoz igazodva a lehető legjobban aktivizáljuk és
fejlesztjük őket.
Oktató munkánk során megadunk minden segítséget ahhoz, hogy tanulóink megtalálják és
elsajátítsák az eredményes tanulás módszereit, hogy igényes önművelésre is képessé váljanak.
Az oktató-nevelő munkához biztosítjuk az optimális személyi és tárgyi feltételeket.
Mindent megteszünk, hogy tanulóink szeressenek ebbe az iskolába járni, és szűkebb vagy
tágabb környezetükben, saját személyükön keresztül járuljanak hozzá iskolánk elismertetéséhez.
Tanulóink harmonikus személyiséggé válása érdekében minden erőnkkel arra törekszünk,
hogy


ismerjék meg, fogadják el és képviseljék alapvető értékeinket;



legyen belső igényük az alapvető együttélési normák betartása;



az emberi és tárgyi környezet védelmére fokozott figyelmet fordítsanak;



kellő lelki érzékenységgel és energiával rendelkezzenek;



egészség-céljaik, testkultúrájuk legyen magas szintű;



kialakítsuk bennük az egészséges és kulturált életmód iránti igényt;



fejlesztjük tanulóink kommunikációs képességét és viselkedéskultúráját, a fogyasztással kapcsolatos ismereteiket;



megtanítjuk őket az önmenedzselés alapfogásaira.
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A tanulókra vonatkozó célkitűzések


A tevékenységével és önmagával szembeni igényesség kialakítása.



A korszerű, piacképes, megalapozott tudás kialakítása.



Egészséges, harmonikus személyiséggé váljon.



Szeresse iskoláját, érezze jól magát az iskolában.



Kommunikációs képességének fejlesztése, viselkedés- és fogyasztáskultúrájának formálása.



Megtanítani tanulni.



Az együttélés legalapvetőbb normáinak kialakítása és betartása.



A képességek feltárása és aktivizálása.



A szellemi és testi kultúra fejlesztése.



Az önművelés képességeinek kialakítása.



Odafigyel a környezetére, annak védelmére és megóvására.

A tanulókra és tanárokra egyaránt vonatkozó célkitűzések


A tantestület által is elfogadott értékeink képviselete, átadása.



A tanítás-tanulás optimális személyi és tárgyi feltételek megteremtése az iskolában.



A lelki érzékenység fejlesztése.



Becsüljék meg a társaikat és tudjanak értük áldozatot hozni.



Iskolánk elismertetése szűkebb és tágabb környezetében.

Feladatok
Mindennapos pedagógiai munkánk megköveteli, hogy tájékozottak legyünk, ismerjük az
emberi és gyermeki jogokat, valamint azokat az eseményeket, amelyek szűkebb és tágabb
környezetünkben történnek és történtek; segítsük tanulóinkat ezek megértésében és feldolgozásában.
Nevelési és oktatási szempontból a kor követelményeinek megfelelő ismeretek, információk átadására törekszünk, s az ehhez szükséges feltételek megteremtésén folyamatosan munkálkodunk.
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Intézményünkben tanulmányaikat a 9. évfolyamon megkezdő tanulóknak felkészítést tartunk, hogy segítsük őket az iskola társadalmába való beilleszkedésében, hogy megismerjék
létesítményeinket, kollégáinkat, elvárásainkat, az elvárt magatartásmintákat, a viselkedési
módokat, az iskola házirendjét. A tanárok mellett a diákönkormányzat is részt vesz ebben a
munkában.
Év közben felzárkóztató, korrepetáló órák és tehetséggondozással foglalkozó szakkörök,
diákkörök állnak tanulóink rendelkezésére. Az iskolán belül megmérettetési lehetőségeket
biztosítunk a háziversenyeken (tárgyanként), a kiemelkedő tehetségeket versenyekre készítjük
fel.
A diákönkormányzat munkájának segítéséhez megfelelően képzett nagykorú személyt biztosítunk. A diákönkormányzat választott képviselői, a diákönkormányzat működését segítő
nagykorú személy, az ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnökök egyaránt kötelesek a diákok jogairól és kötelességeiről felvilágosítást nyújtani. Ha valakit jogsérelem ér, azt a megfelelő iskolai fórumon kell tisztáznunk, meg kell tenni a jogorvoslat lépéseit, megszüntetni a
jogsérelem okát.
A demokratikus véleménynyilvánítás fórumait megteremtjük, s folyamatosan éltetjük: a
vezetők közötti megbeszélések, a nagyszüneti tájékoztató, a felmenő rendszerű diákparlament, az iskolaújság, az iskolarádió formájában.
Környezetünket folyamatosan jobbá tesszük és szépítjük, ehhez a diákok, és a szülők javaslatait, segítségét is igénybe vesszük.
Tornatermeinkben, s az általunk használt sportlétesítményekben rendszeres edzési és tömegsport lehetőséget biztosítunk, diákjaink az osztályok között meghirdetett sportversenyekre
nevezhetnek.
A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megoldásában kiemelt szerepe van az osztályfőnöki óráknak, az ifjúságvédelmi felelős mentális és koordináló ügyintézési munkájának és a
diákön-kormányzat tevékenységének. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős – a lehetőségeket
figyelembe véve – intézi iskolánkban a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos ügyeket,
koordinál, prevenciós feladatokat lát el és szükség esetén egyéni esetkezelést, konfliktuskezelést folytat.
Az iskola tanárainak kötelessége az iskola értékrendjében megfogalmazott erkölcsi normákat közvetíteni. A pedagógus ne csak tanítsa, közölje a társadalmi elvárásokat, hanem hiteles
példaként élje meg, mutassa be azokat az értékeket, magatartásmintákat, amelyekről beszél.
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1.8. Nevelési sikerkritériumok
Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább kilencven százaléka a képzési szakasz végén:


minden tantárgyból megfelel a helyi tantervben és a szakképzési programokban meghatározott feltételeknek



rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a felsőoktatás vagy a további képzés
követelményeinek a későbbiekben megfeleljen,



ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, és az őt ismerők
többsége úgy vélekedik, hogy azokat magára nézve meg is tartja,



határozott elképzelései vannak saját közelebbi és távolabbi jövőjéről és sorsáról, tudatosan kezeli az egészségvédelmi, a környezetvédelmi és a fogyasztóvédelmi problémákat.

A vizsgálat statisztikailag számszerűsíthető szempontjai:


az érettségi vizsgák, szakmai vizsgák eredményei,



az általános iskolából középiskolában továbbtanulók aránya,



a felsőoktatásban továbbtanulók aránya,



a tanulmányi versenyek, a kulturális vetélkedők eredményei,



az iskolai belső szintmérések, az országos és regionális felmérések tapasztalatai,



munkaerő-piaci visszajelzések,



a társadalmi környezet (a szülők, az általános iskolák, középiskolák stb.) visszajelzései.
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1.9. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

A személyiségfejlesztés feladatai a technikumban
Az iskola kiemelt feladatnak tekinti a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakoztatását, szellemi és mentális fejlődésük elősegítését.

„Nevelésfilozófiánk” középpontjába a személyiség (test, lélek, értelem) kibontakoztatását
és az egyén szocializációját állítjuk, a fenti alapértékek és kiegészítő értékek megtartásával. E
filozófia realizálásának módszere a személyiségközpontú pedagógia, melyben a tanár szerepe
a következő:


észlel, elemez: megismeri a tanulót; feltárja a tanulóval való foglalkozás kiinduló
szintjét; felismer igényeket, folyamatokat, tipikus helyzeteket; tisztázza és ismerteti a
feltételeket; stb.



igényt ébreszt: nevelési alkalmakat teremt; tapasztalatokat mozgósít; követelményeket, elvárásokat jelez; motivál; a személyiség kreatív elemeit meghatározó helyzetbe
hozza; problémákat jelez; stb.



tanít tanulni: megismertet és kipróbáltat tanulási módszereket; segít az előzetes tapasztalatokat beépíteni; bemutatja a tanulást segítő segédletek használatát; megismertet a
tudás ellenőrzésének módszereivel; figyelmeztet a gondolkodási hibákra, stb.



konzulensként (szakértőként) működik: szervezi a tanulási folyamatot; megértet gondolatmeneteket, ok-okozati összefüggéseket; helyzeteket teremt a tanításhoz és neveléshez; vitázik; segíti az önismeret kialakulását; stb.



animátorként (mozgató, buzdító, lelkesítő személy) viselkedik: oldja a kudarctól való
félelmet; bíztat; elemzi a teljesítményeket; értékel, minősít; kezeli a konfliktusokat és
tanít konfliktust kezelni; segíti az együttműködést, a kapcsolatok kialakulását a tanulási célok megvalósítására; stb.



technikusként tevékenykedik: kezeli az oktatástechnikai eszközöket; gondoskodik a
szemléltető eszközök használatáról; szervezi a szemléltetést; stb.



együttműködik a gyermek nevelésében részt vevő partnerekkel: megbeszéléseket folytat a gyermekről (tanulóról) a szülőkkel, a kollégákkal, a gyermek társaival; közreműködik a nevelési problémák megoldásában; stb.
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A tanuló szerepe a következő:


minden helyzetben az iskola alap- és kiegészítő értékeinek a követésére törekszik;



tiszteletben tartja az emberi együttélés alapvető normáit;



az iskolai házirendben, valamint a viselkedési kódexben megfogalmazott szabályokat
betartja;



magatartásával segíti az iskolában folyó munkát, a tanítási órákon aktívan vesz részt;



igyekszik felmérni saját adottságait és képességeit, helyes önismeretre törekszik;



reális célokat tűz ki maga elé;



a képességeinek megfelelő maximumon teljesít;



hiányosságait felmérve él az iskola nyújtotta, a hiányosságai pótlására irányuló lehetőségek-kel (pl. korrepetálás, felzárkóztatás);



az érdeklődési körébe tartozó, tervei megvalósítását segítő tantárgyak körében – akár
öntevékenyen is – tudatosan elmélyül, és kihasználja az iskola adta lehetőségeket
(szakkör, tanulmányi verseny, tehetséggondozás, érdeklődési kör, önképzőkör);



bátran kérdez, tanáraihoz fordul, ha kíváncsi, ha tanulmányi, emberi vagy erkölcsi területen kérdése, problémája van;



tevékenyen részt vesz az osztály és az iskola, mint közösség életében;



tiszteli osztály- és iskolatársait, tanárait, az iskola dolgozóit;



a rászoruló társakat – képességeihez és lehetőségeihez mérten segíti a tanulásban és
egyéb emberi gondokban;



tudatosan őrzi és formálja testi és lelki egészségét, környezete állapotát;



tiszteli és védelmezi a szűkebb vagy tágabb környezetében lévő eszmei és tárgyi értékeket.
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A nevelés fő területei, feladatok a személyiségfejlesztés terén:

A nevelőmunka során a folyamatosságra, egységességre, a következetességre, a kiegyensúlyozottságra, a hajszoltság csillapítására törekszünk. Az előírt tevékenységek sorozatát „kipipáló”, regisztráló – adminisztráló felfogás helyett az értékteremtő, az értékközvetítő, a szükséges és megfelelő tevékenységi formákat minőségileg is kidolgozni és megvalósítani képes
funkcióközpontú nevelési gyakorlatot folytatunk.

1.10.

Az erkölcsi nevelés feladatai

A tanárok szaktárgyaik tanítása során érvényesítik az erkölcsi nevelés normáit.


A tanulók ismerkedjenek meg az erkölcs fogalmának és tartalmának állandóságával és
változásával az emberiség fejlődésének különböző szakaszaiban.



Ismerjék meg a mai Magyarországon létező erkölcsi mintákat, modelleket, szokásokat,
hagyományokat, a vonatkozó törvényeket, írott és íratlan szabályokat, a közvélemény
értékítéletét.



Ismerjék meg iskolánk értékrendjét, s belátás útján hajlandóak legyenek azzal azonosulni, annak érvényre juttatását segítsék, a szerint viselkedjenek.



Tanáraik segítségét is igénybe véve a tanulók alakítsák ki saját értékrendjüket úgy,
hogy a középiskola befejezése után képesek legyenek a társadalomba annak pozitív
tagjaként beilleszkedni.



A tanulók tiszteljék szüleiket, tanáraikat, osztálytársaikat, jellemezze őket a humanitás, az érzékenység, az empátia, a tolerancia és a türelmesség.



A csoportmunka jó színtere a munkaerkölcs fejlesztésének.



A magatartásjegyekben a diákok és az osztályban tanító tanárok közös véleménye jelenjen meg egységes alapelvek, szempontrendszer alapján.

1.11.


Az érzelmi nevelés feladatai

A tanulók ismerjék meg az érzelmi élet fogalmait, az érzelmi kommunikáció alkotóelemeit, alapelveit (bizalom, őszinteség, kiegyensúlyozottság, szeretet, agresszivitás,
gyűlölködés, stb.).
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Tudjanak különbséget tenni a szociális és antiszociális, az önző és önzetlen, áldozatkész, másokra tekintettel levő típusok között.



Arra kell törekedni, hogy iskolánkban az osztály- és csoportközösségekben dominánsan pozitív érzelmi légkör alakuljon ki, melyben a pedagógusok, a tanulók és a szülők
egyaránt biztonságban, jól érzik magukat és az agresszív, gyűlölködő, gyermeket nem
szere-tő, nem tisztelő, rossz légkörtől tudatosan elhatárolják magukat.



Alakítsuk ki a tanulókban az iskolai hagyományokhoz való pozitív viszonyulást!



Tanulóinkban erősödjön a hazafiság, az önazonosság érzése!



Tanulóink legyenek tisztában az életkori sajátosságaik érzelmi viszonyaival!



Minden szaktanár a saját tantárgyához való pozitív érzelmi viszonyulás kialakításával
járuljon hozzá az érzelmi nevelés eredményességéhez!



Az iskolánkhoz való kötődés elmélyítése érdekében készítsünk büszkeségeink címmel
dicsőségtáblát.

1.12.


A közösségi nevelés feladatai

A tanulók ismerjék meg a közösségi neveléssel kapcsolatos, szükséges elméleti ismereteket.



A tantestület valamennyi tagja folyamatos munkával segítse elő a tanulók minél eredményesebb, zökkenő mentesebb beilleszkedését kisebb, vagy nagyobb közösségükbe.



Az osztályfőnökök tudatos, tervszerű munkával érjék el, hogy tanulócsoportjuk közösséggé fejlődjön, alakuljon ki saját belső értékrendjük, hagyományrendszerük, kulturált
viselkedésük.



Az osztályközösségekben el kell érni, hogy harmonikus kapcsolatok alakuljanak ki a
tanulók között, az egymástól nagyon erősen eltérő értékrendű és negatív hatású csoportok, klikkek kialakulását el kell kerülni, meg kell akadályozni.



Elő kell segíteni, hogy a közösségeken belül egészséges, a kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatok alakuljanak ki a lányok és a fiúk között.



A konfliktuskezelésre nagy figyelmet kell fordítani.



Az ifjúságvédelmi felelős koordinálásával az ismertetés, a felvilágosítás minden eszközét igénybe vesszük ahhoz, hogy megakadályozzuk a deviáns viselkedés kialakulását, a normaszegő magatartást felszámoljuk. Ebbe a munkába szükség szerint külső
szakembereket is bevonunk.
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A kilencedik évfolyamra beiratkozott tanulóinknál már év elején felmérjük a hátrányos és veszélyeztetett helyzetűeket. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős elkészíti az
iskola veszélyeztetettségi térképét. Közös munkával mindent megteszünk a hátrányos
és veszélyeztetett helyzetek csökkentésére, ellensúlyozására, ha lehet, felszámolására.
Ehhez, ha szükséges külső szakemberek segítségét kérjük.



A pedagógusok tudatos irányításával és a közösség erejével kell hatni a magatartási
nehézségekkel küzdő, illetve a normákat megsértő tanulókra. E területen a pozitív pedagógiai gyakorlatra támaszkodva folyamatosan, következetesen, egységesen éljünk a
jutalmazás, ha elkerülhetetlen a büntetés eszközeivel (Az SZMSZ és a Házirend alapján).



Iskolánk egyetlen közösségében sem engedjük meg azt, hogy egyes tanulók jogtalan
előnyöket élvezve „sztárokká” váljanak, de azt sem, hogy másokat társaik kiközösítsenek.



A szociális érdekérvényesítés során törekedjünk a közérdek és az egyéni érdek összhangjának megteremtésére.



A közösségfejlődés érdekében az osztályfőnökök alkalmazzák a szociometria módszerét is.



A Diákönkormányzat (DÖK) sajátos eszközeivel külön program alapján járuljon hozzá a közösségi nevelés eredményességéhez. Folyamatosan tájékoztassa a tanulókat,
programjaival, szervezéseivel segítse a diákjogok megvalósulását, az érdekérvényesítést.



A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy közösen tudjanak – ha szükséges tanári segítséggel – maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért
összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják (a
kisebb közösségektől – osztály – egészen az iskolai szintig).



Ki kell alakítani a közösség egyéni arculatát, megteremteni hagyományait, a tanulói
közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normákat, formai
kereteket, és e tevékenységek rendszeressé válását elő kell segíteni.



Használjuk ki az osztályfőnöki napok, kirándulások megszervezésében rejlő komoly
közösségformáló lehetőségeket!



A közösségi nevelés fontos eleme a tanulók igényes nyelvhasználata, az egymás közötti stílus, hangnem formálása, az anyanyelvi kultúra fejlesztése.
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A családi életre nevelés feladatai

1.13.


Tanulóink ismerjék meg a családdal kapcsolatos együttélési, pedagógiai, pszichológiai
alapelveket, normákat. Legyenek tisztában azzal, hogy a legfőbb összetartó erő a szeretet!



Ismerjék meg tanulóink, hogy a család milyen szerepet tölt be a mai magyar társadalomban.



A különböző családmodellek ismeretében legyenek képesek tanulóink saját helyzetük
reális értékelésére, a pozitív példák követésére.



Az osztályfőnökök foglalkozzanak a szeretet, a szerelem, a szexualitás, a párválasztás,
a házasság, a válás, a gyermekvállalás és gyermeknevelés témaköreivel, és a pozitív
értékeket erősítsék.



Törekedni kell az iskola és a család értékrendjének kölcsönös megismerésére, ha lehet,
folyamatos munkával közelíteni kell egymáshoz a két értékrendet. Az álláspontok, elvárások részletes megismerése után konszenzusra jutva, közösen, egymást partnerként
kezelve kell együttmunkálkodni közös céljaink megvalósításán.



A szülői értekezletek – kiemelten az iskolába belépő diákok szüleivel történő első
meg-beszélések – a folyamatos kapcsolattartás legfontosabb színterei.



Az iskola feltételezi, hogy a család gyermeke nevelése során teljesíti kötelességeit:
o szeretetteljes családi légkört biztosít,
o őszinteségre, becsületességre nevel,
o rendszeresen segíti és ellenőrzi a gyermek tanulmányi munkáját,
o a gyermek számára létbiztonságot teremt.

1.14.

Az értelmi nevelés feladatai

Az értelmi nevelés területén a feladatok megvalósítása az eredményes oktató-nevelő munka érdekében elsősorban a kerettantervek alapján készült helyi tanterveinkben meghatározott
elvek és tananyag alapján történik.
A nevelőmunka speciális feladatai az értelmi nevelés terén a következők:


El kell érni, hogy minden tanulónknak legyen reális én-tudata, önismerete, önértékelő
képessége, gondoskodunk ezek folyamatos fejlesztéséről, tökéletesítéséről, s az ehhez
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szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséről (önbecsülés, önbizalom,
öntevékenység, önállóság, ambíció, szabadságvágy, céltudatosság, stb.)


A személyiség fejlesztésében kiemelt szerepe van a világtudat – természettudat, társadalomtudat, kognitív tudat kialakulásának, melyben az ismeretek nyújtása mellett a
leg-főbb mérce a sokoldalúság, a türelmesség, az elmélyültség, az esélyegyenlőség
biztosítása mindaddig, amíg az nem sérti mások jogos érdekét, és nem megy a mások,
a közösség rovására.



Fontos feladat e téren, hogy tanulóink képesek legyenek saját gondolkodásmódjuk és
világnézetük kialakítására, formálására. Érezzék és tapasztalják meg, hogy értelmük
adottságuknak és képességüknek megfelelő maximális kiművelése alapvető érdekük,
boldogulásuk és boldogságuk alapja.



A tehetséggondozás területén valamennyi szaktanár fontos feladata a talentum
felisme-rése, a tehetséges tanulók motiválása. A velük való kiemelt foglalkozás szervezett rend-szerben folyik (szakkör, érdeklődési kör, pályázatok, versenyek, egyetemifőiskolai elő-készítők, tanulmányutak, stb.). Gondoskodnunk kell tehetséges diákjaink
menedzseléséről is.

1.15.

Egészséges életmódra nevelés

Hazánk lakosságának egészségi állapotát figyelembe véve az egészséges életmódra nevelést megkülönböztetetten kell kezelnünk.
Amennyiben az állam és a pedagógus társadalom felelősséget érez a felnövekvő generációk személyiségformálásával kapcsolatban, illetve – mint ahogy iskolánk is – „piacképes” fiatalokat szeretne pályára bocsátani, úgy elkerülhetetlen bizonyos lépések megtétele az egészséges életmódra nevelés területén.
Az egészség a boldogság egyik alapvető eleme, tartozéka, hiányában csökken az ember teljesítőképessége, aminek számtalan vetülete mutatkozhat az emberi élet, az emberi kapcsolatok több területén.
A jelenlegi társadalmi, gazdasági és erkölcsi viszonyok között e téren némi eredmény csak
lelkiismeretes és példamutató tanári munkával érhető el.
Az egészségnevelő programban alapvető feladat legyen:


elfogadtatni a fiatalokkal az egészség értékhordozó (morális és gazdasági) szerepét;
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igényt ébreszteni bennük az egészséges élettel, a testmozgással és az egészséges környezet kialakításával kapcsolatban;



megismertetni velük az egészséges élet feltételeit;



kialakítani azokat a „technikákat”, amelyekkel az egészséges életmód is felszabadultan gyakorolható;



kialakítani az egészséges és edzett személyiséget, hogy ne válhasson áldozattá.

A program eredményes végrehajtásának alapvető feltétele az azonos értékrendet valló következetes tanári gárda. Az iránymutatás elsődleges területe a biológia és egészségtan, a környezet és természetvédelem, az osztályfőnöki és a testnevelés óra legyen, és fontos, hogy az
itt szerzett információkat a tantestület valamennyi tagja életmódjával erősítse meg a diákok
előtt.
Az egészséges életmódra nevelés gyakorlati és tárgyi vonatkozásai között nagy szerepe
van a labdarúgó, kézilabda, röplabda, rögbi, gyalogtúra és kerékpáros szakosztálynak, a
sportköröknek, a sportlétesítmények használatának. Iskolánkban az alkalomteremtéssel, a
különböző rendezvényekkel, a példamutatással teremtjük meg mindezek „gyakorló terepét”.
Ezt a célt szolgálja, hogy sportosztály működését vezetjük be a 2007/2008-as tanévtől.
A mindennapi testedzés lehetőségét a testnevelés órákon játékos, egészségfejlesztő testmozgással, az iskolai sportkör foglalkozásain, illetve a tömegsport foglalkozásokon biztosítjuk. Korcsolya, sí és evezés lehetőségének biztosítása – költségtérítéses formában- táborok
keretében történik.
Fel kell ismernünk, hogy az iskolák padjaiból kikerülő fiatalok az egészséges életmóddal
kapcsolatos ismeretekkel, igényekkel és szokásokkal együtt juthatnak csak „piacképes” tudás
birtokába.
Tehát minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk ezen a területen a következőkért:


Tanulóink az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezeljék.



Ismerjék meg motorikus képességeik szintjét, életkorukhoz, egyéni adottságaikhoz
mérten fejlesszék azt.



Ismerjék meg a mozgásos játék, a verseny örömét, törekedjenek a helyes versenyszellem kialakítására.



Fejlesszék kondicionális és koordinális képességeiket.
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Becsüljék meg társaik teljesítményét.



Ismerjék meg a sport, a testnevelés egészségügyi és prevenciós értékeit, a rendszeres
fizikai aktivitás váljon magatartásuk részévé.



Ismerjenek meg különböző életmódmodelleket, s az iskola értékrendje szerint önként,
meggyőződéssel képesek legyenek önálló modell kialakítására.



Ismerjék meg a káros szenvedélyek kialakulásának okait, jellemzőit, veszélyeit, következményeit, a megelőzés módszereit, a leküzdés, a lebontás eljárásait.



Fejlesszék egészségvédő képességeiket, osztályfőnöki óra keretében szakember bevonásával ismerjék meg az elsősegélynyújtás és a balesetvédelem szabályait.



Tanulóink törekedjenek az egészséges, helyes, arányos napirend kialakítására.

1.16.


A kulturált életmódra nevelés feladatai

A tanulók ismerjék meg a kultúra, a műveltség tartalmának változatait az emberiség
fejlődésének különböző korszakaiban.



Ismerjék meg a mai Magyarországon lévő kulturális életmódmintákat, s belátás alapján alakítsák ki saját modelljüket.



Ismerjék meg iskolánk szokásait, hagyományait, rendezvényeit, saját épülésük érdekében azokon aktívan vegyenek részt, újat alkotva gazdagítsák hagyományainkat.



Az osztályfőnöki napok, az osztálykirándulások az ismeretek bővítése mellett elsődlegesen az élményszerzés, a testi-lelki gazdagodás, a művelődés eszközei legyenek.



A tanulók ismerjék meg a szabadidő hasznos és célszerű eltöltésének módjait, igényeljék a kulturált szórakozási, művelődési formákat. Rendszeresen járjanak színházba,
hangversenyre, múzeumba, kiállításra, könyvtárba, kulturális rendezvényekre.

1.17.

Az esztétikai nevelés feladatai

Ismerjék meg diákjaink a művészeti stílusokat, irányzatokat, alkotásokat, az emberiség
kulturális örökségét.


Az esztétikai nevelés az iskolai oktató-nevelő munka egészét, minden tantárgyat, az
iskolai élet valamennyi területét át kell, hogy hassa (harmónia, esztétikum, tartalom és
a forma egysége, a szép megbecsülése, védelme, teremtése, rendezettség, környezettel
szembeni igényesség).
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Tanulóink legyenek képesek eligazodni a művészeti stílusokban, irányzatokban, ismerjék fel az értéket, legyenek igényesek!

1.18.


A környezeti nevelés feladatai

Törekednünk kell arra, hogy tanítványaink tudják, mit jelent számukra a környezet,
megértsék annak alapkérdéseit, problémáit, ismerjék meg a környezetvédelem alapvető feladatait, valamint mindezekkel kapcsolatban az emberiség felelősségét.



Alakítsuk ki tanulóinkban a környezeti problémák megoldásához szükséges képességeket, a környezettudatos, környezetvédő magatartást, tanulóink mutassanak hajlandóságot az értékek védelmében, aktívan kapcsolódjanak be a környezetvédelembe.



Az iskolai környezet is minta, közös munkával tegyük esztétikusabbá!

1.19.

A munkára nevelés

A tanuló munkája a tanulás, ezért a tanórákon, a szakképzés során, egyéb programokon
ismerjék meg a tanulási motívumokat, a módszereket. Keltsük fel bennük a megismerési vágyat, a kíváncsiságot, az érdeklődést, a felfedezési és alkotási vágyat, a kötelességtudatot, az
ambíciót. Érjük el, hogy örömüket leljék a munkában.


Juttassunk minél több tanulót sikerélményhez iskolai munkájuk során, tanítsuk meg
őket a kudarc leküzdésére.



Rendszeres együtt-munkálkodással, folyamatos értékeléssel, iránymutatással, tanácsokkal fejlesszük tanulóinkban azokat a képességeket, készségeket, tulajdonságokat,
melyek munkájukban eredményre vezetnek, hozzájárulnak ahhoz, hogy közeli és távoli céljaikat megvalósíthassák (szorgalom, lelkiismeretesség, kitartás, erőfeszítés, megbízhatóság, pontosság, problémamegoldó képesség, stb.).

1.20.

Pályaalkalmasságra nevelés

Folyamatos, tudatos, tervezett oktató-nevelő munkával adottságaiknak, képességeiknek,
lehetőségeiknek, ambícióiknak megfelelően készítsük fel diákjainkat arra, hogy teljesíteni
tudják az iskolánkban, majd pedig a munkahelyükön a rájuk váró követelményeket. Az iskola
befejezésével váljanak alkalmassá képességeiknek megfelelően a továbbtanulásra, majd ké-
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sőbb a társadalomba piacképes tudással való beilleszkedésre, illetve az élethosszig való tanulásra.


Tanulóink ismerjék meg a pályaválasztási technikákat, legyenek tisztában saját képességeikkel, adottságaikkal, sajátítsanak el önmenedzselési technikákat, ezek ismeretében válasszanak pályát.



Tanulóink tudatosan készüljenek az általuk választott pályára.

Állampolgári nevelés, közéleti emberré válás

1.21.

Tanulóink ismerjék meg


a magyar állam fejlődésének jelentős állomásait,



a mindenkori magyar állam berendezkedését, működését, intézményrendszerét,



az alapvető emberi jogokat, a magyarságtudat legfontosabb összetevőit,



a magyar alkotmányt és az abban megfogalmazott állampolgári jogokat és kötelességeket,



a helyi állami, társadalmi szervezetek felépítését, működését, a civil társadalmat.



Az iskolánkban eltöltött évek alatt tanulják meg, melyek azok az adottságok, képességek, ismeretek, amelyek alkalmassá tehetik őket a közéleti emberré válásra.



Iskolai tevékenységük során lehetőleg minél több olyan gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az iskolai közösségekben, melyek a közéletiséget készítik elő.



A tanulók részesüljenek fogyasztóvédelmi oktatásban:
o „A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.” (NAT)
o A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása, elterjesztése, az áldozattá válás elkerülése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete jelenti.
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1.22.

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

A tanulók személyiségének fejlesztésére irányuló nevelő- oktató munka iskolánkban alapvetően az osztály és tanóra rendszer keretében valósul meg. A közösségben történő nevelés
lehetőséget ad a tanár- diák és a diák-diák közti interakciókban rejlő pozitív hatások érvényre
jutására.
A tanulók egyéni fejlettségi szintjét figyelembe kell venni a tanulóközösségek irányításakor: a nevelő feladata, hogy tanítványai személyes tulajdonságait megismerve, tapasztalatait
mindennapi pedagógiai munkájában kamatoztassa.
Az autonóm közös cselekvés képességének fejlesztése érdekében: lényeges pedagógiai célkitűzésünk, hogy a tanulóközösségek képesek legyenek maguk elé valamilyen célt kitűzni, s
elérése érdekében összehangolt tevékenységet végezni.
A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása: a közösségre jellemző az
összetartozást erősítő, kifejező erkölcsi, viselkedési normák megszilárdítása. A közös szokások fenntartása, ápolása, ehhez a formai keretek biztosítása.
A szülő, tanuló, pedagógus együttműködése elmélyítésének lehetőségei: a már meglévő intézmények formákon kívül szorosabb együttműködés az iskolai rendezvényeken pl.: szalagavató, ballagás. A hagyományápoló ünnepeken a szülőket és a diákokat szervezőként szeretnénk bevonni, ezzel is éreztetve, hogy számítunk rájuk az iskola különböző – tanórán kívüli –
feladatainak megoldásában, illetve szabadidős tevékenységeink megszervezésében. Így mindnyájan, szülő, tanuló, pedagógus kiveheti részét az iskola közös tevékenységéből.
Az osztályfőnökök rendszeres beszélgetésekkel, a tanulók problémáinak figyelembe vételével, segítségadással, napi örömeikben osztozva igyekeznek pozitív életszemléletet kialakítani bennük. Az osztályfőnöki órák keretében zajló beszélgetések során rávilágítanak arra, hogy
a közösségi és családi értékek az egyén életében is dominánsak: a humánum, a tolerancia, a
rugalmasság, de ugyanakkor az igényesség is fontos tényezői az emberi életnek. Az egymás
életéből, de akár az aktuális mozi-, televíziós és színházi élményekből vett szituációk megbeszélésével, véleményezésével, értékelésével is mintákat kaphatnak egyéni életvitelükhöz.
Az osztályfőnökök a gyakorlati életre készítik fel a tanulókat azzal, hogy bemutatják továbbhaladási lehetőségeiket: a pályaválasztáshoz, a különböző viselkedési normák elsajátításához (ünnepségek, vizsga, írásbeli és szóbeli kommunikációs szokások, öltözet stb.) segítséget adnak nekik.
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Az iskolában az életritmus, a tanulás, a táplálkozás, a testápolás, öltözködés, mozgás,
edzés, megszervezésével, az ehhez kapcsolódó tanulói tevékenységekkel, és az ezen alapuló
szokások kialakításával biztosítja a pedagógus a megfelelő életmódot. A cigány mentalitás
ismeretében fontos az egészséges életmód igényének felébresztése, mint érték megjelenése.
Célunk: a testben és a lélekben egészséges ember nevelése. A személyiség- és közösségfejlesztésbe n kiemelt fontosságú legyen a családi életre nevelés, illetve az egészséges életmód
és életvitel kialakítása.
Az erkölcsi és etikai értékeket valós környezetben, konkrét tapasztalásokhoz kötve a közösségépítés és személyiségfejlesztés középpontjába kell állítani. Itt kapjon helyet az egymás
iránti felelősség és tisztelet, a megbecsülés és az elfogadás, a másság elfogadása a szeretet és
együttérzés értékének és érzésének a kifejezése és erősítése is.
A pedagógiai munka személyiségre gyakorolt pozitív nevelő hatása csak egy jól szervezett
és működő tanulóközösségben valósítható meg.
A középiskolai évek (14-20 év) fejlődés-lélektani szempontból azért is bírnak különös jelen-tőséggel, mert a kortársak hatása egyik életszakaszban sem annyira jelentős, mint a pubertáskor közepe táján. Természetesen ennek az a következménye, hogy az osztályközösség értékeinek, normáinak az egyénre gyakorolt hatása sokkal nagyobb, mint azoké a felnőtteké (szülőké, tanároké) akik számára a tanuló érzelmileg nem annyira elérhető.
Kiemelt pedagógiai feladatnak tekintjük a jó osztályközösségek kialakítását.
E téren a legnagyobb felelősség természetesen az osztályfőnöké, de törekszünk egy következetes, egységes, pedagógiai szempontból etikus szemlélet közvetítésére.
Az osztályprogramok a közösségben a csoportkohéziót hivatottak növelni.
Szép lassan kialakulnak segítségünkkel a hagyományok, az összetartozás érzése, élménye,
a „mi” tudat.
A közösségteremtő rendezvények elsősorban azt biztosítják, hogy a diákjaink közelebb kerüljenek egymáshoz és tanárainkhoz. Egymást jobban megismerve, a diákok között egyfajta
közösségi hovatartozás alakulhat ki, ezzel a hagyományok ápolása is fontos lesz számunkra,
növeli identitástudatukat.
A szervezés során, az egyes diákönkormányzatok között is tovább épülnek a kapcsolatok, s
ez a rendezvény lépcsőfok abban a folyamatban, amelyben az egymástól elszigetelt középiskolák diákjai egymás partnereivé válnak.
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Cél a közösségi készségek és értékek (segítőkészség, barátság, bajtársiasság) fejlesztése, a
tanulók egymáshoz való jó viszonyának, a megfelelő tanár-diák kapcsolat kialakulásának elősegítése.
Az intézményi, illetve telephelyi szintű tanulói közösség önszerveződésének legfontosabb
színtere a diákönkormányzat. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a diákvezetők közvetítésével az iskola minden tanulója figyelemmel kísérheti, osztályszinten az osztályfőnök irányításával megbeszélik. Nagy szerepe van a közösség kialakításában a megfelelő diákvezetők
kiválasztásának, a folyamatos és korrekt információáramlásnak, s annak, hogy a tantestület
tagjai és a diákvezetők kapcsolata jó legyen.
Az osztályokat az osztálybizalmiak képviselik az iskola Diákönkormányzatában. Az osztály bizalmiakat az osztályok az osztályfőnökök közreműködésével választják meg a tanév
elején. A diákönkormányzat gyakorolja a Közoktatási törvényben előírt jogait és képviseli a
diákok érdekeit. A diákönkormányzat képviselője résztvevője a diákokkal kapcsolatos fegyelmi eljárásoknak. A diákönkormányzat munkáját teljes munkaidőben tanár segíti.
A diákönkormányzat az iskolavezetéstől minden lehetőséget és segítséget megkap, hogy a
jogszabályok adta, illetve a saját működési szabályzatában felvállalt céloknak eleget tudjon
tenni, az iskola tevékenység rendszerének, a tanulók életének fontos részre legyen. A diákönkormányzat feladata, hogy az iskolai közösséget építő módon működtesse, ezáltal lehetővé
téve az iskola szakmai programjának megvalósulását.
Az esztétikai nevelés terén fontos feladata az osztályfőnököknek, hogy az iskola külső és
belső rendjének, tisztaságának, otthonosságának a megteremtésére és megőrzésére késztesse
tanulókat, hogy mindnyájan érezzék ebben az egész közösség szerepvállalásának fontosságát
és súlyát.
Célunk, hogy alapvető szervezési- együttműködési készségek kialakuljanak, növekedjen a
közösség iránti felelősség, a tanulók az elméleti ismereteket a gyakorlatban is hasznosítsák,
alkalmazzák. E célok eléréséhez lehetőség adódik a szakmai gyakorlati képzés során ahol a
tanulók a szakképesítés megszerzése érdekében iskolai gyakorlati tanműhelyben, szaktanteremben dolgoznak. Tevékenységük nyomán termékeket állítanak elő, amelyet értékesítve a
gyakorlati képzés feltételeinek javítására használhatunk fel.
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos hagyományos iskolai rendezvényeink:


iskolai ünnepségek,



diáknapok ( Bánki-, Péch-napok),
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sportnap,



Herczeg László kupa,



Szalagavató, Ballagás,



Mazsola-buli.
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1.23.

Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai te-

vékenység
Beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek hátteréről
Sajnálattal állapítható meg, hogy a beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók száma növekvő tendenciát mutat. Az iskolára nehezedő nyomás egyre nagyobb, hiszen sok család szétzilálódott, a szülők értékrendje is megingott, bizonytalanok. Az elmúlt évtizedek szemléletének
megfelelően viszont sok szülő kizárólag az iskola feladatának tekinti a gyerek nevelését. A
társadalmi beilleszkedési zavart általában az iskolában regisztrálják először, itt tűnik fel legkönnyebben, mert tanulási, viselkedési problémaként jelentkezhet. A magatartászavar előidézője elsősorban a környezeti, szociokulturális problémákból adódó hatások: elhanyagoltság,
ismerethiány, tanulási probléma, beilleszkedési, a kapcsolatteremtő képesség hiánya, a nehezen nevelhetőség. Ennek felismerését egy felmérés segíti, melyet az iskolában végzünk, és
amely kiterjed a tanulók szocializálódására, szociális és kulturális helyzetére. A mérés eredményei alapján a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel külön szakember foglalkozik.
A probléma megoldása végett nagyon fontos a fiatal megismerése, magatartászavara okának megértése. A magatartás-zavaros fiataloknál alapvető gondot okoz társas magatartásuk,
erkölcsi életük, életvitelük és érzelmi életük kiszámíthatatlansága.
A magatartás-zavaros fiatalra jellemző, hogy kapcsolata szüleivel, szűkebb környezetével,
nevelőivel nem megfelelő. A közösséghez nehezen vagy egyáltalán nem alkalmazkodik. A
magatartás-zavart több ok is kiválthatja. Ilyen ok lehet például a szülők válása, a szeretetéhség, amely a magatartás-zavaros fiatalból cinikus viselkedésformát válthat ki. A csavargás oka
lehet a nem megfelelő otthoni légkör, a fiatal meg nem értése, de ehhez nagymértékben hozzájárul-hatnak még az iskolai és otthoni kurdarcok is. A beilleszkedési és magatartási zavarral
küszködő fiatalok hajlamosabbak a pontatlanságra, a rendetlen életvitelre és következményeként tan-órákról való késésekre.
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Feladatok a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségek enyhítésével
kapcsolatban


Felmérés, amely kiterjed a tanulók szocializálódására, szociális és kulturális helyzetére.



Felmérés feldolgozása.



A gyerekek veszélyeztetettsége nyolc kritérium alapján állapítható meg:
o A szülő deviáns magatartása (alkoholizmus, öngyilkosság, kriminalitás)
o Kedvezőtlen családszerkezet (egyedül nevelő, elvált szülő, nevelőapa, nevelőanya, örökbefogadott).
o Alacsony iskolai végzettség (a szülő nem végezte el az általános iskola nyolc
osztályát)
o Kedvezőtlen lakásviszonyok (négy vagy több személy lakik egy szobában)
o Alacsony jövedelem
o Magas gyermeklétszám (négy vagy több testvér)
o A szülő tartós betegsége, leszázalékolás
o A gyerek koraszülöttsége



Az osztályfőnök tájékoztassa az osztályban tanító tanárokat a nagyon problémás gyerekekről.



A deviancia okainak felderítése (családi, iskolai, stb.), a tanuló magatartásnak megértése, tolerancia.



Hátrányos helyzetű tanulók családjának feltérképezése – nagyobb tolerancia. Állandó
kapcsolat a szülőkkel.



A megfelelő módszerek kiválasztása és alkalmazása.



Legyenek egyértelmű, világos szabályok, kitartásukban a következetesség. Ne a büntetés domináljon, az eredménytelenségeket, hibákat toleráljuk. Segítsük a hiányok
csökkentését.
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1.24.

A tehetség kibontakozását segítő tevékenység, tanórán kívüli

foglalkozások, szabadidős tevékenységek
A tehetséggondozás irányelvei
A tehetséggondozás azt jelenti, hogy keressük a tanulókban azokat az adottságokat, amelyek alapján a legkönnyebben fejleszthetők, és amelyek kiművelése a legtöbb sikerélményhez
juttathatja őket. Ezért az általános műveltségi képzést sokoldalú képességfejlesztés kell, hogy
jellemezze, hiszen minél sokszínűbb a képzés, annál többféle tehetség mutatkozhat meg. A
közoktatási törvény lehetővé teszi, hogy az általános képzés keretében a korábbinál sokoldalúbb tanulmányok folytatására, képességek fejlesztésére adjon lehetőséget az iskola. Fontos
tehát, hogy pedagógusaink felismerjék azokat a tulajdonságokat, amelyek a tehetségígéretekre
utalnak (testi, fizikai, idegrendszeri, intellektuális, értelmi, affektív, emocionális stb.). Ehhez
szükséges, hogy ezen a területen is megfelelő pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel rendelkezzünk (önképzés, munkaközösségi továbbképzés stb.)
A tehetséges tanulók oktatása során elkerülhetetlen a differenciálás módszerének alkalmazása. Ezen kívül biztosítjuk tanórán kívüli foglalkozások keretén belül, a tanulók igénye szerint szakkörök indítását, a versenyekre történő felkészítést, kiscsoportos korrepetálást, a tehetséges tanulók pályázaton való részvételét, versenyeztetését. Az ezeken elért eredmények
olyan sikerélményt biztosítanak, amelyek a további tanulmányi munkájukat elmélyítik, hitüket a tanulásban megerősítik.
A tehetséggondozás céljai:


A tanulók természetes érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, elmélyítése, az egyéni
képességek kibontakoztatása.



Az önművelési igény felkeltése, az ehhez szükséges legfontosabb készségek, képesség
kialakítása, fejlesztése, az önálló ismeretszerzésre ösztönzése.



A tanórai keretben folyó nevelő-oktató munka eredményeinek speciális foglalkozások
keretében történő megszilárdítása, kiegészítése, bővítése.



A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése.

A tanórákon kívül is lehetőség nyílik az egyes tantárgyak iránti érdeklődés felkeltésére, kielégítésére, például szakkörök, versenyek, vetélkedők keretében.
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Iskolánk nevelési-oktatási tevékenységét egészítik ki a szakkörök, amelyek elsősorban a
tehetséggondozást szolgálják. Szakköreink indításakor az igények és a lehetőségek egyensúlyára törekszünk. A versenyek és a vetélkedők keretein belül tesszük próbára tanulóink képességeit. A házi bajnokságokon túl eredményesen szerepelnek különböző városi, megyei és országos versenyeken egyaránt. A szakkörök többek között segítik a felkészülést ezekre a versenyekre.

Tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek

Az órarendi órákon kívül az iskola nemcsak feladatának, hanem kötelességének is tartja,
hogy tanulóinak lehetőségeket nyújtson minden olyan aktív szabadidős tevékenységre, amely
tehetségük, érdeklődésük és szórakozásuk minél teljesebb kielégítését biztosítja. Ezt a célt
szolgálják az iskola hagyományőrző rendezvényei, az önkéntesen vagy irányítottan szerveződő érdeklődési körök, a sportkörök, valamint a nevelési-oktatási rendszerünkhöz illeszkedő
szabadidős tevékenység (továbbiakban sz.t.).
Iskolánkban működő fajtái a következők:


szakkörök, érdeklődési körök



előkészítők



korrepetálások



nem kötelező fakultációk



pályázati munka

A szabadidős tevékenységek definíciója és célja
A szakkörök lényegében tantárgyi érdeklődési körök, amelyek a tehetségesebbérdeklődőbb tanulók tanterven felüli képzését, azaz alapvetően a tehetséggondozást célozzák.
Elvileg bármely tantárgyhoz kapcsolódhatnak.
Az előkészítők célja mindenekelőtt az egyetemi, főiskolai felvételi vizsgákra, másrészt a
tanulmányi versenyekre történő felkészítés, ami egyszersmind a tehetséggondozás további
lehetőségét jelenti. Harmadsorban pedig az érettségire, képesítő vizsgára készíti fel azokat a
tanulókat, akiknek nehézséget jelent ez a feladat.
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A korrepetálások egyértelműen a felzárkóztatás eszközei. A már eleve hátránnyal indulók,
vagy segítség nélkül végképpen lemaradók esélyeit igyekszünk növelni a megfelelő tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozások. Ebbe a kategóriába sorolandó továbbá a számítástechnikai feladatok gyakorlását biztosító un. gépidő is.
A nem kötelező fakultációk a kötelező óraszámba be nem férő valamely ismeretanyag (pl.
idegen-nyelv, programozás, gombahatározás, stb.) elsajátításának lehetőségét biztosítják.
A pályázatok sajátos helyet foglalnak el a tanulmányi munkában. Tekinthetők szakköri tevékenységnek, verseny-előkészítésnek, fakultációnak is, mozgatórugói azonban csak részben
azonosak. Az országosan, vagy területileg meghirdetett pályázatok versenyszerű, jutalmazott
tevékenységre szólítják fel a tehetséges diákokat. A munka ebben az esetben önállóan folyik;
kutató, anyaggyűjtő feladatokat is jelent, sőt szakirodalmi olvasottságot is igényel. A tanár fő
szerepe nem a felkészítés, hanem a tanácsadás, ill. a munka feltételeinek a biztosítása.

A szabadidős tevékenység (Sz.t.) szerveződése
Sz.t-et szervezhet a tantestület bármely tagja annak az órakeretnek a határai között, amelyet minden tanévben – a tantárgyfelosztás elkészítése után – az igazgató határoz meg. Az
engedélyezett foglalkozások egy csoport esetében többnyire heti 1-4 órát jelenthetnek. A gépidő heti 2x3, vagy 3x3 óra lehet.
A sz.t. csoportjainak létszáma szakkörök esetében min. 4 fő, előkészítők és korrepetálások
esetén igény szerint, fakultációs órákon min. 8 fő. Ettől eltérés indokolt esetben, külön igazgatói engedéllyel lehetséges.
A csoport szerveződése, kialakítása a célok szerint eltérő. A szakkörök esetében figyelembe kell venni a feltűnő egyéni ambíciókat, ill. igyekezni kell felismerni a tehetségeket, és az
osztályfőnökkel, esetleg más kollégákkal együttműködve irányítani a tanulót ennek kiaknázására. További lehetőség, ha megfelelő programmal és hozzáállással még ki nem alakult érdeklődést sikerül felkelteni.
Az előkészítők résztvevőinek létszáma rendkívül változó lehet. Tanulmányi versenyeken
akár egy fő is indulhat, a záróvizsgákkal akár egy egész osztálynak is lehetnek problémái. Felvételi vizsgát gyakran egy tanuló sem tesz, máskor viszont tucatnyian, akiknek többnyire
szükségük van segítségre.
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A korrepetálások csoportlétszámának kialakításában – tekintettel a tanulók esetlegesen hiányos öntudatára – a szaktanár, az osztályfőnök, sőt a szülő szerepe is meghatározó.
A „gépidő” egyaránt szolgálja a korrepetálást és a már megszerzett tudás elmélyítését. A
résztvevők létszámát a mindenkori gépmennyiség, ill. a felügyelő tanárok száma határozza
meg.
A nem kötelező fakultációk résztvevői a felkínált programok, az érdeklődés, ill. a megfelelő propaganda függvényében alakulnak ki.
A pályamunkák elkészítésére jelentkezhetnek diákok, tehet javaslatot, vagy kérhet fel tanulót a szaktanár is, amennyiben alkalmasnak tartja a feladat elvégzésére.

A szabadidős tevékenység programja
A foglalkozások programja a korrepetálások, valamint a számítástechnikai gépidő egy részében adott, azaz nem tervezhető, mivel a mindenkori hiányosságok függvénye.
Minden egyéb foglalkozás szervezőjének, vezetőjének – a tapasztalatok alapján összeállított, vagy ideálisan elképzelt – kész programmal (egyéni tanmenettel) kell rendelkeznie,
amely menet közben, az igények és feltételek változása szerint módosulhat. Kívánatos, hogy
ezek a programok, vázlatos formában, minden tanév elején a diákok számára nyilvánosak
legyenek, hogy módjuk legyen azok közül választani.
A pályamunkák meghirdetett feladatot jelentenek, ezért munkaprogramot előre elkészíteni
nem lehet, a tanár természetesen javasolhatja a diákjának, hogy milyen munkamenetet kövessen a megoldás során.

A szabadidős tevékenység eredményessége
Az iskola lehetőségei szerint gondoskodik arról, hogy a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban elért eredmények ne a tanár-diák kétoldalú magánügye legyenek, hanem megfelelő formában nyilvánosságra kerüljenek. Fontos, hogy a jól végzett munkát akkor is elismerés
kövesse, ha országos szinten annak nincs érdemi eredménye.
A szakköri tevékenység mérésének lehetséges formája a tanulók által készített önálló dolgozatok, amelyek elemzések, értékelések, vizsgálatok, felmérések, összehasonlítások, anyaggyűjtések, stb. alapján készülhetnek. A dolgozatokat mindenki számára hozzáférhetővé kell
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tenni (könyvtár), ill. a listájukat, valamint a legjobbak akár teljes anyagát célszerű megjelentet-ni pl. a Diákköri Naplóban.
Az előkészítők eredményességét alapvetően a felvettek aránya, a versenyeredmények, ill.,
a vizsgák eredményei tükrözik. A felvételi arányokat, helyezéseket, még ha azok szerények is,
szintén nyilvánosságra kell hozni.
A korrepetálások kedvező esetben azt eredményezhetik, hogy a tanuló/k – magukhoz mérten – eredményesen zárják a tanévet.
A fakultációs foglalkozások esetében, mivel igényt elégítenek ki, elvárható a jó tanulmányi
munka és az annak megfelelő eredmények.
A pályamunkák eredményessége kézzelfogható, nyilvánosságra hozásuk magától értetődő.

Érdeklődési körök szervezése
A tanulói érdeklődési körök (a továbbiakban é.k.) alapvetően önszerveződő, a tanulmányi
rendszer körén kívül eső szervezeti-foglalkozási tevékenységet jelentenek. Vezetői-irányítói
lehetnek tanárok, de esetenként arra rátermett diákok is.
Iskolánk jelenleg a következő é.k-et működteti:


tánckör, - fotószakkör, - hegymászó tanfolyam, - versíró kör,



kerékpáros klub,



csillagász kör,



autós kör



technika-történeti és környezetvédelmi kör



filmklub



énekkar



irodalmi színpad



rajzszakkör

Igény szerint szervezhetők továbbiak, pl. hittan, természetjáró kör, novellisták klubja, stb.
Az érdeklődési körök célja
Alapvetően a tanulók érdeklődését hivatottak kielégíteni. Tartósan azonban csak azokra a
diákokra lehet számítani, akiknek az érdeklődésén túlmenően tehetsége is mutatkozik. Ily
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módon tehát az é.k. a tehetséggondozás egyik formáját is jelentik. Ugyanakkor nem elhanyagolható a szerepük a tanulók ki nem használt szabad idejének lekötésében sem.
Az érdeklődési körök szerveződése
Az é.k. szervezését kezdeményezhetik tanárok, diákok egyaránt. A foglalkozásokra fordítható idő függ az összes szabadidős tevékenység összóraszámától. A körök létszáma a tevékenység fajtájától függ, a zavartalan munkavégzés szerint kell kialakítani. Ez gyakorta kényszerű válogatást jelenthet, aminek alapja a tanulmányi munka minősége, az érdeklődés mértéke és a tehetség lehet. A tehetség korai felismerése ebben az esetben különösen nehéz, hiszen
többnyire csak a foglalkozások során derül rá fény.
Az érdeklődési körök programja
Az é.k. – hasonlóan a többi szabadidős tevékenységhez – tervezett program alapján végzik
a munkájukat. A programok minimálisan a munka tematikai sorrendjét tartalmazzák, a témák
időkeretének szabályozása többnyire célszerűtlen, a mindenkori haladás üteme erősen változó
lehet. Tartalmaznia kell viszont a programnak, hogy a tanulók milyen anyagi feltételekkel
vehetnek részt a kör munkájában, azaz hárul-e a szülőkre anyagi kiadás vagy sem (pl. az iskola a fotószakkörösök saját felvételeivel kapcsolatos költségeket nem tudja vállalni).
Az érdeklődési körök eredményessége
Többnyire egészen másként jelentkezik, mint a többi sz.t. esetében. Nincs, vagy csak kisebb részben van írásos megjelenítési lehetősége (pl. versíró kör). Általában bemutatók, kiállítások, előadások jelenthetik az é.k. munkájának értékelési lehetőségét. A tánckör bemutatói
amatőr szinten is élvezetesek lehetnek, a fotósok felvételeikből készíthetnek tablókat, a jobbak országos pályázatokon vehetnek részt, a hegymászók látványos bemutatókkal népszerűsíthetik sajátos sportjukat, előadásokat tarthatnak magashegységi túráikról, stb.

Tanórán kívüli sportfoglalkozások
Iskolánk tanórán kívüli sporttevékenységéhez keretet ad:


a hetente biztosított tömegsport órák száma – testnevelőnként 4 óra/hét



a diáksportköri tevékenység – szakosztályi munka – edzések és versenyeztetés.
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A mindennapi testedzés feltételeinek biztosítása érdekében:


az iskola tárgyi feltételeinek figyelembevételével és a tanulói igények egyeztetésével a
heti sportprogramot úgy állítjuk össze, hogy az érdeklődő tanulók részére hétfőtől –
péntekig minden délután legyen alkalom a sportolásra, testedzésre.

A foglalkozások formái:


Házibajnokságok (osztályok közötti versenyek) tanévenként megrendezésre kerülnek.
o kispályás labdarúgás (fiúknak) – őszi-tavaszi fordulók
o röplabda bajnokság (lányoknak – fiúknak)
o kosárlabda bajnokság (lányoknak – fiúknak)


hosszú távú kosárlabda torna – minden tanévben megrendezésre kerül
(30 óránál hosszabb ideig tartó folyamatos játékot biztosítunk)



Edzés jellegű foglalkozások; versenyeztetés, szakosztályi munka
o röplabda (fiúk – lányok, két korcsoport)
o kosárlabda (fiúk – lányok)


ütőképes csapatok kialakítása esetén, diákolimpiákon történő indítás

o kispályás labdarúgás – az iskolaválogatott városi középiskolai bajnokságon való részvétele
o nagypályás labdarúgás – két korcsoport
o kézilabda (fiú, két korcsoport 5. és 6.)
o floorball (fiú, két korcsoport)
o rögbi (fiú, két korcsoport)
o erősítés, kondicionálás (fiúk – lányok) – kondicionáló teremben
o kerékpártúrák, kirándulások – az iskola kerékpárjaival
o cselgáncs
o diákolimpiai versenyeken való indulás:


egyéni versenyeken


atlétika



úszás



triatlon



mezei futóbajnokság



súlyemelés



asztalitenisz
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sakk



gyorskorcsolya

csapatversenyeken:


röplabda,



labdarúgás (nagypályás, kispályás)



kézilabda



floorball



rögbi

o

teremkerékpár

o

kosárlabda

o

petanque

o

teremhoki

A sporttagozatos osztályba felvételt nyert tanulóktól elvárjuk, hogy részt vegyenek valamely szakosztály munkájában, mert csak így lehet teljesíteni a kerettantervi előírásokat.

Kiemelten fontos országos szervezésű versenyek, amelyekre tehetséges tanulóinkat célzottan készítjük fel:


Implom József Kárpát-medencei középiskolai helyesírási verseny,



Szép Magyar Beszéd verseny,



Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV),



Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak verseny (SZÉTV),



Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (Szakmasztár, OSZTV)



Sportági diákolimpiák
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1.25.

A tanulási hiányokat kompenzáló, a tanulmányi kudarcnak ki-

tett tanulók felzárkóztatását segítő program
Az iskola alapvető célja hogy a gyermekek olyan fejlesztésben részesüljenek, amely segíti
társadalmi integrációjukat, fejleszti és erősíti identitástudatukat, és növeli továbbtanulási esélyeiket. Az inklúzió az integráció legmagasabb szintje. Az együttes fejlesztésen túl azt is jelen-ti, hogy az intézmény gyermek/tanuló, illetve felnőtt közössége szociálisan is befogadja a
sajátos nevelésű igényű gyermeket . A fogyatékosság a gyermekek között fennálló különbségek olyan formája, amely szükségessé teszi a szokásostól eltérő eljárások alkalmazását és
kiegészítő pedagógiai szolgáltatások igénybevételét. Így valósulhat meg a diszkrimináció elleni küzdelem, s ez a nevelési mód biztosítani tudja valamennyi tanuló haladását.
A tanulásban akadályozott gyermekek fejlesztésénél a következő irányelveket - amelyek
célja, hogy a nevelési programban foglaltak és a sajátos nevelési igény összhangba kerüljenek- vesszük figyelembe:


az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez,



fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg,



a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl.

Az integráció különálló részek valamely nagyobb egészbe, egységbe való beillesztése, beolvadása, egyesülése. A gyógypedagógiában a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, fiataloknak a többi tanulók közé való beillesztésére vonatkozik. A hangsúly nem pusztán a közös
együttléten, hanem a közös tevékenykedésen, a közös játékon, a közös tanuláson, s a kölcsönös kommunikáción van. A végső cél a társadalomba való beillesztés, a sikeres munkába
állás segítése.
Az integráció különböző módokon valósulhat meg. A legegyszerűbb változata a lokális integráció. Ebben az esetben a gyerekek között semmiféle kapcsolat nincs, csak az épület közös.
A következő szint a szociális integráció, amikor a foglalkozásokon, tanórákon kívül tudatosan
egyesítik a gyerekeket (pl.: játék, étkezés).
A funkcionális integrációnak két foka van: a., részleges integráció (csak az idő egy részében van a tanuló a többiekkel, pl.: rajz órán,); b., teljes integráció (a fogyatékos gyermek a
teljes időt a többségi iskolában tölti.
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A következő szint a fogadás, amikor a fogyatékos gyermeket úgy veszik fel a többségi intézménybe, hogy nem ismerik sajátosságait. A fogyatékos gyermeknek kell alkalmazkodnia.

Több tanuló érkezik iskolánkba kudarcélményekkel, hiányos tudással. Számukra biztosítani kell a felzárkóztatás lehetőségét, alkalmazkodni kell a tanulók egyéni adottságaihoz és törekedni kell arra, hogy a tanulók érdekeltté váljanak a felzárkózásban. Ezért számukra szükség és igény szerint rendszeres foglalkozásokat szervezünk. Biztosítjuk a gyakorlás lehetőségét, alkalmat teremtünk az egyéni konzultációkra is.

Célunk a hátránnyal induló tanulók következetes fejlesztése, felzárkóztatása. Lehetőleg a
gyengébb képességűekkel és a szociálisan, illetve mentálisan hátrányos helyzetű tanulókkal
való differenciáltan foglalkozunk, és lehetőség van az egyéni korrepetálásra hátrányos helyzetű tanulók esetén, illetve akiknél komoly lemaradás van a tananyaghoz képest.
Pályamódosítással később érkező tanulók felzárkóztatása is lehet a korrepetálás célja.

Az év elején diagnosztikus méréssel tájékozódunk a gyerekek alapvető közismereti tudásáról. A felmérés feldolgozása, és annak alapján a megfelelő eszközök, módszerek alkalmazása
a tanuló jobb megismerését szolgálja.
A magatartás-zavaros fiatalok között is sokan vannak olyanok, akik rendelkeznek valamilyen pozitív adottsággal, amelyet ha a környezete, családja, az iskola felismer, sokat tehet
annak érdekében, hogy adottsága kihasználásával csökkenjen a fiatal magatartászavara. A
tanulási sikertelenség okainak feltárásakor komplex módon történjen az ismerethiány feltárása
és a személyiség zavarainak kezelése.

Felzárkóztatási program a tanulási zavarokkal és hiányokkal küzdő tanulók számára
1. Diagnosztikus felmérés, amely kiterjed alapkészségekre (értelmes olvasás, feladat
meg-oldási készség, adott szöveg tartalmának rövid visszaadása)
2. A felmérés alapján differenciált, kiscsoportos foglalkozás szervezése, amely lehetőséget teremt a negatív énkép okainak feltérképezésére, a tanulási zavarok okainak megismerésére, pl.: olvasás-technikaihiányok, szövegértési, visszaadási nehézségek stb.
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3. A felmérés alapján a korrepetálás szervezése, mely során segítséget kapnak a tanulási
stratégia kialakításában. Meg kell tanítani a tanulókat tanulni, és az ismeretek interpretálására, fejlesztenünk kell a kommunikációs képességüket is.
4. Speciális fejlesztő feladatrendszer kidolgozása az egyes témák feldolgozásához.
5. Jó és állandó kapcsolat kialakítása a családokkal, nevelőszülőkkel, nevelőtanárokkal.
6. A deviancia okainak felderítése.
7. Legyenek egyértelmű, világos szabályok, melyekhez alkalmazkodhatnak.
8. Az iskolában a tanulási idő alatt és a szabadidőben is személyre szabott pedagógiai segítség biztosítása a hátrányos helyzetű gyermekek számára.
9. Szabadidős programok szervezése délutánonként, amely tanuláson kívüli sikerélményt
biztosít.
10. Legyenek a szabályok egyértelműek és világosak a tanulók számára.
11. A hátrányos helyzetű gyermekek képességeivel kapcsolatos elvárásaink legyenek reálisak.
12. Pozitívan álljunk hozzá az eredményeikhez, eredménytelenségeiket, hibáikat toleráljuk.
13. Segítsük azokban a képességeknek, készségeknek felfedezésében, kibontakoztatásában, ahol sikereket érhetnek el (sport, tánc, irodalmi színpad, szabadidős programok)
14. A pedagógus személye, viselkedése, életvitele követendő modell legyen számukra
15. Ha a tanuló részéről ellenállást tapasztalunk, körültekintően járjunk el.
16. Legyen sok dicséret és kevés dorgálás.
17. Időnként kapjanak a gyermekek személyre szóló feladatot, amelynek elvégzését ellenőrizzük, értékeljük. Ha lehet, rendezzünk kiállítást munkáikból.

Jelentős eredmény érhető el a hátrányos helyzetű gyerekek kudarcainak csökkentésében a
képességeik-készségeik felfedezésével, kibontakoztatásával. A nevelők jelentős mértékben
elősegíthetik a hátrányos helyzetből adódó iskolai kudarcok csökkentését a tanulási nehézségek felfedezésével és korrekciós kezelésével, valamint az iskolai környezetből adódó túlzott
feszültségek csökkentésével. Ha úgy tudjuk az órákat, foglalkozásokat vezetni, hogy azok
nem kudarcokat, hanem elégedettséget, együttműködést, eredményességet, összetartozást,
bizalmat és a kölcsönös azonosulást erősítik, a siker nem marad el. Az iskola légköre és kultúrája, belső tárgyi környezete is jelentős mértékben hozzájárul a tanulók motiválásához.
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Tapasztalatok szerint a kudarcos tanulók egy részénél a családi háttérrel van baj. Kapcsolat-teremtő képességük, érzelmi biztonságuk sérült, együttműködésre csak szelektíven vagy
ön-törvényűen képesek és hajlandók. Önmagukról negatív énképpel rendelkeznek, emiatt sokszor rejtett tehetségük nem kerül felszínre. Egy másik részüknél valamilyen részképesség zavara akadályozza a sikeres tanulást, (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) de nő a figyelemkoncentráció, a figyelemmegosztás hiánya is.
Bár a tanóra leggyakrabban a tanteremben zajlik, törekedjünk arra, hogy kivigyük az órát
szemléltetésre, gyakoroltatásra alkalmas helyszínekre. A könyvtár, a mozi, a múzeum, a színház, a lakó- és természeti környezet megannyi kitűnő alkalom az élményszerű ismeretátadásra. A tanórákon szorgalmazzuk a páros vagy csoportos munka gyakorlását, hogy a tanulók
együttműködési képessége fejlődjön, szociális érzéke mélyüljön.
A hátrányos helyzetű, kudarcokkal küzdő tanulókat úgy tudjuk eredményesebben felzárkóztatni, ha a tanórákon kívüli sokkal több időt töltünk együtt velük. Sok a szétesett, csonka
családban élő gyerek, akik ingerszegény környezetből jönnek és akiknek beilleszkedni is nehéz egy-egy osztályközösségbe, ezért nagyon sokat számít, hogy a hagyományos iskolai rendezvényeken túl más kötetlen formában is lehet találkozni velük. Az ilyen célt szolgáló programok szervezéséhez, lebonyolításához az iskola meghallgatja a diákok véleményét, kéri az
ötleteiket, igénybe veszik a diákönkormányzat aktivitását.
A tanulói sikertelenség okainak feltárására a legfontosabb feladat, hogy komplex módon
történjen az ismerethiány feltárása, és a személyiség zavarainak kezelése. Erre kiváló alkalmat
nyújtanak a szabadidős tevékenységek. Szervezését jelentősen segíti az iskolánkban működő
diákönkormányzat, ami azért kulcsfontosságú, mert náluk jobban senki sem ismerheti a diákoknak a szabadidős programokra vonatkozó szokásait, igényeit. Célunk a szabadidős tevékenységformákban, hogy a diákok majd felnőttként képesek legyenek az életmódjukra vonatkozó, a helyes döntéseket meghozni, és képessé váljanak az egészséges életvitel kialakítására.
Az osztályokba felvett tanulók tanulási technikájának javítása, hatékony beilleszkedésük
elősegítése, az alapvető illemtani szabályok elsajátíttatása, az életkori sajátosságokból fakadó
esetleges hátrányok megszüntetése alapvető feladatunk. A társadalomba való beilleszkedés
egy folyamat, melynek során az ember megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait, normáit és az elvárt viselkedési módokat. A szocializációt elsőd-legesen a család – gyermek – környezet viszony befolyásolja (iskolázatlan szülők, kedvezőtlen anyagi adottságok, bűnöző, felelőtlen életmód, hibás értékrend). A probléma feltárása
egyéni beszélgetéseken és foglalkozásokon történhet. Osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős
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és külső segítők együttes munkája, többfajta megközelítése lehet a legeredményesebb és leggyorsabb. Ha az otthoni környezete gátolja a gyermeket a beilleszkedésben, akkor el kell érni,
hogy járjon minél több, az iskola által szervezett foglalkozásra, rendezvényre.

Az iskolai beilleszkedés nem csupán az intézményi értékek elsajátítását jelenti. A gyerek
akkor érzi jól magát az osztályban, ha a tanítói elégedettség mellé társai szeretetét is megszerzi, ha barátokra lel. Az eredményes beilleszkedés két tényezőből tevődik össze:


Mennyire felel meg a gyerek az iskolai követelményeknek, milyen mértékben képes
együttműködni a tanárával saját fejlődése érdekében.



Elfogadják-e őt társai, van-e szerepe, tekintélye a csoportban, élvezi-e az osztály rokonszenvét, bizalmát, szeretetét.

Nagyon fontos ezen kívül még az a szubjektív állapot, ahogyan a gyerek megéli helyzetét.
Akkor feltételezhetjük, hogy állapota kiegyensúlyozott, ha örül annak, hogy tanára elégedett a
munkájával, ha ő maga is törekszik, hogy megfeleljen az elvárásoknak, ha kedvvel tanul. Akkor beszélhetünk eredményes beilleszkedésről, ha társai nemcsak elfogadják, hanem ő maga
is jól érzi magát a többiek között.
Az iskola lehetőséget biztosít sportolásra, azoknak a tanulóknak is akik valamilyen ok miatt nem vehetnek részt a hagyományos testnevelés órán.
A testnevelés célját szolgálja, valamint a deformitásos és belgyógyászati panaszos tanulóknak nyújt lehetőséget arra, hogy munkaképes és örömteli életet élő ember váljék belőlük.
Az iskolai gyógytestnevelés azokkal a tanulókkal foglalkozik, akik sem az általános, sem a
könnyített testnevelési órán nem vehetnek részt. A gyógytestnevelési órák biztosítják fejlődésük és egészségügyük olyan mértékű helyreállítását, hogy lehetőségük szerint visszakerülhessenek egészséges társaik közé és velük egyenrangú munkát végezhessenek.
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Integrációs nevelés-oktatás a szakképzésben

1.26.
Célkitűzés

Az integrált képzés során a tanulók motivációs szintjének emelése, jövőképük erősítése.
Feladatok


Világossá tenni a 9-10. évfolyamos tanulók számára, hogy tanulmányaik sikeres befejése esetén szakmai végzettségükkel és kompetenciáikkal milyen sikeres életpályamodellek kínálkoznak számukra.



A szülők felvilágosítása a szakképzés, a választott szakma sajátosságairól, a munkaerőpiac törvényszerűségeiről.

Tevékenység


A 9. évfolyamos tanulók közül a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók szűrése,
kapcsolatfelvétel a szülőkkel, mentorok kijelölése.



Szakmai kirándulások, látogatások szervezése a környék ipari vállalkozásainak és az
általuk támasztott igények, illetve az általuk kínált lehetőségek megismerése céljából.



A pályaorientációs tevékenység erősítése a szakmai alapozó és a szakmacsoportos
alapozó képzésen belül.



A szakmai képzés általános színvonalának erősítése, a követelmények közelítése a
munkaerőpiac igényeihez.



Fokozott kapcsolattartás a szülőkkel, minél erőteljesebb bevonásuk az iskola életébe.



Bemutató órák, szakmai napok szervezése a szülők, tanulók a piaci partnerek képviselőinek bevonásával.



Közvetítő tevékenység erősítése a munkaerőpiac és a szülők között, abból a célból,
hogy a családok igényeiket össze tudják egyeztetni a leendő munkaadók igényeivel.

Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere (IPR) a következő elemeket tartalmazza:
I.
II.

Az alkalmazás feltételei
A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer

III.

Elvárható eredmények

IV.

Két éves bevezetési ütemterv
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Az alkalmazás feltételei

I.


Integrációs stratégia kialakítása



Az iskolába való bekerülés előkészítése



Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kiépítése
A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei

II.


Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek
o Az önálló tanulást segítő fejlesztés


tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek

o Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése


tantárgyi képességfejlesztő programok



kommunikációs képességeket fejlesztő programok

o Szociális kompetenciák fejlesztése





közösségfejlesztő, közösségépítő programok



mentálhigiénés programok

Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek
o együttműködés civil (pl. tanodai) programmal



Az integrációt elősegítő módszertani elemek
o egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés
o kooperatív tanulásszervezés



Műhelymunka – a tanári együttműködés formái
o értékelő esetmegbeszélések
o problémamegoldó fórumok
o hospitálásra épülő együttműködés



A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei
o a szöveges értékelés – árnyalt értékelés
o egyéni fejlődési napló



Multikulturális tartalmak
o multikulturális tartalmak projektekben feldolgozva



A továbbhaladás feltételeinek biztosítása
o pályaorientáció
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Várható eredmények

III.

Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének bevezetését követően az alábbi eredményekkel számolunk, amelyek az ellenőrzés szempontjait is jelentik:


A hátrányos helyzetű tanulók aránya az oktatási-nevelési intézményben megfelel a
jog-szabályban előírtaknak.



Az intézmény tartósan képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására, és együttnevelésére.



Multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe.



Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel.



Az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer.

Ezek eredményeként:


Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma.



Csökken az intézményben a tankötelezettségi kor határa előtt az iskolai rendszerből kikerülők száma.



Nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló hátrányos helyzetű tanulók száma.



Az adott intézményben az országos kompetenciamérések eredményei folyamatosan
javulnak és elérik az országos kompetenciamérés átlagát.

1.27.

Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevé-

kenységeink
Helyzetkép
Iskolánkban a tanulói tevékenység sikeres és optimális kibontakoztatásának útjában olyan
problémák állnak, amelyek kívül esnek intézményünk kompetenciakörén. Tanulóink jelentős
hányada sorolható a hátrányos helyzetben lévő, illetve veszélyeztetett fiatalok közé. Ez a tendencia progrediáló – amely alatt az értjük, hogy szinte tanévről- tanévre emelkedik ezeknek a
tanulóknak a száma. Nem gyakori, de bizony az is előfordul, hogy a problémák halmozottan
jelentkeznek. A háttérben leggyakrabban a válás, a szülők betegsége, az árvaság vagy félárvaság, a rejtett érzelmi elhanyagoltság, megromlott szülő- gyermek kapcsolat, a munkanélküliség és a családok elszegényedése áll. A hátrányos helyzet gyakori oka az elszegényedés.
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A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi és közösségi hatások, az érték és normaválság
miatt növekszik a feszültség és csökken a tűrőképesség: ennek hatását tapasztaljuk a tanulók
viselkedésén. A szülő, családok kilátástalan helyzete nagy hatást gyakorol a gyermekek sorsának alakulására.
Már általános iskolában is, de koncentráltan és halmozottan jelentkezik a középiskolába
lépéssel. A káros hatások a tanulók teljesítmény, -viselkedés-, és kapcsolatzavarainak formájában jelennek meg.

A gyermek és ifjúságvédelem feladatai
A nevelési és oktatási intézmények gyermek és ifjúságvédelmi feladatait a közoktatási intézmények működését szabályozó két legfontosabb jogszabály: a közoktatási törvény és az
iskolák működését szabályozó miniszteri rendelet határozza meg. A közoktatási törvény rendelkezései közül több is foglalkozik olyan kérdésekkel, amelyeket figyelembe kell venni az
ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység megszervezésénél.
Például:


a tanuló joga, hogy biztonságos és egészséges környezetben neveljék, iskolai tanulmányi rendjét, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,



a tanuló személyiség jogait tiszteletben kell tartani.

Az Országgyűlés elfogadta az 1997.évi XXXI. Gyermekvédelmi törvényt. Ennek alapján a
gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyerek
nevelésével, oktatásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. A gyermekvédelmi törvény meghatározza azokat a pénzbeli és természetbeli ellátásokat, amelyek hozzájárulhatnak a gyermekek helyzetének javításához, veszélyeztetettségük megelőzéséhez és megszüntetéséhez.
A gyermekvédelmi törvény által meghatározott központi cél, hogy a tanulók családban történő nevelkedéséhez minden lehetséges segítséget biztosítsunk. Az ifjúságvédelem tágabb
értelemben vett célja az oktató-nevelő munka legoptimálisabb feltételeinek megteremtése,
tanulóink személyiségének sokoldalú és harmonikus fejlesztése, nevelése.
Fontos, hogy diákjaink problémáit minél korábban felismerjük és minél hatékonyabb megoldásokat találjunk, megelőzve a súlyosabb következmények kialakulását. A problémák feltárását követően legfontosabb tennivaló az előidéző okok felderítése, majd az azok megszüntetésére irányuló intézkedések meghozatala.
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Az ifjúságvédelem szorosan kapcsolódik az intézmény pedagógiai rendszeréhez. Az intézményben olyan légkört kell kialakítani, amely kizárja annak lehetőségét, hogy bármelyik
tanuló, bármilyen oknál fogva hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön. Az ifjúságvédelem
ennek megfelelően széles körben át kell hogy fogja a pedagógiai munkát, a nevelő tevékenységét. A legtágabb értelemben ide kell érteni ezért a teljes nevelőmunkát, minden olyan pedagógiai tevékenységet, amely hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló felkészülhessen a továbbtanulásra, a munkába állásra. Az ifjúságvédelem magába foglalja a családdal a szülőkkel való kapcsolattartás rendszerét is, hiszen az alapvető célkitűzés, hogy a gyermek családban nevelkedjen, szüleitől kapja meg azt a segítséget, amely ahhoz szükséges, hogy iskolába járjon, és ott
eredményesen tudjon felkészülni. A szűken értelmezett gyermekvédelem körébe tartozik a
személyes krízis-helyzet kezelése, az akut problémák megoldása érdekében történő segítségnyújtás, beavatkozás, ha a helyzet úgy kívánja, a családi nevelés tanácsadással történő befolyásolása, ha mód van rá szakember (pl. pszichológus) bevonásával. Továbbá, az intézmény
szükség esetén arról is gondoskodik, hogy a tanulók (szüleik) hozzáférjenek különféle, a
gyermek helyzetét javító hatósági, gyermekjóléti, szociális és szakszolgáltatásokhoz. A rászorulóknak gyakran étkezési hozzájárulás kiegészítést juttat.
A megelőzés feladatai
A megelőzés gyermekvédelmi és egyben pedagógiai tevékenységet is jelent, hiszen célja,
az, hogy megelőzze, elhárítsa, vagy enyhítse azokat a tanulókat ért károsodásokat, amelyek
egészséges személyiségfejlődésüket megzavarják, vagy gátolják. Másrészt segíteni kell azoknak a pozitív hatásoknak az érvényre jutását, amelyek hozzájárulnak a fiatalok társadalom
számára értékes képességeinek kibontakoztatásához, kifejlesztéséhez.
A gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység megelőző céljait szolgáló általános és speciális
pedagógiai feladatok:


Minden tanuló számára egyenlő esélyeket biztosítunk a fejlődéshez, tanuláshoz, továbbtanuláshoz



Kizárjuk annak lehetőségét, hogy a tanulót hátrányos megkülönböztetés érje családi,
etnikai, vallási hovatartozása, egészségügyi vagy bármilyen más ok miatt.



Minden tanuló számára biztosítjuk a fejlődéshez szükséges feladatokat, segítjük a családi, vagyoni helyzetből fakadó hátrányok leküzdését, a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakoztatását.



Rendszeres kapcsolatot tartunk a szülőkkel, a családokkal.
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Az oktatás- nevelés folyamatában mindig figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit.



Gondoskodunk a lemaradó tanulók felzárkóztatásáról.



Segítjük a diákönkormányzat létrejöttét és működését.



Biztosítjuk, hogy a tanulók megismerkedjenek a jogaikkal, kötelezettségeikkel, és
hogy véleményt nyilváníthassanak az őket is érintő kérdésekben.



A tanulók személyiségi jogait tiszteletben tartjuk.



Alapvető feladatunk a tankötelezettségre vonatkozó törvényi rendelkezés érvényesítése. Eleget teszünk tájékoztatási kötelezettségünknek a családok, a területileg illetékes
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok és a területileg illetékes jegyző értesítésével
tanköteles korú tanuló igazolatlan mulasztása esetén.



Együttműködünk a gyermekvédelmi szervezetekkel annak érdekében, hogy a tanuló
veszélyeztetettsége megszűnjön.

A feltárás feladatai
A gyermek és ifjúságvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a tanuló problémáit
az iskola és a területileg illetékes családsegítő és gyermekjóléti szolgálat minél hatékonyabban tudja kezelni.
A gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység feltáró céljait szolgáló általános és speciális pedagógia feladatai:


A veszélyeztetettség és a hátrányos helyzet felmérését kiemelkedő pedagógiai feladatunknak tekintjük.



A gyermekvédelmi törvény útmutatását a veszélyeztetettség felmérésénél figyelembe
vesszük: „a veszélyeztetettség olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza”. A veszélyeztetettség következménye a tanuló
személyiségének károsodása.



Hátrányos helyzetű tanulóknak azokat a fiatalokat tekintjük, akiket a különböző környezeti tényezők akadályoznak az adottságaikhoz mért lehetséges fejlettségi szint elérésében – elsősorban kulturális, tanulmányi szempontból. A hátrányos helyzet következménye a tanulók esélyeinek egyenlőtlensége.



A tanulók személyes adatainak védelmét biztosítjuk, személyiségi jogaikat tiszteletben
tartjuk.
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A megszüntetés feladatai
Iskolánk kiemelt pedagógiai feladata, hogy részt vegyen a tanulók fejlődését veszélyeztető
okok megszűntetésében.
A gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység megszüntetés céljait szolgáló általános és speciális pedagógia feladatai:


Ha veszélyeztetettséget észlelünk, írásban értesítjük a területileg illetékes családsegítő
és gyermekjóléti szolgálatot.



Jó kapcsolatot alakítottunk ki a már gyermekvédelemmel is foglalkozó intézményekkel (gyermekorvos, polgármesteri hivatal, gyámhivatal, nevelési tanácsadó, rendőrség,
egyház) és törekszünk ennek a jó munkakapcsolatnak az ápolására.



A gyermekvédelmi intézmények kérésére elkészítjük a tanuló pedagógiai jellemzését.



Tanulási zavar fennállása esetén szakértői véleményt és fejlesztési javaslatot kérünk a
Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottságtól.



A tanulók személyes adatainak védelmét biztosítjuk, személyiségi jogaikat tiszteletben
tartjuk.



A veszélyeztetettség megszüntetését a pedagógiai munkánk során különböző tevékenységek megszervezésével is elősegítjük:
o felzárkóztató foglalkozások megszervezése,
o tehetséggondozás,
o differenciált oktatás és képességfejlesztés a tanórákon és a tanórákon kívül,
o a pályaválasztás segítése,
o személyes, egyéni tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek,
o a családi életre való felkészítés,
o egészségvédő és mentálhigiénés foglalkozások szervezése,
o egészségügyi szűrővizsgálatok,
o a szülőkkel való együttműködés,
o kollégiumi elhelyezés,
o anyagi segítségnyújtás,
o tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.
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A tantestület gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai
Az iskola elsősorban a pedagógiai eszköztárával tud a tanulók segítségére lenni. Az oktatás- nevelés folyamán maximálisan figyelembe vesszük a tanulók egyéni épességeit, adottságait, fejlődési ütemét. Minden tanulónak egyenlő esélyeket biztosítunk a fejlődéshez, tanuláshoz.
A szociálisan hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett, vagy bejáró tanulók számára biztosítjuk a kollégiumi elhelyezést. Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekre, ha magatartásában,
tanulmányi munkájában hirtelen romlás következett be.
Az osztályfőnököknek a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatosan kiemelt szerep jut:
figyelemmel kíséri a tanulók teljesítményét, viselkedését, kapcsolatait, mulasztásait. Probléma
észlelésekor jelzi tapasztalatait a gyermek és ifjúságvédelmi felelősnek, felveszi a kapcsolatot
a szülői házzal, segíti a helyzetfeltárásban és a megfelelő megoldás megkeresésében.
Iskolánk minden pedagógusa a családokról tudomására jutott bizalmas információkat a
közoktatási törvény adatvédelmi előírásainak megfelelően kezeli, a szülők és a diákok személyiségi jogait nem sérti.
A csoportvezető tanároknak törekedni kell arra, hogy feltárja azokat a tényeket és körülményeket, amelyekből következtetni lehet arra, hogy a tanulónak, illetve családjának szüksége van gyermekvédelmi támogatásra. Két alapvető feladatot kell ellátni: egyrészt megelőzni
növendékeink testi vagy lelki károsodását, másrészt a már bekövetkezett károsodásokat orvosolni, megszüntetni.

A gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladatai
A gyermek és ifjúságvédelmi felelős segíti és összehangolja az intézmény pedagógusainak
az ifjúságvédelemmel kapcsolatos munkáját, minden tanév kezdetén az osztályfőnökökkel
közösen tanulói kérdőívek segítségével helyzetfeltáró vizsgálatokat, méréseket végez. Folyamatosan kapcsolatban áll az osztályfőnökökkel hogy a tapasztalt veszélyekről, rendellenességekről, a tanuló magatartásában, tanulmányi eredményében bekövetkezett hirtelen romlásról
időben tudomást szerezzen. Kiemelt feladata a fennálló, vagy hirtelen bekövetkezett veszélyeztetettség feltárása, megszüntetése a gyermekvédelem szerveinek bevonásával.
Nyilvántartja a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulókat, figyelemmel kíséri tanulmányi eredményüket, magatartásukat, beilleszkedésüket, mulasztásaikat. Segíti pályaválasztásu-
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kat, továbbtanulásukat. Szükség esetén védő- óvó intézkedéseket javasol és közreműködik
azok megvalósításában.
Az osztályfőnök jelzése alapján egyéni tanácsadással segíti a veszélyeztető tényezők feltárását, ha szükséges a szülők bevonásával.
Tájékoztatja a szülőket és tanulókat arról, hogy problémáikkal az iskolán kívül milyen
gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményeket kereshetnek fel.
A tanköteles tanuló igazolatlan mulasztásait a törvényben meghatározott módon írásban
közvetíti a területileg illetékes jegyző és gyermekjóléti szolgálat felé.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkája ellátásával kapcsolatban betekinthet az iskola tanulókkal kapcsolatos nyilvántartásába. A tudomására jutott bizalmas információkat az
adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli.

Az esélyegyenlőség megteremtésével összefüggő feladatok
A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról kimondja, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami feladat, azaz kötelezettséget jelent az esélyteremtés egyik legfontosabb területe, a közoktatás, illetve annak intézményei számára. Az egyenlő bánásmód követelményét az oktatással összefüggésben érvényesíteni kell, különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a
felvételi kérelmek elbírálása, az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények értékelése, az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és
igénybevétele, az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása,
a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel öszszefüggő jogviszony megszüntetése során. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy csoport jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban.
Az esélyegyenlőség megteremtésével kapcsolatban kiemelt céljaink, a következők:


A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, a társadalmi integráció előmozdítása az oktatási integráció eszközével.



Az egyenlő hozzáférés biztosítása az intézmény szolgáltatásaihoz.
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A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása az oktatási-nevelési folyamatokban: a
meglévő hátrányok csökkentése, az iskolai sikeresség megalapozása.

Több tanuló érkezik iskolánkba kudarcélményekkel, hiányos tudással. Számukra biztosítani kell a felzárkóztatás lehetőségét, alkalmazkodni kell a tanulók egyéni adottságaihoz és törekedni kell arra, hogy a tanulók érdekeltté váljanak a felzárkózásban. Ezért számukra szükség és igény szerint rendszeres foglalkozásokat szervezünk. Biztosítjuk a gyakorlás lehetőségét, alkalmat teremtünk az egyéni konzultációkra is. Célunk a hátránnyal induló tanulók következetes fejlesztése, felzárkóztatása. Lehetőleg a gyengébb képességűekkel és a szociálisan,
illetve mentálisan hátrányos helyzetű tanulókkal való differenciáltan foglalkozunk, és lehetőség van az egyéni korrepetálásra hátrányos helyzetű tanulók esetén, illetve akiknél komoly
lemaradás van a tananyaghoz képest.

Jelentős eredmény érhető el a hátrányos helyzetű gyerekek kudarcainak csökkentésében a
képességeik-készségeik felfedezésével, kibontakoztatásával. A nevelők jelentős mértékben
elősegíthetik a hátrányos helyzetből adódó iskolai kudarcok csökkentését a tanulási nehézségek felfedezésével és korrekciós kezelésével, valamint az iskolai környezetből adódó túlzott
feszültségek csökkentésével. Ha úgy tudjuk az órákat, foglalkozásokat vezetni, hogy azok
nem kudarcokat, hanem elégedettséget, együttműködést, eredményességet, összetartozást,
bizalmat és a kölcsönös azonosulást erősítik, a siker nem marad el. Az iskola légköre és kultúrája, belső tárgyi környezete is jelentős mértékben hozzájárul a tanulók motiválásához.

Programváltással - integrációs oktatás, gyermekközpontú programok, differenciált és kooperatív technikák alkalmazásával, projekt módszer alkalmazásával- elértük, hogy az általános
iskolából, érettségit adó középiskolákban továbbtanuló tanulóink aránya növekedjék. Ezáltal
is növeltük tanítványaink munkaerő piaci esélyegyenlőségét. A különböző típusú fogyatékosságokkal, részképesség-zavarokkal élő tanulóknak együttnevelése is megvalósult.

{iktatoSzam}

{vonalkod}

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}

A szociális hátrányok enyhítése
Segítségnyújtás, tanácsadás
A segítségnyújtásnak és a tanácsadásnak elsősorban a problémák feltárásában a mindenki
számára megfelelő megoldások megtalálásában van kiemelten fontos szerepe. Nagyon fontos
a bizalmas légkör és a megfelelő tanár-diák kapcsolat, hiszen ezek nélkül nem képzelhető el a
tényleges valóság feltárása.
A szociális helyzetből fakadó hátrányok szorosan összefüggenek a napról- napra tapasztalható beilleszkedési és magatartási nehézségekkel. Önmagában az elfogadó pedagógiai magatartás, a tolerancia sok esetben nem elegendő ezeknek a gondoknak az enyhítéséhez: ezekben
az esetekben törekszünk a család bevonására és a körülményeknek – lehetőség szerinti – megváltoztatására.
Anyagi segítségnyújtás
Az anyagi támogatás legfőbb forrása a törvény által biztosított ingyenes tankönyv a rászoruló tanulók részére. Ingyenes tankönyvet kaphat az a nappali tagozatos tanuló, akit a szülő
egyedül nevel, tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve aki három vagy annál több gyermeket
eltartó családban nevelkedik, ill. rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.
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1.28.

Iskolánk egészségnevelési programja

Bevezetés
A harmadik évezredben egy szabad, magabiztos és produktív társadalom kialakítása lenne
számunkra kívánatos. Ez a társadalom az emberi méltóságot, testi, lelki és szociális jó-létet
valamint az alkotóképességet kiemelt fontosságúnak tartja. Mindannyian tudjuk és tapasztaljuk, hogy az utóbbi évtizedekben milyen kedvezőtlenül alakult a népesség egészség állapota.
A helyzet kialakulásáért az egészségtelen életmód, a hiányos egészségkultúra, a környezeti
tényezők hatása és a hiányos prevenciós tevékenység felelős. Az egészségtelen életmód egyes
elemeit illetően (dohányzás, alkoholfogyasztás, táplálkozási szokások, mozgáshiány) Magyarország a nemzetközi statisztikák élén foglal helyet. A halálozások felét az önpusztító életmód
következményeként kialakult megbetegedések okozzák. Az egyének egészségi állapota szorosan összefügg társadalmi-gazdasági státuszukkal, jövedelmi helyzetükkel.
A kedvezőtlen halálozási arányokért az alábbi kockázati tényezők felelősek: a mozgásszegény életmód; az egészségtelen táplálkozás; a dohányzás; a mértéktelen alkoholfogyasztás; a
környezet egészséget károsító hatásai; felelőtlen magatartás a közlekedésben, a ház körüli
tevékenységekben; az élet megpróbáltatásaival való megbirkózás képességének hiánya és a
rendezetlen, felelőtlen párkapcsolatok.
A korai gyermekkortól kezdve számos befolyás éri a gyerekek egészségről alkotott fogalmát, de számos hatás éri viselkedésüket, magatartásukat is. A gyerekek távolról sincsenek
tisztában azokkal a befolyásokkal, amelyek érik őket és működnek bennük. Ezért kell olyan
készségeket kialakítanunk bennük, melyek lehetővé teszik számukra saját magatartásuk kedvező irányú befolyásolását.
Az egészségnevelés program arra való, hogy hozzásegítse a tanulókat kellő ismeretek birtokában, az egészséges életvitel kialakításához, a helyes értékrend felépítéséhez. Az értékek
ki-választása és hiteles bemutatása nem kis nevelői feladat. Az egészséges életmódra nevelést
már kisgyermekkorban, el kell kezdeni és az életfordulókon (serdűlőkor, ifjúkor) fokozottabban megerősíteni. Szerepet kap benne a szülő, a testvér, a kortárs (barát, osztálytárs, iskolatárs, sporttárs, munkatárs, stb.), a nevelő, az orvos, az ifjúságvédő, a szociális munkás, a ifjúsági egyesület, a rádió, a TV, a könyv, a folyóirat és más nevelési tényezők. A személyiség
fejlődés és fejlesztés, a társadalmi lénnyé válás és formálás (szocializáció) nélkülözhetetlen
kelléke kell legyen az élet és egészség védelme. Az egészség- védelem egyben értékvédelmet
is jelent.
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Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely lehetőséget teremt arra, hogy az emberek kontrollt szerezzenek saját egészségi állapotuk felett, és ezáltal képessé váljanak annak javítására,
alakítására. A teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapotának elérése érdekében az
egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja fogalmazni, és meg tudja való-sítani vágyait, hogy kielégítse megfogalmazódott szükségleteit, valamint környezetéhez alkalmazkodjék.

Az egészség a mindennapi élet erőforrása, amely pozitív fogalomként a társadalmi és
egyé-ni erőforrásokat, illetve testi képességeket hangsúlyozza. Az egészség nem a betegség
hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jóllét állapota. Az egészséges tanuló társadalmilag integrálódik, a változó terheléshez alkalmazkodik, őrzi individuális önállóságát, és megteremti az
összhangot a biogenetikai, a fizikai, a lelki és társadalmi lehetőségei közt. Az egészség alapfeltételei és forrásai: béke, élelem, lakás, oktatás, jövedelem, stabil ökológiai rendszer; a fenntartható erő-források, a társadalmi egyenlőség és igazságosság. Az egészségi állapot javítása
megkívánja ezen alapvető előfeltételek alkotta biztos alapot.

1.29.

Segítő kapcsolatok összefoglalása

A számba vehető kapcsolatok:
A szülők, a szülői munkaközösség (SZM), az iskolaorvos, a védőnő, a pszichológus, a Pedagógiai Intézet, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Nevelési Tanácsadó, a Rendőrség, a különböző
alapítványok, a drogügyi koordinátor, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a munkaközösségek, az egyházak, a dietetikus szakember, a tömegsport egyesületek, a civil szervezetek.
Össze kell írni, hogy kitől milyen segítséget kaptunk eddig, melyiket találtuk hatásosnak,
hatékonynak, velük megszervezni a rendszeres kapcsolattartást. A hiányos területeken pedig
ki kell építeni a megfelelő segítő hálózatot, pl: dietetikus szakember, pszichológus stb., akik a
mindennapi életben segítik a gyerekek egészségmegőrző és egészség-nevelő tevékenységét.

{iktatoSzam}
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1.30.

Célok és feladatok

WHO szerinti egészségnevelő feladatok:


Legalapvetőbb, egészségvédelmi ismeretek megismertetése, ismeretközlés, oktatás,
egyéb információ útján.



Az orvostudomány eredményeiből levonható helyes magatartásra, tevékenységre történő aktivizálás.

Az egészségnevelési program célja:
Az egészségnevelési programunk célja, hogy a tanulóink életkori sajátosságaihoz és a tananyaghoz igazodva megismertetessük őket:


az emberi szervezet működésének és a környezet kölcsönhatásainak törvényeivel,



az egészséges táplálkozásra, életmódra, valamint az egészséges környezet megteremtésére vonatkozó tudnivalókkal,



a személyes testi és lelki higiénés ismeretekkel, az életkorral járó biológiai –
pszichohygiénes életmódi tennivalókkal,



a stressz-helyzetek megelőzésének, megoldásának és a konfliktusok kezelésének módszereivel,



a testmozgás és a sport egészségmegőrző szerepével,



a társas kapcsolatok lelki-környezeti, egészségi - etikai kérdéseivel, a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepével az egészség-megőrzésben,



az egészségre káros szokások biológiai - élettani - pszichés összetevőivel, a szenvedély-betegségekkel, ezek káros hatásaival, és a rászokás elkerülésének módjával,



az elsősegélynyújtás elméletével és gyakorlatával,



a betegségek megelőzésével és korai felismerésével kapcsolatos tudnivalókkal, az
egészséges életvitelhez szükséges képességekkel,



az „egészség – érték” szemlélet figyelemfelkeltő, tájékoztató, motiváló, aktivizáló szerepének fontosságával.

Ezen értékek birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, betegségek megelőzésére, a helyes magatartás kialakítására, az egészséges személyiséggé válásra.
Az életmódminták alakulását a helyes, a korszerű egészségvédelmi ismeretek csak korlátozott mértékben képesek befolyásolni. Indokolt hatékony lépéseket tenni annak érdekében,
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hogy ezen ismeretek gyakorlati alkalmazásához elengedhetetlen készségek és jártasságok részét képezzék a felnövekvő generáció viselkedésrepertoárjának. A korábbiakban elsősorban a
tanulók egészségnevelése volt a cél, erre különböző tantárgyfejlesztések történtek. A tantárgyfejlesztés folytatása mellett kiemelkedően fontos az egészséggel kapcsolatos készségek javítása, de nemcsak a tanulók, hanem szüleik és a pedagógusok körében is. A pedagógus és az
orvos a helyi társadalomnak két olyan véleményformálója, akinek saját egészsége – egészségmagatartása – az egész közösség számára minta. Sajnos ezen a téren jelentős lemaradásban vagyunk, néhány esetben a tanárok nézeteit, gondolkodását is alakítani kellene. (pl: dohányzás, mozgásszegény életmód, táplálkozás).

1.31.

A célok érdekében végzett tevékenységek

Tanórai tevékenységek
A szakórák és osztályfőnöki órák keretében a tananyaghoz szervesen kapcsolódva a következő témakörök kerülnek feldolgozásra:
Az egészséges táplálkozás.
Fizikai aktivitás.
Személyes higiene.
A veszélyes anyagok és hatásaik (dohány, alkohol, drog).
Lelki egészség, érzelmi intelligencia.
Családi élet.
Társas kapcsolatok.
Az egészséges környezet fontossága, értékei.
A tanulás, mint munka és fejlesztő tevékenység.
A szabadidő hasznos eltöltése.

A tanmenet elkészítésekor a szaktanárok fordítsanak fokozott figyelmet az egészségnevelésre, jelezik, hogy hol foglakoznak ezzel a kérdéskörrel, és egyeztetnek a többi szaktanárral.

{vonalkod}
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Tanóra megnevezése

Tartalom

Biológia

Az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke; az egészséges táplálkozás; az egészséget veszélyeztető anyagok hatásai. Az emberi szervezet fel-építésének és működésének lényeges sajátosságai.

Földrajz

Az egészséges környezet fontossága, értékei.

Kémia

A nikotin, alkohol, drog és a tudatállapotot befolyásoló anyagok
veszélye. Tápanyagok szerepe. A táplálkozás egészségmegőrző szerepe.

Magyar nyelv és iro- A tanulás, mint munka és fejlesztő tevékenység. Lelki egészség,
dalom

érzelmi intelligencia. Társas kapcsolatok.

Történelem

A tanulás, mint munka és fejlesztő tevékenység.

Testnevelés és sport

Az egészséges testi fejlődés segítése: a keringési, légzési és mozgás
szervrendszer fejlesztése. Megfelelő testtartás, terhelhetőség, betegségekkel szembeni ellenálló képesség. A sportolás igénye.

Osztályfőnöki óra

Egészséges életmód: étrend, napirend sport szerepe. Táplálkozási
szokások. Felkészülés a pubertással járó biológiai és pszichés változásokra. Életvezetési ismeretek és készségek: drog, alkohol, dohányzás.

Szakmai gyakorlat

A szerszámok és eszközök, gépek balesetmentes, környezetkímélő
használata.

Tanórán kívüli tevékenységek, módszerek


Elsősegély-nyújtó szakkör



Sportkörök



Egészségvédelmi nap



Osztálykirándulások



Diáknap

{vonalkod}
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Érdeklődési körök

Az oktatási-nevelési tevékenység közegészségügyi feltételei:
Feladat megnevezése

Határidő

Felelős

Az egészségügyi nor- Egyenletes legyen a napi terhe- Szeptember

Az órarendet ké-

mák betartása.

szítő pedagógus.

lése a tanulóknak; az órarend 30.
tervezésénél

a

mozgásigény

kielégítéséről való gondoskodás. Megfelelően tájékozódjon
az iskola a tanulók tanulást is
befolyásoló állapotáról, a részképesség zavarokról.
Az iskolai helyiségek Az osztálytermekben lévő asz- Szeptember

Munkavédelemért

rendje

felelős személy

(öltözőhelyisé- talok és székek állapota megfe- 30.

gek, tantermek, beren- lelő legyen. Megfelelő legyen a
dezés,
szellőzés,

megvilágítás, világítás.
fűtés,

zaj

stb.)
A közétkeztetés körül- Fokozott tisztaság az ebédlő- Folyamatos

Igazgató

ményei (ebédlő, büfé, ben. A korszerű táplálkozás
tálalás biztonsága
A

személyi

elemeinek szorgalmazása.

higiéné A testnevelés öltözőknél jelen- Folyamatos

feltételei (WC, kézmo- tős javulást kell elérni a kézsók)

mosási lehetőség bővítésében.

Gondnok

{vonalkod}
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Beteg gyerek, balesetvédelem, baleset megelőzés:
Feladat megnevezése

Határidő

Felelős

Folyamatos

Védőnő

Járóbeteg esetén a feltételek Folyamatos

Védőnő,

biztosítása.

tályfőnök.

A járványok megelőzésé- Rendszeres ellenőrzés.
vel kapcsolatos intézkedések

(Légúti

fertőzések,

fertőző eredetű hasmenések, fejtetvesség, vírusfertőzések stb.)
Beteg gyerek ellátása

(Cukorbeteg,

osz-

asztmás, allergiás, epilepsziás
gyerek esetén.)
Balesetek ellátása

Kisebb balesetek esetén hely- Folyamatos

Védőnő,

színi ellátás, komolyabb eset-

tályfőnök,

ben orvosi, vagy mentő segít-

szaktanár

osz-

ségének igénybe vétele.

1.32.

A mindennapos testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló

program

A program összeállításánál figyelembe vettük:


az iskola személyi és tárgyi - elsősorban létesítményi - feltételeit,



a tantestületi, tanulói, diák-önkormányzati elvárásokat

Személyi feltételek:


A Köznevelési törvény által előírt alkalmazási feltételeknek megfelelő végzettséggel
rendelkező, a tantárgyfelosztásnak megfelelő számú testnevelő.

{iktatoSzam}
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A személyzetpolitikai stratégiában és a továbbképzési tervben arra törekszünk, hogy a
testnevelő a legnépszerűbb-, illetve alapsportágakban szakedzői végzettséggel rendelkezzenek.

A foglalkozások helye:


az iskola felsorolt létesítményei,



az iskola mászófala - Gerecse sziklái,



buborék-sportuszoda

A mindennapos testedzés területei:
1. Testnevelési óra
2. Sportszakköri foglalkozás
3. Háziversenyek, bajnokságok
4. Érdeklődési körökben történő foglalkozások
5. Iskolán kívüli versenyeken való részvétel

1. Testnevelési óra:


Az órarendbe beállított kötelező óra tanulócsoportonként.



A könnyített testnevelésre utalt tanulóink a tanulócsoportjuk testnevelési óráin vesznek részt, differenciált foglalkoztatás keretében.



A gyógytestnevelésre utalt tanulók iskolán kívül szervezett külön gyógytestnevelési
foglalkozásokon vesznek részt.

2. Sportszakköri foglalkozások sportcsoportokban:


Röplabda



Kosárlabda



Tollaslabda



Cselgáncs



Labdarúgás

A foglalkozásokat testnevelő tanárok vezetik.
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3. Háziversenyek, osztálybajnokságok



Kispályás labdarúgás (fiúknak) őszi-tavaszi fordulók a benevezett csapatok között
o a foglalkozásokat testnevelő tanár vezeti



Röplabda bajnokság (fiú + lány) a benevezett csapatoknak téli időszakban
o a foglalkozásokat testnevelő tanár vezeti



Kosárlabda bajnokság (fiú + lány) a benevezett csapatoknak téli időszakban
o a foglalkozásokat testnevelő tanár vezeti

4. Érdeklődési körökben történő foglalkozások


Sziklamászó szakkör (fiú, lány) heti 2 óra
o a foglalkozásokat szakember vezeti



Társastánc tanfolyam (fiú-lány) jelentkezés alapján, csoportok kialakítása 18-24 fő,
o 1 turnus 15 x 2 óra - a foglalkozásokat szakember vezeti



Táncklub - jelentkezés alapján, heti 2 x 2óra
o a foglakozásokat tanuló vezeti (diákönkormányzat)



Asztalitenisz szakkör - jelentkezés alapján heti 1-2 foglalkozás,
o melyeket tanuló vezet (diákönkormányzat)

5. Iskolán kívüli versenyeken való részvétel


Városi középiskoláknak kiírt - kispályás labdarúgó bajnokságon
o

(őszi-tavaszi forduló) iskolánkat fiú válogatottja képviseli



Városi középiskoláknak kiírt - kosárlabda kupa - iskolánk fiú csapata képviseli



Röplabda diákolimpia - városi, megyei versenyek, röplabda szövetség vagy iskolák által kiírt kupák - iskola fiú és lány csapata képviseli



Diákolimpia megyei - mezei futóversenyén - iskola fiú és lány csapataival
o 4 x 1500 m váltó - fiú csapattal
o atlétikai egyéni számokban - fiúk, lányok




Szakszövetségek által rendezett versenyek
súlyemelés, karate, ökölvívás, birkózás stb.
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6. A foglalkozásokon való részvétel feltételei


A röplabda, kosárlabda és a kispályás labdarúgás foglalkozásain az iskola valamennyi
tanulója részt vehet. Az osztályok közötti bajnokságokra minden osztály egy fiú és egy
lány csapattal nevezhet. A vegyes összetételű csapatok (fiú és lányok együtt) csak a
fiú bajnokságban játszhatnak.



A sziklamászó szakkörre az iskola minden érdeklődő tanulója jelentkezhet, a mászófal
használata csak az elméleti képzésben részt vett tanulók számára engedélyezett.

A kondicionáló terem használatára való igényeket tanév elején felmérjük, használata a beosztás alapján történik. A foglalkozásokba a tanév közben, bármikor be lehet kapcsolódni.
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1.33.

Erőforrások

Személyi erőforrások
Belső


intézmény pedagógusai – a környezeti nevelési programban leírt célok és feladatok
megvalósításának elsődleges irányítói, a tanulók környezettudatos magatartásának kialakulásában övék a főszerep,



a technikai dolgozók – a nevelés, a programok megvalósításának feltételeit teremtik
meg, ugyanakkor mindennapi munkájuk során – ahol ez releváns – a környezetvédelem szempontjait is figyelembe veszik,



A diákság – a környezeti nevelés célcsoportja, a pedagógusok irányításával a programok résztvevői.

Külső


a fenntartó



a szülők



az iskolaorvos és a védőnő



a szakképzés iskolán kívüli gyakorlati helyei



a szakmai kamarák



helyi gazdasági és civil szervezetek



szakhatóságok

Anyagi erőforrások


fenntartói költségvetési támogatás



pályázatok



saját bevételek
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1.34.

Alapelvek, célok

Átfogó alapelvek és stratégiai célok


A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítása, annak érdekében, hogy a feltörekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének
megakadályozására, elősegítve az élő természet, az élő természet fennmaradását és a
társadalom fenntartható fejlődését



A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás legyen a tanulók életvitelét meghatározó alapelv, az egyéni és a közösségi cselekvés szintjein egyaránt. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti
károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.



A társadalom és a természet, a külső és a belső, a szellemi és az anyagi-biológiai létezés holisztikus felfogása. Az ökológiai, ökoszociális folyamatok rendszerének és okokozati összefüggéseik feltárása.



A tanulók ismerjék fel, hogy életminőségüknek nem fogyasztásuk volumene az értékmérője.



Természettudatos globális, regionális és lokális jövőkép kialakítása.

A nevelési-oktatási folyamatban megvalósítandó konkrét célok és feladatok


A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának erősítése, a konkrét ökológiai
vonatkozások hangsúlyozásával.



Kreatív, problémamegoldó gondolkodás, ugyanakkor rendszerlátó szemléletmód kialakítása a tanulókban.



A tanulók legyenek képesek a természetvédelem társadalmi, jogi, gazdasági vonatkozásainak megragadására.



A környezettudatos erkölcsi alapállás támaszkodjon a természet sokoldalú ismeretére
és szeretetére.



A tanulók ismerjék meg a globális szintű, illetve a hazai környezeti folyamatokat, a
környezet állapotát, a válságjelenségeket és ezek mindennapi életünkre gyakorolt hatásait.
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A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük természeti értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Szerezzenek személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok
közös kezelése és megoldása terén.



Igényes környezeti kultúra kialakítása az iskola belső tereiben, a tantermekben és az
iskola közvetlen környékén.



Helyes fogyasztói, étkezési, vásárlási szokások kialakítása. A rendelkezésre álló erőforrások, anyagok (energia, víz, papír stb.) takarékos, figyelmes használatára nevelés.
A hulladék helyes kezelésének tudatosítása.



A természetvédelemmel, a természethez való adekvát viszony kialakításával kapcsolatban szóba jövő szakismereti elemek, szakmai gyakorlati eljárások hangsúlyozása
révén a környezeti nevelés integrálása a szakképzésben.



A szakképzésben a környezetbarát, illetve a környezetre káros technológiák és anyagok, a környezetre gyakorolt hatásuk megismertetése. Ismerjék a káros hatások kiküszöbölésének módját. Az adott szakma speciális környezetvédelemmel kapcsolatos
kérdéseinek megjelölése.



A munkaszervezés, a munkavédelem, a technológia és a környezetvédelem szempontjainak integrálása az egyes szakmák oktatása során.

1.35.

A környezeti nevelés színterei, tartalmi keretei

A környezeti nevelés színtere lehet:


önálló ökológiai vagy környezetvédelmi óra



szaktárgyi órák



tanórán kívüli tevékenységek önálló szaktárgyi óraként szerepelt helyi tantervünkben

Korábban a Mentálhigiéné és egészségtan anyagban hangsúlyos volt a környezeti nevelés.
Később a tantervi centralizáció és a tanulóink terhelésének csökkentése miatt a tantárgy oktatása megszűnt.
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A környezeti nevelés lehetséges témái a szaktárgyi órákon
A környezeti témák színesíthetik a természettudományok, a matematika, az anyanyelv és
irodalom, az élő idegen nyelv, a társadalomtudományi tantárgyak oktatását.
A környezeti nevelés fejleszti a tanulók problémamegoldó képességét, lehetőséget biztosít
a tanulók személyiségének, értékrendjének megismerésére. Lehetőséget ad szabadtéri élményekre és manuális tevékenységekre, a kooperatív cselekvésre, amely a megszokottól eltérő
tanulási módszert jelentenek a tanulóknak. Lehetővé teszi tudományközi területek elsajátítását, segíthet kapcsolatot teremteni az egyes különálló diszciplínák között.
Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek


A környezetvédelemmel kapcsolatos kifejezések elsajátítása, értelmezése



A környezet hatása a nyelvre: kulturális változások



A feldolgozott irodalmi alkotások környezetvédelemmel kapcsolatos vonatkozásai



Olvassanak cikkeket környezetvédelmi problémák megoldásáról, sikertörténetekről és
elemezzék azokat



Ismerjék meg a meggyőzés, az érvelés eszközeit, hogy meg tudják változtatni mások
véleményét a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben



Környezetvédelmi kutatómunka a könyvtárban



Tájleírások olvasásával, feldolgozásával pozitív érzelmi és intellektuális közeledés a
természethez



Ismerjék fel az irodalmi művekben megjelenő természeti értékeket, az ember és természet közötti egymásrautaltságot, ellentmondást és harmóniát



Ismerjék fel a hibás és igénytelen nyelvhasználat „szellemi környezetszennyező” hatását



Tudjanak petíciókat, kérvényeket, javaslatokat írásba foglalni a környezetvédelem
tárgykörében.

Történelem


Az ember természetátalakító tevékenysége a történelem folyamán



Földhasználat a különböző kultúrákban



A háborúk környezeti hatásai



Elvándorlás, népesség, az erőforrások felhasználása az évezredek során



A természeti erőforrások szerepe a civilizációk kialakulásában és virágzásában
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A különböző földművelési rendszerek és gyakorlatok hatása a tájra
o (pl. ugar, erdőbirtokok, lecsapolás, talajjavítás, öntözés)



A környezeti változások hatása a gazdálkodásra, életmódra, népességre



A helyi történelmi – természeti értékek és emlékek megismerése, a hagyományok tisztelete és ápolása

Társadalmi és állampolgári ismeretek


A globális környezeti problémák és megoldásának lehetőségei



A fejlődő országok problémái, a népességrobbanás



Az ENSZ szerepe a környezeti problémák orvoslásában



Multinacionális vállalatok és a környezetvédelmi szabályok érvényesíthetősége



Indusztrializmus és urbanizáció. Szegregáció és gettósodás



A környezetvédelem jogi vonatkozásai



Környezetvédelmi mozgalmak. Politika és környezetvédelem

Matematika


Környezeti mérések eredményéről készült adatok, statisztikák, grafikonok értelmezése, elemzése, készítése



A környezet mennyiségi és térbeli viszonyainak becslése, megfigyelése, mérése



Szöveges feladatok az ökológiai jelenségekkel kapcsolatban (pl. egy helyi szemétlerakó kapacitása és működésének várható időtartama, a népesség megduplázódásának
várható időpontja, adatok a gépkocsi használattal, energiafogyasztással, vízfogyasztással, nyersanyag-hasznosítással, hulladéktermeléssel kapcsolatban)

Informatika


Kutatás az Interneten a környezetvédelemmel kapcsolatban



A környezeti elemek változásait figyelembe vevő szimulációk készítése



Az ökoszisztéma jelenségeivel kapcsolatos cikkek, vitafórumok az iskolai weblapon



Statisztikák, grafikonok készítése

Fizika


Az energia-megmaradás törvényének bemutatása a különböző természeti változások
során



Az energia termelése. Hagyományos és alternatív energiaforrások



Az atomerőművek működése. Érvek és ellenérvek az atomenergia felhasználására.
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Az anyagok hang- és hőszigetelő képessége



Az élő szervezetekre káros fizikai hatások (sugárzás, rezgés, zaj)



A természetben lejátszódó folyamatok fizikai magyarázata

Kémia


A háztartás veszélyes anyagai. A veszélyes hulladék keletkezése és kezelése



A savas eső keletkezése és hatása



Vízminőség-vizsgálat és víztisztítás. Szennyvízkezelés



A levegőszennyezés és mérésének lehetőségei



Műtrágyák, növényvédőszerek, gyomirtók hatása a környezetre

Biológia és egészségtan


Mérgező anyagok felhalmozódása az élő szervezetekben



A sugárzás hatása a növényekre és állatokra



Mezőgazdasági vegyszerek hatásai



A kártevők és kórokozók elleni védekezés



Szelekció és rezisztencia



Biológiai sokféleség



Génmanipuláció



Az élőhelyek visszaállítása



A biotermelés lehetőségei



A globális környezeti problémák biológiai kauzalitása



A természeti értékek megismerésén keresztül a növényi és állatvilág szeretetére nevelés



Az ember és környezete közötti kapcsolatrendszer biológiai oldalai. Az ember, mint
biológiai lény



A testi és lelki egészség összefüggése, megőrzésük lehetőségei

Földrajz


A talajvíz mozgása és szennyeződése



A talajpusztulás (erózió, defláció) és megelőzése



A nyersanyagok lelőhelyei, termelésük, hasznosításuk és újrahasznosításuk



A természeti kincsek eloszlása



A fejlődő országok gazdasági problémái
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Terepmunka a természetben



Társadalom-földrajzi változások az utolsó évtizedekben



A Föld energiaforrásainak véges volta

Vizuális kultúra


A természet szépségének ábrázolása



A természet sokszínűségének és formagazdagságának bemutatása



A természeti és művészeti szépség összehasonlítása



Természeti motívumok az építészetben, népművészetben



A természetből gyűjtött alapanyagok felhasználása



A Tájképfestészet és lélekábrázolás. A test-lélek dualizmus meghaladása a művészetben.

Testnevelés


Az egészséges testi fejlődés és a környezeti hatások összefüggése



A természetben űzött sportok kedvező hatása a testi-lelki egészségre



A természetes anyagokból készült sportruházat és eszközök kedvező tulajdonságai



Az emberi psziché és fizikum összefüggései

Szakmai képzés


Az ipari-műszaki tevékenység hatása a környezetre



Az ipari-műszaki tevékenység természetes korlátai



Mely természetes emberi szükséget kielégítése céljából műveljük e tevékenységeket



A szakma gyakorlásához szükséges természet és környezetvédelmi ismeretek



A választott szakma környezeti-egészségügyi problémái



Veszélyes anyagok, hatásaik a természetre és az emberi szervezetre, tárolásuk, semlegesítésük



A választott szakma történetének ismerete, hagyományainak ápolása



A szakmai ártalmak hatása az emberi szervezetre, a káros hatások megelőzése



Környezetbarát anyagok, technológiák, termékek



Anyag- és energiatakarékos gazdálkodási módok



A szakmai tevékenység környezetkárosító hatásának megfigyelése, mérése



A hulladéktermelés korlátozása, a veszélyes hulladékok kezelése
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Tanórán kívüli tevékenységek


Csoportos, szakköri vagy osztályszinten szervezhető tevékenységek
o Rendhagyó órák, előadások szervezése (pl. egy-egy természetvédelemmel kapcsolatos világnap alkalmával
o „Zöld oldal”: az iskolai újság természetvédelemmel kapcsolatos rovata
o Természetvédelemmel kapcsolatos cikkek, fórumok elhelyezése az iskola honlapján
o Az iskolaépület energiafelhasználásának mérése, az udvari növények állapotának figyelemmel kísérése a természetvédelmi szakkör keretében
o Tanulmányi kirándulás (kirándulás a természetben, természeti értékeink, nemzeti parkjaink megtekintése)
o Terepgyakorlatok, élőhelyek megfigyelése
o A regionális hulladékgyűjtő látogatása
o Üzem és gyárlátogatások
o Szeméttérkép készítése az iskola környékéről
o A Galla-patak vízminőségének, szennyezettségének figyelemmel kísérése
o Kérdőíves felmérés Sárberek lakosságának vásárlási, kutyatartási, szemetelési
szokásairól
o Forgalomszámlálás a Sárberki úton
o Parlagfű-irtás
o A szakmatörténet tárgyi emlékeinek gyűjtése
o A város ipartörténeti műemlékeinek (pl. Bányászati Múzeum) látogatása



Iskolai szinten szerveződő tevékenységek
o Fénykép, vagy rajzkiállítás szervezése a természettel és a természetvédelemmel kapcsolatban
o Helytörténeti, vagy szakmatörténeti kiállítás szervezése
o A természetvédelemmel kapcsolatos előadások, vetélkedők, játékok a hagyományos Fellner-napi program keretében
o „Zöld könyvtár” fejlesztése az iskolakönyvtár állományán belül
o Megemlékezés, kiselőadás, beszélgetés, vita az osztályfőnöki órák keretében a
környezetvédelemmel kapcsolatos jeles napok aktuális témaköreiben (március
6. Nemzetközi Energiahatékonysági Nap, március 22. Víz Világnapja, április
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22. A Föld Napja, május 10. Madarak és Fák Napja, május 15. Nemzetközi
Klímaváltozási Akciónap, május 31. Dohányzásmentes Világnap, június 5.
Környezetvédelmi Világnap, szeptember 16. Ózon Világnapja, szeptember 23.
Takarítási Világnap)
o Az iskolaudvar és az iskola közvetlen környékének rendezése, szemétmentesítése, faültetés március 22. és április 22. közötti természetvédelmi hónap ideje
alatt.

1.36.

Módszerek

A módszerek kiválasztásának szempontjai


Alkalmasak legyenek a környezeti nevelés stratégiai céljainak megvalósítására, és
közvetlen konkrét feladatainak elvégzésére.



Alkalmazkodjanak a tanulók életkori sajátosságaihoz.



A tanulók önkéntességén, aktivitásán alapuljanak.



Mozgósítsanak minél több tanulót.



Nyújtsanak élményt a tanulónak.



Az intellektusra és az érzelmekre egyaránt hassanak.



Kötődjenek a tanulók személyes élethelyzeteihez, lakóhelyük konkrét környezeti helyzetéhez.



Alapozzanak a közösen végzett munka, az emberi együtt működés élményére.

Az alkalmazható módszerek listája
(A módszerek alkalmazása a foglalkozás vezetőjétől bizonyos előképzettséget igényel. A
szükséges ismeretek elsajátításához a nevelőtestület tagjai továbbképzéseken vesznek részt,
illetve a mellékletben megtalálható irodalomjegyzékben található művek nyújtanak segítséget)


riportmódszer (kérdőíves felmérés, direkt riportok, fotóriport)



projekt módszer (analízis-akció projektek)



modellezés (hatásvizsgálatok, rendszerrendelkezés)



terepgyakorlati módszerek (egyszerű megfigyelés, célzott megfigyelés, mérések, kísérletek, térképkészítés)
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aktív, kreatív munka (természetvédelmi fenntartási munkák, szelektív hulladékgyűjtés,
rend- és tisztasági verseny)



művészi kifejezés (vizuális művészetek, irodalom, zeneművészet)



közösségépítés-csoportszervezés



játék (ráhangolást segítő, érzékelést fejlesztő, szituációs- és memóriajátékok)

Taneszközök


szakkönyvek, kiadványok a környezeti nevelés tárgyában,



CD-könyvtár, multimédiás eszközök,



fényképezőgép, videokamera,



a levegő-, talaj- és vízvizsgálathoz szükséges eszközök, vegyszerek,



Internet-hozzáférés, adatok gyűjtéséhez, rendszerezéséhez, elemzéséhez szükséges informatikai eszközök,



transzparens és diasorozatok, plakátok, faliújság,



távcsövek, kézi nagyítók, mikroszkópok.

Iskolánk rendelkezik a hatékony környezeti neveléshez szükséges alapszintű taneszközöknek egy részével. A feladat az állomány állandó pótlása, korszerűsítése, fejlesztése, bővítése.

1.37.

Információáramlás

A kommunikáció elvei


A környezeti nevelés, az iskolai környezetvédelmi tevékenység során ki kell használni
azokat a kommunikációs lehetőségeket, amelyek kapcsolatot teremtenek a tanár-diák,
tanár-tanár, diák-diák, iskola-szülő, iskola-fenntartó, iskola-település relációkban



Cél, hogy a diákok az őket érő információáradatot kritikusan, mérlegelve tudják szelektálni, feldolgozni, szintetizálni.



A tanulók személyiségének fejlődésére is kedvezően hat, ha megtanulják az információközlés, megfogalmazás, előadás módszertanát, elsajátítják a szükséges készségeket.
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A belső kommunikáció csatornái


egyéni beszélgetések



iskolarádió



iskolaújság (Jaki-Times)



az iskola honlapja



röpgyűlések



munkaértekezletek



faliújság, transzparensek, plakátok



szórólapok készítése



körlevél

A külső kommunikáció csatornái


tájékoztató füzet



szülői értekezletek



elektronikus és postai levelek



az iskola honlapja



helyi médiumok

1.38.

Önértékelés

Az értékelő tevékenység elvei


A környezeti nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon, mint a tantárgyi
tudás. A tanulók neveltségi szintjének értékelése a magatartásuk és szorgalmuk minősítéseként jelenik meg.



Az ellenőrzés bizalomra épüljön, mindig biztosítsuk a javítás lehetőségét.



Az értékelés célja a pedagógusok és tanulók tevékenységének eredményeképpen bekövetkező változások dokumentálása és ez alapján a közvetlen jövőbeni feladatok
meghatározása, a rendszer korrekciója.
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Az eredmény vizsgálatára alkalmazható módszerek
A pedagógusok környezeti nevelő munkájának kritériumrendszere


Mennyire tárja fel tantárgyának a környezeti nevelés szempontjából releváns tartalmait
a napi tanítási gyakorlat során?



Alkalmazza-e a modern környezeti nevelési módszereket a tanítási gyakorlatban?



Mennyire interaktívak, partner-szemléletük, élményállagúak az általa veszetett foglalkozások?



Részt vállal-e az iskola tanórán kívüli programjainak megvalósításából?



Személyes példamutatásával segíti-e a program megvalósulását?



Együttműködnek-e a tanulói közösséggel, a szülőkkel?

A tanulói környezettudatosság mérésének fő területei
Egyes tanulók esetében:


az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulása



a szociális képességek alakulása



a beállítódások és értékorientáció fejlődése



a csoporthelyzet megismerése



a konfliktushelyzetek kezelési módja

Osztályközösségek esetében:


A csoportviszonyok alakulása és az információ kapcsolatrendszerek



Az osztály „közvéleménye” és morális szintje



Az osztály kollektív tevékenysége
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1.39.

Továbbképzés

Célok:


A környezeti nevelési program elkészítése és elfogadása után a tantestület valamennyi
tagjának magáévá kell tenni a program alapelveit és alapvető céljait, valamint képessé
kell, váljanak a cél eléréshez szükséges tevékenységek szakszerű és hatékony végzésére.



Az élethosszig tartó tanulás keretében folyamatosan gyarapítsák a már meglévő
ismere-teket, a megismert módszerek pedig váljanak alapkészséggé. A szaktanárok
képesek legyenek azoknak az interdiszciplináris területeknek a megragadására, amelyeket a ha-tékony környezeti nevelés tematikájának érintenie kell.

Eszközök:


szakkönyvek, folyóiratok beszerzése



internet-csatlakozással rendelkező számítógéppark hozzáférhetővé tétele a pedagógusok számára



nevelési értekezletek, szakmai munkaközösségi megbeszélések



bemutató órák



helyi, regionális, országos konferenciák



akkreditált továbbképzések
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1.40.

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei

A fogyasztói magatartás
A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez
elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag
megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van
szó, amelyek gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoznak magukban. Szükséges a
társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának elősegítése, a jogaikat érvényesíteni
tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok képzése. A szociális és társadalmi
kompetenciák fejlesztése, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a
vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése, az ún. cselekvési kompetenciák fejlesztése.
Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, a szociális tanulás útján alakul, fejlődik. A
tudatos fogyasztóvá válás és az ennek megfelelő magatartás kialakítása hosszú, sokoldalú
folyamat. Ennek során az egyén megismeri a fogyasztási javakat és szolgáltatásokat, megtanulja, hogyan viselkedjen a piaci viszonyok között, hogyan legyen képes fogyasztói érdekeinek ér-vényesítésére a természeti erőforrások védelme mellett. A fogyasztói mintáknak a
fenntarthatóság irányába történő fejlődése szempontjából a nevelés-oktatás különösen nagy
jelentőségű. Mivel ismereteket kell elsajátíttatni, készségeket, hozzáállást, értékrendet kell
formálni a fenn-tartható fogyasztás érdekében, ezért a gyermekkorban elkezdett fejlesztés
döntő hatású. Amíg a kisiskolás korban leginkább jellemző fogyasztói magatartások a kiválasztás, az áruismeret, a döntés, a kockázatvállalás, a bizalmi elv érvényesülése, addig a kamaszkorban már megjelenik a jogérzék, kellő fejlesztés esetén a jogismeret, a szolgáltatási
ismeret, a fogyasztói értékrend és a vállalkozási ismeret is.
A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az otthonról hozott hatások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülők, a családok bevonása a nevelési
folyamatba. A napi gazdasági tapasztalatok, a gazdasági élet mind alaposabb és tudatosabb
megismerése és megértése segít a fenntarthatóság eszméjének elfogadtatásában. Az emberek
sokszor az olcsó, akciós termékeket részesítik előnyben, általában keveset költenek kultúrára,
utazásra, erősen differenciálódnak abból a szempontból is, hogy mennyire akarnak, vagy tudnak megtakarítani. E gyakorlattal szemben a fenntarthatóság irányába ható fogyasztói minták
kialakítását segítheti a korrekt sokoldalú tájékoztatás és információáramlás.
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Az iskolai programokban a pszichológiai mozgatókra, és a helyes értékrend kialakítására
kell a hangsúlyt fektetni. A fenntartható fogyasztás nem annyira tudományos vagy technikai
kérdés, hanem inkább az értékek választásával, a tudatos beállítódással kapcsolatos viszony.
Az értékek formálásában lényeges például:


a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése,



az egyéni és társadalmi jogtok tiszteletben tartása, a természeti értékek védelme.

Fontos továbbá a fogyasztás során:


A tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismerése és a döntésre való felkészülés.



Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá
téve őket e területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság
szerepét a fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot.



A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a
kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos,
hogy az általános és a középiskola befejezésekor a diákok értsék, valamint a saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat:
o Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás:


Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos mérlegelése,
továbbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának és megoldásának képessége és készsége jellemez.

o Ökológiai fogyasztóvédelem:


Az elmúlt években sokan felismerték, hogy a környezeti problémáink
túlnyomó többségének gyökere a mai fogyasztói társadalmunkban keresendő. Mind a javak pazarló előállítási technológiája, mind pedig fogyasztásunk gyakran ön- vagy csupán vállalati profit-célú volta, menynyisége, valamint annak összetétele hozzájárul erőforrásaink feléléséhez és természeti környezetünk elszennyezéséhez. E szemlélet a környezet szempontjait is figyelembe veszi, ökológiailag tudatos fogyasztókat nevel, akik vásárlási választásaikkal egyben ökológiai környezetük megtartására törekednek.
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o Környezettudatos fogyasztás:


Kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú, bolygónk erőforrásait gyorsulva fel-élő fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló fogyasztás között.

o Fenntartható fogyasztás:


A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan módon történő felhasználása, amely a jelenleginél jobb általános társadalmi életminőséget eredményez, de közben minimálisra csökkenti a természeti
források és a mérgező anyagok használatát, valamint a hulladék- és
szennyező anyagok kibocsátását az adott szolgáltatás, illetve termék
teljes életciklusa során, annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek
szükségletei – és egészsége – ne kerüljenek veszélybe.

o Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem:


Amikor a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni tudja jogait és
nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre.

1.41.

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban

Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetők a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmak. Például:


Matematika – banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások.



Fizika – mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák).



Földrajz – eltérő fogyasztási struktúrák és szokások.



Magyar – reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái.



Biológia – génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül,
táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás.



Kémia – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok,
háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használatuk.



Informatika – elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói veszélyforrások, telefónia



Történelem – EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám
története stb.



Tantárgyközi projektek (pl. Hogyan készül a reklám? A zsebpénz.)
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Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények)



Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása)



Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel,
cégekkel)



Az iskola fogyasztóvédelmi működése (az iskola, mint fogyasztó és mint piac), az ezzel kapcsolatos foglalkozások.

Módszertani elemek:
Valószínűleg akkor járunk a legjobban, ha az amúgy is zsúfolt iskolai tantervbe nem a hagyományos módszertani elemekkel és merev tanórai keretek között folyó oktatásból préselünk
bele még többet, hanem bizonyos készségek fejlesztésével a fenntarthatóság és a fenntartható
fogyasztás területén.
Ilyen készségek: a kritikus gondolkodás, az egyéni és csoportos döntéshozás és a problémamegoldás. A készségfejlesztésnek tartalmazni kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló információgyűjtés, információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés
és végrehajtás módszereit.
A fogyasztói szokásalakítás egyik fontos célja a szülők és a helyi közösségek együttműködésének megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programokba. Így a családok és közösségek fenntartható fogyasztásra való törekvése is kialakulhat.
A tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában a szülők lehetnek a pedagógus legfontosabb
segítői és viszont. Amennyiben rendszeresen adunk az áruismerettel, vásárlással, fogyasztói
döntésekkel kapcsolatos házi feladatokat, bizonyos idő után segíthetünk abban, hogy a gyerekek minél tudatosabban éljék meg családjuk fogyasztói szokásait. Az adatkezelési szabályokat
betartva ismereteket gyűjthetünk a családok vásárlási szokásairól. Az információk adott esetben lehetővé teszik azt is, hogy a pedagógus pozitívan befolyásolja a család vásárlói magatartását.
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A hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák alkalmazása, projektprogramok indítása megfelelő keretet teremthet a fogyasztóvédelem oktatásának, a kritikus, független gondolkodás fejlesztésének. Fontos, hogy a diákok e módszereket minél többször alkalmazzák, napjainkban tipikus helyi és globális problémákon keresztül:


Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól.



Riportkészítés az eladókkal.



Médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika.



Egyéni és csoportos döntéshozatala.



Helyi, országos- és U-s szabályozások tanulmányozása.



Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában.



Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel.



Szimulációs játék, esettanulmány.



Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemző piaci
magatartások felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése).



Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés)
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1.42.

A szülők, tanulók, pedagógusok együttműködésének formái

Az együttműködés elvei

Az intézményi tájékoztatás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza. A
helyszínt az intézmény biztosítja.
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnök tájékoztatja:


az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormányzat vezetőségének ülésén,



a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén, illetve határidős feladatok esetében, a tanórák közötti szünetben az
osztálybizalmikon keresztül,



az osztályfőnök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve az ellenőrzőn keresztül írásban) tájékoztatják.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel.

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:


az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi
ülésén vagy évente egyszer az iskolai szintű szülői értekezleten,



az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.
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A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:


szülői munkaközösség



szülői értekezlet



fogadóórák



családlátogatások



nyílt órák, nyílt napok



írásos kapcsolatok



telefon, levél

1.43.

A kapcsolattartás konkrét formái

Szülői értekezlet
A szülők meghatározott jogaik érvényesítésére, a kötelességük teljesítése érdekében munkaközösséget hozhatnak létre, ami a tanév első szülői értekezlete alkalmával történik.
Éves munkatervünkben két szülői értekezlet időpontját rögzítjük. Az elsőt a szeptemberi
tanévkezdés után hívjuk össze. Az osztályfőnökök az ellenőrző könyvben értesítik a szülőket
az időpontról és kontrollálják, hogy a szülő, gondviselő aláírásával igazolja-e a meghívás elfogadását. Amennyiben valamilyen okból nem tud részt venni az értekezleten, az osztályfőnök feladata a kapcsolatteremtés telefon vagy levél útján.
Rendkívüli szülői értekezlet összehívására akkor kerülhet sor, ha a szülői munkaközösség,
illetve az osztályfőnök és az osztályban tanító tanárok ezt a nevelő vagy oktató munka érdekében fontosnak tartják.

A tanév eleji szülői értekezlet témái:


A tanulók személyi adatainak egyeztetése, a szülő, gondviselő elérhetősége, munkahelyi telefon, mobiltelefon, egyedi kérések rögzítése



A Szülői Munkaközösség tagjainak megválasztása



Az osztályban tanító tanárok és fogadóórák ismertetése



A tanév rendje (a helyi munkatervi kiegészítésekkel, hagyományos programok, ünnepek, megemlékezések, szünetek, stb.)



Végzős osztályokban a szalagavató előkészítése
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A Házirend ismertetése



A tanulói hiányzások igazolásának módjai (különös tekintettel a Házirend szabályaira)



A tankönyvvásárlás lehetősége, anyagi segítségnyújtás fajtái, lehetősége



Osztálykirándulás tervezése



Egyebek

A tanév során a második szülői értekezletet a félévi értékelés, bizonyítványosztás után tartjuk.
A februári szülői értekezlet kiemelt témái:


A szülők tájékoztatása az osztály, illetve a tanulók magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről, tantárgyi átlagok ismertetése,



A második félév részletes programjának ismertetése,



A végzős osztályok kiemelt feladatai: ballagás, felkészítő korrepetálások, záróvizsgák
(érettségi, OKJ-s vizsga)



tájékoztatás a tanév közben felmerült problémákról, az esetleges megoldási módokról,
továbbhaladási lehetőségekről



Az esetleges korrepetálások megszervezése.

Fogadóórák
Nevelőtestületünk tagjai a tanévkezdés, illetve az órarend kihirdetése után meghatározzák
azokat az időpontokat, amelyekben a szülők felkereshetik telefonon vagy személyesen bármilyen neveléssel, oktatással kapcsolatos ügyben. Az osztályfőnökök feladata, hogy az ellenőrző
könyvben az osztályban tanító tanárok fogadóórájának időpontját rögzítsék a tanulók.
Amennyiben a szülő, gondviselő fogadóórán kívüli időpontban szeretne találkozni gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban kell egyeztetnie az érintett pedagógussal.

Családlátogatások
A tanulók nevelése a család és az iskola közös felelőssége. A nevelés alapvető színtere a
család. Az iskola nem csorbíthatja a szülők jogait, és nem vállalhatja át a kötelességeiket. A
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pedagógus köteles felismerni a családi nevelés hiányosságaiból eredő hátrányokat és segíteni
azok csökkentését.
A szociális helyzetből eredő hátrányok enyhítése, illetve korrekciója szorosan összefügg a
beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését szolgáló pedagógiai tevékenységgel, de kizárólag ezek a lehetőségek nem képesek megoldani a hátrányok helyzetből fakadó
nehézségeket.
A családlátogatások lehetőséget nyújtanak arra, hogy a család és a pedagógus jobban megismerje egymást, illetve felszínre kerülhetnek a tanulót érő hatások. Az osztályfőnök, illetve a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata a személyes kapcsolat kialakítása, a családból
segítséget kérő szülő vagy gondviselő támogatása, tájékoztatása, és a segítségnyújtás lehetőségeinek felkutatása (szakemberek, orvosok, szociális lehetőségek, stb.).

Ellenőrző könyv, félévi-, év végi bizonyítvány
Az iskola akkor számíthat a szülői ház támogatására, ha a nevelési céljainak és módszereinek megvalósításában együttműködik vele, és követelményei igazodnak a tanuló teherbíró
képességéhez. Éppen ezért van szükség a rendszeres információáramlás biztosítására. Az osztályfőnökök feladata, hogy minden hónap elején ellenőrizzék a tanulók ellenőrző könyvét az
alábbi szempontok szerint:


minden tantárgyi jegy beírásra került-e a hónap folyamán



a szülői kérések, igazolások folyamatos ellenőrzése



a félévi értékelést és a beírt érdemjegyeket havonta ellátta-e a szülő kézjegyével,



az osztályfőnöki vagy szaktanári beírásokat (elmarasztalás, fegyelmi intézkedések, dicséret, egyéb értesítések, szülői értekezlet, stb.) aláírta-e a szülő, gondviselő



ha a tanuló ellenőrző könyve hiányzik, a szaktanár vagy osztályfőnök a hiányt az osztálynaplóban dátummal és kézjeggyel ellátva bejegyzi.

Telefon, levél
Az osztályfőnök, amennyiben nem kap értesítést a tanuló hiányzásának okáról, felveszi a
kapcsolatot telefonon vagy levélben a szülői házzal az igazolatlan mulasztások elkerülése
érdekében. Köteles levélben értesíteni a szülőt, gondviselőt abban az esetben is, ha a tanuló
hiányzása megközelíti a törvényes keretek megengedett mértékét, illetve ha a hiányzás egyéb
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konzekvenciát vonhat maga után (pl. tanulóviszony megszüntetése). Az osztályfőnök kiemelt
feladata, hogy a tanköteles korú tanulók hiányzására még nagyobb figyelmet fordítson (1 óra
igazolatlan mulasztás esetén is értesítenie kell a szülőt). Az igazolatlanul mulasztó tanuló adatait jelentenie kell a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek, aki a szükséges intézkedéseket
megteszi.

1.44.

A szülői munkaközösség (SZM)

Az iskolai munka társadalmi kontrolljának e fórumát saját szervezetükként a szülők hozzák
létre a közoktatási törvényben rögzített jogaik gyakorlására.
Az eddigi gyakorlat szerint minden osztály szülői kollektívája egy tagot delegál a munkaközösségbe.
Az SZM maga határozza meg a munkarendjét, választja vezetőjét és azt a két szülőt, akik
az iskolaszékben a szülőket képviselik.
Az SZM a szülői értekezletek alkalmával ülésezik. Itt az iskolaszéki tagok referálnak tevékenységükről, kezdeményezik, hogy az általuk felvetett kérdéseket a munkaközösségi tagok a
legszélesebb szülői réteggel megvitassák, illetve a szülőktől jövő felvetéseket, javaslatokat
átveszik és képviselik.
Az SZM vezetője a munkaközösség feladatkörébe tartozó feladatokat bonyolítja, illetve a
végrehajtást megszervezi. Kapcsolatot tart az iskola igazgatójával, ill. helyetteseivel, értekezletek közötti időben képviseli a SZM-et.
Az iskolai SZM figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai
munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A
gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. A nevelési-oktatási intézmény
házi-rendjében kell meghatározni, mit kell érteni a gyermekek, tanulók nagyobb csoportja
alatt.
Jogszabály, továbbá az iskola szervezeti és működési szabályzata az SZM részére további
jogokat állapíthat meg.
Az SZM kritikát gyakorol, és javaslatot tesz az oktató-nevelő munkát és a tanulói szociális
támogatást, gondozást érintő kérdésekben. Véleményt nyilvánít igazgató pályázatok alkalmá-
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val és minden más olyan kérdésben, amelyben az iskola vezetése ezt kéri. Propagandát fejt ki
az iskolai alapítványok támogatására.
Az iskolához kapcsolódó szülők összessége a társadalmi és gazdasági környezet reprezentáns képviselőjének tekinthető. Ezért a munkaközösség igen hatásos segítséget tud nyújtani
abban, hogy az iskola működését, tanulóink majdani munkavállalási esélyeit javító kapcsolatokat találjon az iskola vezetése. (Szakképzési hozzájárulás közvetlen átutalása, tehetséges
tanulók szponzorálása, gyakorlati munkahelyek felkutatása, korszerű speciális eszközök,
technológiák bemutatási lehetősége, kedvezményes utazási és szálláslehetőségek stb.)
Nagykorú és cselekvőképes tanuló esetén a közoktatási törvénynek a szülő jogaira és kötelességeire vonatkozó rendelkezéseit ugyan nem kell alkalmazni, de az SZM rájuk vonatkozóan is kéri a tájékoztatást és kapcsolattartást.
Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének
hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. A minőségirányítási
program végrehajtását évente értékeli a nevelőtestület és az SZM. Ezt az értékelését meg kell
küldeni a fenntartónak. A fenntartónak az értékelést a honlapján, honlap hiányában a helyben
szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia.

1.45.

A diákönkormányzat működésének elvei

Lehetővé kell tenni, hogy a tagjai és vezetői megismerjék a demokratikus érdek érvényesítését, a problémamegoldás és a konfliktuskezelés módszereit. Az iskola a maga sajátos eszközeivel kiépíti, folyamatosan ápolja és megújítja az önálló arculatához kapcsolódó hagyományait, erősítve a kollégiumi közösség együvé tartozását.
A Köznevelési Törvényben megfogalmazódik a diák önkormányzati jogok széleskörű érvényesítésének lehetősége. A diákönkormányzat jelentheti a diákok részvételét saját közösségi életük formálásában, alakításában.
A diák önkormányzati munka sok többletfeladatot ad a nevelőtestületnek. A csoportvezető
nevelők a csoporttitkárokon keresztül segítik a diáktanács munkáját. Jó, lüktető diákélet nem
képzelhető el színvonalas önkormányzati munka nélkül. Az itt elsajátított érdekérvényesítő,
közösségépítő, felelősségvállaló, kezdeményező tevékenység is felkészíti a diákokat a társadalomban való eligazodásra.
Cél:
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A diákönkormányzat neveljen az egymásért, a közösségért végzett tevékenységre.



A diákok ismerjék és gyakorolják a jogszabályokban megfogalmazott jogaikat, a demokrácia alapvető szabályait.



Fontos az önkormányzó képesség megtanulása. El kell érni a diákok valóságos öntevékenységét.



Helyes kritikai szellem alakuljon ki.



A vezetés képességeinek kialakulása (tervezés, döntés, felelős, végrehajtás, ellenőrzés,
értékelés).



Kapjanak megfelelő képzést a diák önkormányzati tisztségviselők.

Működési rendjét –Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata –a tanulóközösség küldöttgyűlése fogadja el. Élén a működési rendben meghatározott módon választott
Diákbizottság áll. Tevékenységét a diákönkormányzatot segítő tanár támogatja és fogja össze.
A Diákbizottság a pedagóguson keresztül is érvényesítheti jogait és fordulhat a kollégium
vezetőségéhez, a kollégium tantestülete a patronáló tanáron keresztül véleményével, javaslataival segíti a diákszervezet törvényes működését.
A diákfórum, illetve a kollégiumi közgyűlés a diákok, a kollégium lakóinak legmagasabb
szintű tájékozódó-tájékoztató, döntéshozó fóruma, amely a tanulócsoportok által megbízott
küldöttekből áll.
Az igazgató által legalább évente kétszer, illetve a Diákbizottság működési rendjében meghatározottak szerint hívható össze.
A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol minden olyan kérdésben, melyet a jogszabályok meghatároznak (pl. Házirend).
A diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol az iskola, a kollégium munkájának, a
tanulók helyzetének átfogó elemzésében, értékelésében, pályázatok, versenyek meghirdetésében, szervezésében, az ifjúságvédelmi felelős tanár megbízása tekintetében, a tanulók fegyelmi ügyeiben, a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításában, ünnepségek, programok szervezésében, a hagyományok építésében, az e célra fordítható pénz felhasználásában.
Javaslattevő jogköre kiterjed az iskolai és kollégiumi élettel kapcsolatos minden kérdésre.
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Működési rendjét saját maga határozza meg. A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógust a nevelőtestület egyeztetési jogának gyakorlása mellett az igazgató bízza meg (Knt.
63. § (1).
A diákönkormányzat vezetése önállóan dolgozik, működéséhez az intézményi támogatáson
kívül az anyagi feltételeket önállóan teremti meg (a kollégisták önkéntes hozzájárulása, rendezvények bevétele).
A diákönkormányzat éves tevékenysége:


A meglévő dokumentumok házirend, napirend ismertetése, szükség esetén módosítása.



A Diáktanács éves munkatervének elkészítése, pénzügyi helyzetének tervezése.



Kapcsolódunk a városi diákönkormányzathoz, részt vállalunk munkájából.



A „diáknapok” rendezvényeinek szervezése.



Kapcsolattartás más iskolák, kollégiumok diákszervezeteivel.



Közgyűlés (évente kétszer). Témái: az önkormányzati tisztségviselőinek beszámolója,
a tanulók problémái, vélemények meghallgatása, tanulói jogok érvényesülése.

A Diáktanácsnak a tisztségvállaláson túl más meghatározóbb szerepe is van. A Diáktanács
tagjai képviselik intézményünket házon kívül is. A közéleti tevékenység nem más, mint különböző nézetek összehangolása, kompromisszum keresése, vagyis a tolerancia és demokratizmus tanulása. A szakmai program megvalósulásának sikere a diákok érzelmi azonosulása
nélkül elképzelhetetlen.

1.46.


Kapcsolatfelvétel leendő tanulóinkkal és szüleikkel

Rendszeresen és sikerrel veszünk részt a Megyei Pályaválasztási Kiállításon (2011ben és 2014-ben I. díj).



Pályaválasztási nyílt napokat és szülői értekezleteket szervezünk minden és novemberében és decemberében.



Az általános iskolák által szervezett pályaválasztási szülői értekezleteken részt vesz
iskolánk képviselője, lehetőleg vezetői szinten.
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2. HELYI TANTERV
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2.1. Az iskola magasabb évfolyamára lépés szabályai
Tanulmányok alatti vizsgák
Általános szabályok
A tanuló magasabb évfolyamba lépésének megállapítása a nevelőtestület döntési jogkörébe
tartozik. A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette.
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.
A tanuló év végi osztályzatát a nevelőtestület az osztályozó értekezletre áttekinti és a szaktanárok, oktatók által megállapított osztályzatok alapján dönt a magasabb évfolyamba lépésről. Ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér az évközi érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja a pedagógust, hogy adjon tájékoztatást annak okairól, és indokolt esetben változtassa meg a döntését. Ha a pedagógus ennek ellenére sem változtatja meg a
döntését, és annak indokaival a nevelőtestület nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja.
Ha a tanuló gyakorlati képzését nem az iskola tartja, a tanuló gyakorlati képzés keretében
végzett tevékenységét a gyakorlati képzés szervezője értékeli, és ez alapján a tanuló félévi és
év végi osztályzatát a nevelőtestület állapítja meg, dönt a magasabb évfolyamba lépésről, illetve a szakmai vizsgára bocsátásról.
A szakmai alapozó ismeretek komplex tantárgyon belül, az elmélet és gyakorlati tantárgyak külön oszlopba kerülnek az osztályozó naplóba. A tantárgyakat oktató tanárok különkülön értékelik a tanulók által megszerzett ismereteket. A félévi és év végi osztályzatot közösen alakítja ki. A tanuló osztályzata elégtelen az adott tantárgyból, ha akár az elméletből, akár
a gyakorlatból elégtelen osztályzattal értékelték.

A szakképzésbe való belépés feltételeit az adott szakma központi programja tartalmazza.
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Osztályozóvizsga
Osztályozó vizsga-kötelezettség
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) az 2.1.2.2. pontban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése
alapján osztályozó vizsgát tehet,
d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

Egy osztályozó vizsga - b) pontban meghatározott kivétellel - egy adott tantárgy és egy
adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló
osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.
Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint - szervezett beszámoltató vizsga is.

Mulasztás következményei
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a) a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, /amely a - kilencedik évfolyamon kezdődik,
és szakiskolában a tizenegyedik, középiskolában a tizenkettedik évfolyam végén fejeződik be /a kétszázötven tanítási órát,
b) az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát,
c) a pályaorientáció, szakmai orientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és
gyakorlati oktatás, valamint elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás
tanítási óráinak húsz-húsz százalékát,
d) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló
teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év vé-
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gén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát
tegyen.

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan
mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének.

Értesítési kötelezettség: Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás
igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén - amennyiben
a kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény - a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben
is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben
fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
A szakképzés keretei között folyó gyakorlati képzésről és a beszámoltató rendszerű oktatásról való hiányzás további következményeit a szakképzésről szóló törvény határozza meg.

Mulasztás pótlása a gyakorlati képzésben

Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és
igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati
képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató
szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges.
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Ha a tanuló mulasztása az előzőekben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a szakképző iskola nevelőtestülete a szakképző iskola szakmai programja részét képező
szak-mai programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél
folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára.

Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai
gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de
a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy
b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési
idő (óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta, és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra léphet,
amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára a szakképző iskola nevelő-testülete dönt.

Azzal a gyakorlati képzést folytató szervezettel szemben, aki a foglalkozási napló vezetését
a területileg illetékes gazdasági kamara felszólítása ellenére ismételten elmulasztja, a területileg illetékes gazdasági kamara - a 61. §-ban foglaltak szerint - bírságot szab ki.
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Különbözeti vizsga
Ha a tanuló


iskolát, vagy iskolatípust változtat,



külföldi tanulmányokat itthon akar folytatni,



megszakított tanulmányokat akar befejezni stb.

Meg kell vizsgálni addig szerzett iskolai bizonyítványát, s annak alapján kell döntenie az
átvételről, a tanulmányok folytatásának engedélyezéséről.
Amennyiben olyan tantárgyak, tantárgyrészek vannak, amelyek a tanuló további előrehaladásához, magasabb évfolyamba lépéséhez, vizsgára történő jelentkezéséhez szükséges, de
addig nem tanulta, ezekből a tantárgyakból, tantárgyrészekből a tanulónak különbözeti vizsgát
kell tennie.

Javítóvizsga és pótló vizsga
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus
15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.

Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt
engedélyezte.

A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról
neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a
vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető
vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató engedélyezheti, hogy
a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthe-
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tők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni
kell.

Beszámoló rendszerű szakképzés

A 8/2006. (III. 23.) OM rendelet 10-11.§-a szerint szakmai elméleti képzés beszámoltató
rendszerű formában is megszervezhető, ha azt a szakképesítésenkénti kis létszám (tanévenként legfeljebb 10 fő) indokolja. A beszámoltató rendszerű képzés megszervezését a szakképesítésért felelős miniszter engedélyezi.

A beszámoltató rendszerű képzés esetén a szakképző iskola igazgatója a tanulót a szakmai
elméleti tantárgyak foglalkozásain való rendszeres részvétel alól felmenti.
A felmentett tanuló beszámoltató rendszerű szakmai elméleti képzésben - konzultációs
csoportba beosztva - vesz részt. A konzultációs csoport vezetését a csoportot tanító - e feladat
ellátásával megbízott - tanár látja el. Feladatai és jogai az osztályfőnökével azonosak.
A felmentett tanuló havonként - három munkanap kivételével - folyamatos gyakorlati képzésben vesz részt.
A beszámoltató rendszerű képzésben részt vevő tanuló a szakmai elméleti tantárgyak adott
képzési szakaszra eső tananyagából köteles félévkor és tanév végén beszámoló vizsgát tenni.
Az iskola a beszámoló vizsgára való felkészülésre a kijelölt szakmai elméleti tantárgyak
anyagából – az előzőekben meghatározott három munkanap terhére - havonta legfeljebb kétnapos konzultációt szervezhet.
A tanuló a tanév végén nem tehet beszámoló vizsgát, ha a konzultációk ötven százalékán
nem vett részt. Ezt úgy kell tekinteni, hogy a tanuló az évfolyamra meghatározott tantárgyi
követelményeket nem teljesítette.
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Előrehozott érettségi vizsga tanulmányokba való beszámítása

Az a technikumi tanuló, aki előrehozott érettségi vizsgát tett idegen nyelvből vagy informatikából, kérheti az adott tantárgy tanóráinak látogatása alóli mentesítését.
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2.2. A magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei és formái
A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei és formái
A tanulók magatartását és szorgalmát félévente értékeljük. Az értékelést az osztály tagjainak véleményét figyelembe véve az osztályban tanító pedagógusok végzik az osztályfőnökök
koordinálásával. Vitás esetekben a nevelőtestület egésze dönt.
A magatartás értékelésekor az életkori sajátosságokat és az adott közösség fejlettségi szintjét figyelembe véve a tanulók viselkedését, a közösséghez és annak tagjaihoz való viszonyát
minősítjük.

Az értékelés, minősítés elvei:


Az osztályfőnök dönt a tanuló magatartásának minősítéséről úgy, hogy előzetesen kikéri és figyelembe veszi az osztályban tanító szaktanárok, az osztály többi tanulójának, az ifjúsági szervezetnek, a tanuló egyéb lényeges közössége tagjainak, a kollégiumi nevelőtanárnak a véleményét.



Az értékelést a lehető legtöbb, sokoldalúan gyűjtött, lehetőleg objektív információra
kell alapozni.



Az összehasonlítás (értékelés, minősítés) mennyiségi mutatóinak, normáinak egy adott
osztályra vonatkozó kialakítása az osztályfőnök, az osztályban tanító tanárok és az
osztály tanulóinak közös feladata az osztályfőnök irányítása és felelőssége mellett.

A tanulók magatartásának értékelésénél az alábbi érdemjegyeket, osztályzatokat alkalmazzuk:
Példás (5) az a tanuló, aki:


a házirendet betartja és tanulótársait is erre ösztönzi,



a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik,



kötelességtudó, feladatait teljesíti,



önként vállal feladatokat,



tisztelettudó, társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvarias, előzékeny, segítőkészen viselkedik,
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az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz,



óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet,



nincs írásbeli figyelmeztetése, intője, vagy megrovása,



nincs igazolatlan mulasztása.

Jó (4) az a tanuló, aki:


a házirendet betartja,



a tanórán és a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik,



feladatait a tőle elvárható módon teljesíti,



feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti,



az osztály vagy iskola közösségi munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt,



nincs írásbeli intője, vagy megrovása,



nincs igazolatlan mulasztása

Változó (3) az a tanuló, aki:


az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be,



a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül,



feladatait nem teljesíti minden esetben,



előfordul, hogy társaival durva, a felnőttekkel szemben udvariatlan,



a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik,



igazolatlanul mulasztott,



osztályfőnöki intője van,

Rossz (2) az a tanuló, aki:


a házirend előírásait sorozatosan megsérti,



feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti,



magatartása fegyelmezetlen, rendetlen,



társaival durva, a felnőttekkel szemben udvariatlanul viselkedik,



viselkedése iskolai munkát zavarja,



több alkalommal igazolatlanul mulaszt,
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több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van igazgatói megrovása vagy ennél
magasabb fokú büntetése.

A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei és formái
A szorgalom osztályzatok kialakításánál elsősorban a tanulónak az iskolai kötelező feladataihoz, munkáihoz való személyes viszonyulását, hozzáállását vesszük figyelembe és ítéljük
meg, minősítjük. E személyes viszonyulás ismérvei és jellemzői a következők: a kitartó odaadás; az igyekezet, az iparkodás; a rendszerességre és eredményességre való törekvés; a kötelességek teljesítésének előnyben részesítése.
A tanuló szorgalom jegyének kialakításában részt vesznek az osztályfőnöke és az ő koordinálása mellett az osztályban tanító tanárok, valamint kikérjük az osztálytársak véleményét
is. Közösen alakítjuk ki a megítélés szempontjait és módszerét a fenti ismérvek és az alábbi
kritériumok megtartásával.



Nem lehet példás a szorgalma annak a tanulónak, aki nem a képességének megfelelő
eredmény elérésére törekszik, illetve aki egyes tantárgyak tanulását szándékosan
aránytalanul alacsony színvonalon végzi. („Megelégszik a kettessel.”)



A „jó”-nál csak rosszabb lehet a szorgalma annak a tanulónak, aki több tárgyból is
szándékosan a képességétől elmaradva, alacsony színvonalon teljesít, vagy általánosan
kifogásolható a munkához való hozzáállása.



A változónál rosszabb a tanuló szorgalma, ha képességei ellenére megbukik valamely
tantárgyból, vagy nyíltan szembeszegül valamely tantárgy tanulásával.

A magatartáshoz hasonlóan, a tanulók magatartását és szorgalmát félévente értékeljük. Az
értékelést az osztály tagjainak véleményét figyelembe véve az osztályban tanító pedagógusok
végzik az osztályfőnökök koordinálásával. Vitás esetekben a nevelőtestület egésze dönt.
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Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:


képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt,



tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi,



a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is,



munkavégzése pontos, megbízható,



a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz,



taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.

Jó (4) az a tanuló, aki:


képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt,



rendesen, megbízhatóan dolgozik,



a tanórákon többnyire aktív,



többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti,



taneszközei tiszták, rendezettek.

Változó (3) az a tanuló, akinek:


tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől,



tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti,



felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik,



osztályzatait több tárgyból is lerontja,



önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik.

Hanyag (2) az a tanuló, aki:


tanulmányi munkában megbízhatatlan, figyelmetlen,



feladatait folyamatosan nem végzi el,



felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek,



a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül,



félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.
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A jutalmazás és büntetés formái
Jutalmazás
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten


példamutató magatartást tanúsít, vagy



folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy



iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb. versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy



bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez

az iskola jutalomban részesíti.

Az iskolai jutalmazás formái:


szaktanári dicséret



napközis nevelői dicséret (általános iskolában)



osztályfőnöki dicséret



igazgatói dicséret



nevelőtestületi dicséret



oklevél



könyvjutalom

Büntetés
Azt a tanulót, aki


a tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy



a tanulói házirend szabályait megszegi, vagy



igazolatlanul mulaszt, vagy



bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.
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Az iskolai büntetés formái:
Fegyelmező intézkedések


szaktanári figyelmeztetés



osztályfőnöki figyelmeztetés



osztályfőnöki intés



igazgatói intés

Fegyelmi büntetések


megrovás



szigorú megrovás



áthelyezés más azonos típusú iskolába, tanévre, naptári évre felfüggesztve



áthelyezés más azonos típusú iskolába



kizárás, tanévre, naptári évre felfüggesztve



kizárás

Kizárni csak a nem tanköteles tanulót lehet.
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2.3. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének és értékelésének követelményei és formái
A számonkérés alapelvei


A számonkérés az oktatási folyamat eredményességének, a tanulók tudásszintjének,
képességeinek kontrollja.



A számonkérés nem lehet fegyelmező eszköz, nem lehet diszkriminatív.



A számonkérés a tanulók motiválásához, önismeretük és önértékelésük fejlesztéséhez
is segítséget nyújt. Jelezze a sikert és a kudarcot.



A számonkérés legyen objektív, rendszeres, kiszámítható, azonos iskolatípus, azonos
évfolyamán egységes.



Egyformán preferálja a szorgalmat és a tehetséget.



Pontosan képezze le a feldolgozott tantervi tananyagot, annak fontosabb összefüggéseire, lényeges tartalmára vonatkozzon.



A beszámoltatás módszerei legyenek változatosak, a szóbeli és írásbeli számonkérés
legyen egyensúlyban:



Az összegző (szummatív) számonkérés dominanciája mellett kapjon szerepet az elemző (diagnosztikai) és a formáló (formatív) számonkérés és értékelés.



Ösztönözni kell a tanulókat a tanultakkal kapcsolatos önálló gyűjtőmunka végzésére,
illetve tanulmányi versenyeken való részvételre. Az ezzel kapcsolatban végzett munkájukat érdemjeggyel lehet jutalmazni.



Az értékelés részletes szempontjait, a továbbhaladás feltételeit a 28/2000. OM rendelet
alapján a helyi tanterv tantárgyankénti része tartalmazza. Ezeket a szempontokat a tanulói munka értékelésénél feltétlenül érvényesítenünk kell.

A számonkérés formái és szabályai


Szóbeli felelet: az elmúlt órán feldolgozott anyagból, néhány ismétlő kérdéssel, amelyek a korábbi tananyag kiemelten fontos összefüggéseire vonatkoznak.



Írásbeli felelet: (röpdolgozat) az elmúlt óra anyagából, az egész osztály, vagy a tanulók csoportjainak beszámoltatása.



Ellenőrző dolgozat: a feldolgozott tananyag részegységének számonkérése.
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Témazáró dolgozat: a feldolgozott tananyag nagyobb, zárt egységének számonkérése.



Projekt jegy: Projektmunka lezárásakor, az előre meghatározott szempontok szerinti
értékelés



Órai munkára adott jegy: a tanár által előre meghatározott szempontok szerint adott
jegy, amellyel, a csoportmunkában, egyéni munkában, páros munkában, a rendszerező
ismétlésben, az új anyag feldolgozásában, stb… való részvétel aktivitását lehet értékelni.

Eljárási szabályok


A szaktanár tanév elején közli a számonkérés formáit, körülményeit, a félévi és az év
végi minősítés szempontjait. A számonkérések bejelentésekor pontosan megjelöli az
elsajátítandó tananyagot.



Egy osztály ugyanazon a tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozatot írhat.



A több óra anyagát számon kérő, ellenőrző, vagy témazáró dolgozatokat legalább hét
naptári nappal korábban be kell jelenteni.



Az írásbeli dolgozatokat lehetőleg a következő órára, de legfeljebb két héten belül ki
kell javítani. A kijavított dolgozatokat a tanulók megtekinthetik, a javításra észrevételt
tehetnek, a javítás módjáról és a helyes megoldásokról tájékoztatást kell kapniuk.



A témazáró dolgozatokat mindig összefoglaló, ismétlő, gyakorló óráknak kell megelőznie.



A kijavított írásbeli dolgozatokat meg kell őrizni.



A témazáró dolgozatokat a szülő kérésére a szaktanár – a jogszabályi korlátokat betartva - köteles megmutatni, és köteles tényszerűen válaszolni a szülő értékeléssel és
osztályozással kapcsolatos kérdéseire is.



A készségtantárgyak értékelésénél mindig figyelembe kell venni a tanuló adottságait,
képességeit.



A szóbeli feleleteknél a tanulónak lehetőséget kell kapnia gondolatainak önálló kifejtésére. A szóbeli felelet értékelése az érdemjegy megállapítása mellett, indoklást, elismerést, vagy kritikát, illetve a jövőbeni tanulásra vonatkozó tanácsot is tartalmaz.



A tanuló az érdemjegyeket az ellenőrzőbe beírja. Az ellenőrző könyvet a szülő havonta aláírja. Ennek tényét az osztályfőnök rendszeresen ellenőrzi.
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A tanulók előmenetelét elegendő számú érdemjeggyel kel értékelni. Egy tantárgyból
átlagosan legalább nyolc óránként egy alkalommal kell a tanulónak érdemjegyet adni,
de egy félévben legalább három érdemjeggyel rendelkezniük kell a tanulóknak.



A tanulóknak meg kell adni a rossz érdemjegyek kijavításának lehetőségét.



A félévi és év végi osztályzat megállapítása, a tanuló féléves munkájának értékelése az
osztály nyilvánossága előtt történik, feltéve, ha az osztály tagjai ehhez írásbeli hozzájárulásukat adták.



A félévi és év végi osztályzat megállapításánál a témazáró dolgozatok érdemjegyeit
kétszeres súlyozással kell számításba venni.



Az év végi osztályzat a tanuló egész évben nyújtott teljesítményére alapul, de a javuló
tendenciát figyelembe kell venni.



Az oktatási-nevelési munka eredményességének értékelése a szakmai munkaközösségek és a nevelőtestület feladata. Az értékelés a munkaközösségi és a nevelőtestületi értekezleteken történik, amelyekről írásos összefoglaló készül.

Az értékelés elvei
Szóbeli felelet
Jeles érdemjeggyel kell értékelni a tanuló teljesítményét, ha felelete összefüggő, önállóan
és helyesen fejezi ki gondolatait. Látja az ismeretanyag összefüggéseit, és azokat alkalmazni
is képes. Kapcsolatba tudja hozni az előző ismeretekkel, koncentrálni tudja más tantárgyi
ismere-tekkel.
Jó érdemjeggyel kell értékelni a tanuló teljesítményét, ha felelete összefüggő, helyesen fejezi ki gondolatait. Ha gondolatmenetében, témakifejtésében megakad, a pedagógus irányító
kérdésére (kérdéseire) önállóan folytatni tudja feleletét. A témakör ismereteit, főbb összefüggéseit vissza tudja adni.
Közepes érdemjeggyel kell értékelni a tanuló teljesítményét, ha feleletében a számon kért
ismeretek fontosabb elemeivel tisztában van, bár önállóan, összefüggően nem tudja előadni
azokat. A pedagógus kérdéseire többnyire helyes válaszokat ad.
Elégséges érdemjeggyel kell értékelni a tanuló teljesítményét, ha a feleletéből megállapítható, hogy a tananyagot tanulta, de képességei miatt az összefüggéseiben visszaadni nem tudja, vagy hiányos tanulása miatt csak a pedagógus kérdéseire tud elfogadható, közelítően helyes válaszokat adni.
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Elégtelen érdemjeggyel kell értékelni a tanuló teljesítményét, ha a számon kért tananyagban felkészületlen, járatlan.
Írásbeli dolgozat
érdemjegy

teljesítmény

elégtelen

0- 39 %

elégséges

40- 54 %

közepes

55- 69 %

jó

70- 84 %

jeles

85-100 %

Az írásbeli beszámoltatás rendje
Dolgozattípusok, az írásbeli feladatok fajtái
Iskolánk sokszínűségéből, a szakok és a tagozatok sokféleségéből eredően az intézményünkben oktatott tantárgyak száma nagy. Ebből és pedagógiai céljainkból fakad az oktatómunka során alkalmazott írásbeli feladatok, illetve dolgozattípusok magas száma is:
/A típusok megnevezésének sorrendje nem minősítő sorrend./


témazáró dolgozat (egy témakör alapján bármely tantárgyból)



nagydolgozat (a tantervben előírt rendben, pl. magyarból az értekező fogalmazások)



szintmérő dolgozat (adott tárgyból azonos időben, egy évfolyam osztályaiban azonos
feladatsor megoldása)



házi dolgozat (átfogó jellegű írásbeli feladat egy meghatározott témakör vagy szempont szerint kijelölt témáról; bármely tantárgyból íratható; kötelező a gondos előkészítés és a munka elvégzéséhez szükséges idő biztosítása; minősítése a tanár és a tanulók
által kialakított rend szerint)



írásbeli felelet (egy kisebb anyagrész számonkérése)



röpdolgozat (max. 15 perc, bejelentés nélkül is íratható, felelet értékű)



vaktérképek „látóvá tétele” (történelemből és földrajzból, esetenként a magyar irodalmi ismeretek mérésekor alkalmazott dolgozattípus; földrajzból és történelemből
nélkülözhetetlen, irodalomból elvárható ismeretek mérésére szolgál; minősítése: földrajzból és történelemből feleletértékű, magyar irodalomból csak részjegynek számíthat)



fogalomtisztázó, szabályt, törvényt számonkérő dolgozat (minősítése a tanár és a
tanuló által megbeszélt rend szerint)

{iktatoSzam}
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„minimum-dolgozat” – főleg szakmai tárgyaknál nélkülözhetetlen alapfogalmakból
(mi-nősítése a szódolgozatnál leírtak szerint)



szódolgozat (idegen nyelvekből bármikor íratható; minősítése a tanár és a tanulók által megbeszélt rend szerint)



„próbaérettségi” (az érettségi és a képesítő vizsgák tantárgyaiból; minősítés a vizsgaszabályzat szerint)



bemeneti szintmérő dolgozat (a 9. évfolyamon a korábban megfogalmazott rend szerint megjelölt tantárgyakból – az érettségi vizsga kötelező és a választható tantárgyaiból; célja: a későbbi feladatainkat alapvetően meghatározó tudásszint megismerése; a
felméréseket előre meghatározott rend szerint minősítjük, az eredményt %-ban mérjük
osztályonként, tanulónként és tantárgyanként; az érdemjegyeket közöljük a tanulókkal
és a szülőkkel, de nem írjuk be a naplókba)



teszt 1. (feleletválasztó, a passzív tudás mérésére bármely tantárgyból; feleletértékű)



teszt 2. (felkészítés az érettségi és a felvételi feladatsorok megoldására; minősítése a
céltól függően a tanár és a tanulók által megbeszélt rend szerint)



pótló dolgozat (a tanulók hiányzása miatt elmaradt írásbeli számonkérés kötelező pótlása a tanár által – a megfelelő felkészülés biztosítására is tekintettel – kijelölt időpontban; ha az előzetesen egyeztetett időben igazolatlanul nem jelent meg a pótlásra
köteles tanuló, elégtelen minősítést kap az adott témakörből; a pótló dolgozat pótlására
a tanár nem kötelezhető)



javító dolgozat (a tanár a téma fontossága alapján egyéni mérlegelés és a csoportban
ki-alakított szokásrend szerint lehetőséget adhat javító dolgozat írására; a minősítést a
meg-fontoltan, a diákokkal megbeszélt rend szerint következetesen kell rögzíteni az
osztályozó naplóban és az ellenőrző könyvben)

A dolgozatírás rendje


A dolgozattípusok megválasztásának illetve a dolgozatok gyakoriságának rendjét elsősorban az egyes tantárgyak TANTERVI előírásaihoz igazodva kell meghatározni. (pl.
magyar nyelv és irodalomból a 9., 10., 11. évfolyamon félévenként 1-1, a 12. évfolyamon – összesen 3 értekező fogalmazást kell íratni egy irodalomtörténeti korszak alkotásai, irányzatai alapján. A nagydolgozatok írásakor 2-3 téma közül választhatnak a
tanulók).
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A javítást és az osztályozást kötelezően az előírtak szerint kell elvégezni (pl.: a magyar nagydolgozatokat két jeggyel - T., Ny. - kell minősíteni).



1 tanítási napon legfeljebb 2 témazáró jellegű (azaz legalább egy héttel korábban bejelentett) dolgozat íratható 1 osztályban.
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A dolgozatok előkészítése
A feladat súlyának tudatosítása, a gondos, alapos felkészülés (tanár, tanuló) alapvetően befolyásolja az eredményességet.
Az előkészítés során a következőkre köteles figyelni a tanár:


az írásbeli számonkéréssel záruló témakörök feldolgozásának első órájától tudatosan
figyeljen a tananyag legfontosabb (a később is számonkérendő!) tényekre, összefüggésekre, és ezekre fokozottan hívjuk fel a tanulók figyelmét



a dolgozat alapját képező tananyagot egyértelműen jelölje ki (téma, tankönyvi oldalszámok stb.)



határozza meg előre a dolgozat, ill. a feladat(ok) típusát, az osztályzatok „súlyát”



témazáró dolgozatot csak összefoglaló- rendszerező óra után írathatunk



a feladatsort úgy kell összeállítani, hogy a törzsanyag ismerete alapján elérhető legyen
legalább a jó minősítés



a nagyobb tananyagot átfogó dolgozatok (pl. témazáró, szintmérő stb.) írásának időpontját kötelező legalább egy héttel az íratás előtt bejelenteni (de a legjobb, ha a témakörrel való első találkozáskor felhívjuk a diákok figyelmét a várható írásbeli számonkérésre és annak típusára is)



a kisebb (pl. szódolgozat, fogalomtisztázó vagy „minimum” stb.) dolgozatokat nem
kell előre bejelenteni, de az alkalmazás következetes rendjét kötelező a tanév első óráin ismertetni a tanulókkal



a nem felelet értékű írásbeli számonkérés időpontját célszerű „ceruzával” beírni a naplóba is akkor, amikor azt tanítványainkkal közöljük, tehát legalább 1 héttel a dolgozatírás előtt



a dolgozatírás pontos „körülményeit” (pl. a felhasználható időt, a használható segédeszközöket; mindazt, ami optimális esetben befolyásolhatja a diákokat a felkészülés
módjának megválasztásában) időben ismertetni kell a tanulókkal
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A dolgozatírás lebonyolítása


csak csendes, nyugodt körülmények között, a feladattal arányos időt biztosítva írathatunk dolgozatot



az odafigyeléssel elkerülhető lehetséges „típushibákra” fel kell hívni a tanulók figyelmét



a meg nem engedett eszközök használatára folyamatosan figyelni kell



a többiek munkáját zavaró diákot fegyelmezett magatartásra kell inteni, szükség esetén
kényszeríteni

Az írásbeli munkák minősítése; a tanulók tájékoztatása a minősítés elveiről


a tanár javító munkája egyértelmű, követhető és pontos legyen



a javítást a diákokkal előre ismertetett elvek, szempontok és értékelési módszerek szerint végezzük



a „pontozásos” írásbeli munkák esetén előre közöljük az egyes feladatok maximális
pontszámát, valamint az érdemjegyek és a ponthatárok összefüggéseit



a „pontozásos” írásbeli munkákra írt osztályzat és az elért pontszámok mellett láthatóan tüntessük fel a maximálisan elérhető pontszámot is



a feleletértékű írásbeli dolgozatokat 1 héten, a témazárókat és a nagydolgozatokat
(magyar) 2 héten belül ki kell javítani



a dolgozatok kiosztásakor a tipikusan ismétlődő hibákat közösen kell megbeszélni és
javítani



célszerű a típushibák elkerülésének lehetséges módszereit közösen megfogalmazni, és
a házi füzetekben írásban is rögzíteni

A dolgozatok „sorsa”, őrzésének rendje típusonként


a témazáró- és a nagydolgozatokat tantárgyanként és dolgozattípusonként a tantervben
előírt módon kell megőrizni



a kisebb súlyú írásbeli munkákat (pl. szó-, fogalomtisztázó-, felelet értékű stb. dolgozat) az eredmények értékelése és az osztályzatok rögzítése (a naplóban és az ellenőrzőben vagy a tanár egyéni – a tanulókkal is egyeztetett módon – történő beírása) után
vissza lehet adni a tanulóknak
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célszerű (a dolgozat súlyától függően) kérni, esetenként megkövetelni a szülők tudomásulvételt jelző aláírását



lehetőséget kell adni a témazáró és a nagydolgozatok hazavitelére

A dolgozatok „súlya”, azaz a dolgozatok érdemjegyeinek beszámítása a félévi
és az év végi osztályzatokba


a tanár köteles a tanév elején a szülőket és az egyes dolgozatok írásakor a tanulókat is
tájékoztatni az egyes dolgozattípusok eredményének súlyáról



a félévi és az év végi érdemjegyek kialakításakor súlyozottan kell figyelembe venni a
témazáró és a szintfelmérő dolgozatok eredményeit



a témazáró dolgozatokat a szülő kérésére a szaktanár köteles megmutatni, és köteles
tényszerűen válaszolni a szülő értékeléssel és osztályozással kapcsolatos kérdéseire is

Az írásbeli minősítések beírásának rendje


az osztályzatokat a dolgozatok kiosztásakor be kell írni a naplóba a megfelelő helyre a
megfelelő színű tollal, illetve be kell íratni a tanulókkal az ellenőrző könyvbe is



a tanár, ha saját osztályozó füzetet vezet, ill. ha – csoportbontás esetén – a dolgozatok
kiosztásának óráján nem áll rendelkezésére az osztálynapló, köteles 1 héten belül a hivatalos naplóba is beírni a jegyeket

Az elmaradt írásbeli munkák pótlása és a javítás lehetősége


az elmaradt témazáró dolgozatok pótlása kötelező (ld. pótló dolgozat) a tanár által
meg-határozott időben



gyenge teljesítmény esetén célszerű lehetőséget adni a tanuló(k)nak a javításra (ld. javító dolgozat); a javító dolgozatok értékelésének módját és az érdemjegyek beszámításának rendjét előre tisztázni kell



a tanár köteles pótló dolgozatot íratni; a javító dolgozatok írásáról a témakör
súlyának, a tanuló vagy tanulók munkastílusának és a számonkért tananyag korábbi
feldolgozási módjának (szintjének) mérlegelése alapján a szaktanár dönthet
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Egyéb tudnivalók
Az írásbeliség és a szóbeliség


az írásbeli számonkérés nem válthatja ki a szóbeli feladatokat



az írásbeliség és a szóbeliség arányát a tantárgy sajátosságai, a heti tantárgyi óraszám
és az elvégzendő tananyag figyelembevételével kell kialakítani



az írásgondokkal küzdő tanulóknak (főleg a 9. évfolyamon) lehetőséget kell biztosítani
arra, hogy szóbeli felelettel igazolják tantárgyi ismereteiket

Az írásbeli munkák külalakja


a tanulókkal meg kell ismertetni az egyes dolgozattípusok külső formájának rendjét, és
ezt a rendet minden esetben be is kell tartatni



a szükséges azonosító elemek felírása (pl. név, osztály, dátum, csoportjel), a megfelelő minőségű lap vagy dolgozatfüzet, az íróeszközök (toll, ceruza) megegyezés szerinti használata minden írásbeli számadás esetében kötelező



tudatosítsuk diákjainkban, és várjuk el tőlük minden esetben az esztétikus elrendezést;
a tiszta, olvasható írásra való törekvést; a világos, jól követhető nyelvi megformálást;
az ábrák és a rajzok egyértelműségét és helyes arányait



a rendszeres füzetvezetés esztétikai és tartalmi színvonala előfeltétele az írásbeli dolgozatok rendezett külső formájának. – A füzetvezetés osztályzattal történő minősítése
(pl. félévente vagy évente 1 alkalommal) a műszaki jellegű tárgyak és a magyar esetében fontos, de bármely tantárgynál elképzelhető.

{iktatoSzam}

{vonalkod}

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}

A szóbeli vizsgáztatás rendje
Az évközi vizsgák célja a tanulók szóbeli vizsgarutinjának kialakítása, előadókészségének
javítása, valamint a tanult tananyag elmélyítése. A vizsgák megtartása nem kötelező érvényű
az iskola pedagógusai választhatnak, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel vagy nem. Erről az
adott tanév szeptember 30-ig nyilatkozniuk kell.



A tanulók félévkor és év végén a tantestület által –legkésőbb október 15-ig - kiválasztott tárgyakból tesznek szóbeli vizsgát. A vizsgatárgyak jegyzékét a tantestület az évzáró vagy az évnyitó tantestületi értekezleten módosíthatja. A beszámoló vizsga nem
helyettesítheti az évközi rendszeres értékelést, számonkérést. (Nem "kollokvium" és
különösen nem "szigorlat" ez a vizsga.) A tanulók túlterhelésének elkerülése érdekében egy vizsgatárgyból maximum 10 tétel adható ki a vizsgára, és egy tétel terjedelme
nem haladhatja meg a két tanórán feldolgozható ismeretanyag mennyiségét.



A végzős évfolyamok tanulói csak félévkor vizsgáznak.



A nem végzős évfolyamokon egyes esetekben a tanuló félévkor választhat két vizsgatárgy közül. A félévi vizsgákra nem választott tantárgyból év végén kell vizsgát tennie. A tételek a vizsgát megelőző félév tananyagát tartalmazhatják akkor is, ha év végi
vizsgáról van szó. Csak tartalmilag nagyon indokolt esetben tartalmazhat az év végi
vizsgára kiadott tétel első félévi tananyagot. Nem kérhető tehát számon az egész tanév
anyaga.



A vizsga szóbeli. Ha a tanuló feladatot is megold a vizsgán, a megoldást szóban kell
ismertetni.



5. A vizsgán a tanuló tételt húz, majd a tételről minimum 15 perces felkészülés után 5
- 8 perces feleletet ad. A tanár a folyamatos feleletet 1 - 2 percig akkor se szakítsa félbe, ha az tévedéseket tartalmaz, vagy teljesen rossz. Ha a feleletet tanári kérdésekkel
kell is segíteni, egy-egy résztéma többmondatos kifejtését akkor is meg kell követelni.
Amennyiben a tanuló a kihúzott tételből teljesen tájékozatlan, akkor a szaktanár (a tanuló korábbi előmenetelét, a munkához való hozzáállását is figyelembe véve) nagyon
indokolt esetben póttételt húzathat a tanulóval. Egy felelet nem tarthat tovább 5 - 8
percnél legyen az bármily szép vagy gyenge. A tanuló felelete közben elkövetett hibáit
legkésőbb a felelet végén javítani kell. (Hibajavítás címén a vizsgán nem tanítunk!)
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A vizsgatételeket a félév elején, de legalább 6 héttel a vizsga előtt ki kell adni. (Idegen
nyelvből a beszédtémák, memoriterek stb. mellett a még megoldandó feladatok jellegét is ismertetni kell, Pl.: olvasás-fordítás, képről beszélés, szituációs-játék stb.)



A vizsgateljesítményt érdemjeggyel értékeljük. A tanulóval a vizsga végén közölni
kell az érdemjegyet, és azt az ellenőrzőbe két jegyként be kell írni (íratni). A vizsgajegyek bekarikázott piros számmal kerülnek a naplóba, így a vizsgajegy duplán számít.



A vizsgáról igazolatlanul, a vizsga elkerülése szándékával hiányzó tanuló ennek bizonyítottsága esetén fegyelmező intézkedésben részesül. Számára a szaktanár kijelöli a
pótlás idő-pontját. Igazolt hiányzás esetén a szaktanár pótlási lehetőséget biztosít a tanulónak. A pótló vizsga nem szervezhető tanítási órára.



A vizsganapon igazolatlan távolmaradás esetén annyi igazolatlan óra jár a tanulónak,
mint ahány órája volt azon a napon.



Sok tanuló a felkészülés során kidolgozza a tételeket. Tekintse minden szaktanár kötelességének, hogy a maga adta tételeknek legalább 20%-át (de legalább egyet) az osztállyal közösen kidolgozza, mintát és útbaigazítást adva a többi tétel kidolgozásához
is.



A vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatellátás:
o Az igazgatóhelyettes feladatai:


A vizsgaidőszak rendjének összeállítása, az idő- és terembeosztás kiírása.



Legalább tanév végén a vizsgatapasztalatok összegzése és értékelése.

o Az osztályfőnökök feladatai:


Ha van választási lehetőség, akkor osztályaikban felmérik, hogy ki miből akar az adott vizsgaidőszakban vizsgázni. A döntésről szóló feljegyzést év végéig meg kell őrizniük, hogy félévkor és év végén tájékoztatni tudják a vizsgabeosztás készítőjét, hogy mely tárgyból hány
vizsgázó lesz.



Osztályaik informálása a vizsgák időbeli rendjéről (a kiírás alapján).



Összegezni az osztályban a vizsgatapasztalatokat.

o A szaktanár feladatai:


A vizsgabeosztás készítőjét arról informálni, hogy melyik teremben
szeretne vizsgáztatni.



Tájékozódni a vizsgarendről.
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A tanulókat arról informálni, hogy melyik teremben vizsgáznak.



A tanulók vizsgaidőpontra való beosztása akkor, ha nagyon sok a nála
egy napon vizsgázó tanuló és emiatt egy-egy gyereknek esetleg 3 - 4
órás várakozást is el kellene viselni. (Különösen a kilencedikeseknél
fontos.)





A vizsgáztatásnak e szabályzatnak megfelelő lebonyolítása.



A vizsga tapasztalatainak megbeszélése az osztályfőnökkel.

A vizsgaidőszakokat az éves menetrend tartalmazza.

A vizsganapon a vizsga 8 óra előtt nem kezdődhet és 18 óra után nem folytatódhat. Egy
vizsgáztató egy nap maximum 60 tanulót vizsgáztathat.

Az ágazati oktatás értékelése
Szakgimnáziumban az ágazati oktatásban a tanulók teljesítményének értékelése és minősítése a modulhoz rendelt tantárgyanként történik.
Moduljegy adható, de az csak tájékoztató jellegű, tanulmányi átlagba nem számít bele.
Ha az adott tantárgyat az órafelosztásban több fő témakör szerint megbontva oktatják
(alapvetően eltérő témakörök), akkor az így meghatározott témakörönként legalább 1,5-es
átlagot kell elérni ahhoz, hogy a tantárgyi féléves, vagy éves jegy elégséges legyen. Ekkor a
megbontott minden témakör esetében, félévente legalább 3 jeggyel kell értékelni a szaktanárnak. Amennyiben a tanulónak az évvégén valamelyik témaköri átlaga nem éri a megadott
átlagot, de a tantárgyi átlaga jobb, mint 2,00, akkor a szaktanár indoklását meghallgatva a
nevelőtestület dönt az év végi osztályzatról (jóváhagyja a szaktanár javaslatát, vagy a tanuló
javára az átlag szerint módosít).

Helyi tantervek értékelési előírásai
A nevelőtestület által elfogadott helyi tantárgyi tantervek tartalmazhatnak a fenti szabályok
keretein belül további értékelési módokat és előírásokat.
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2.4. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
A házi feladat a tanulók önálló, a tanítási órák között végzett tevékenységén alapuló oktatási módszer. Elősegíti a tanítási órákon elsajátított ismeretek rögzítését, begyakorlását, kiegészítését. Jelentősen megnöveli a tanulásra ténylegesen fordított időt, hozzájárul a tanulók felelősségének, önállóságának fokozásához. Ahhoz, hogy a házi feladat sikeresen megoldható
legyen, a tanulók önálló tanulási képességét már a tanórán is fejleszteni kell.

A házi feladatok lehetnek szóbeliek, ezen belül:


szó szerint megtanulandó anyagok, úgynevezett memoriterek



saját megfogalmazásban elmondandó, tankönyvből, vagy más forrásból elsajátított
anyagrészek

lehetnek írásbeliek, például:


munkafüzetek, feladatlapok kitöltése



tankönyv kérdéseire adott válaszok



vázlatok készítése órán tárgyalt anyagrészekből



fogalmazások



házi dolgozatok

továbbá gyakorlati cselekvéses feladatok, pl.


testedzési gyakorlatok



gyűjtőmunka



tárgyak megformálása



projektmunkák

A tanár feladata a házi feladat kijelölése, a tanulóknak a házi feladat megoldására való felkészítése és a házi feladatok ellenőrzése.
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Szempontok a házi feladatok kijelölésére:


pontosan és egyértelműen kell a házi feladatokat kijelölni és meggyőződni arról, hogy
azt mindenki megértette,



a házi feladat kapcsolódjon a tanórai munkához,



a házi feladat ne a tanórán be nem fejezett ismeretelsajátítási folyamat folytatása, legyen, hanem vagy az elsajátítottak begyakorlására, vagy a következő órai anyag előkészítésére szolgáljon,



a feladatok nehézsége feleljen meg a tanulók képességének, ennek érdekében időnként
alkalmazhatunk differenciált házi feladatokat, (a jobbaknak a tananyagon túlmutató, a
gyengébbeknek felzárkóztató jellegű feladatokat)



rendszeresen adjunk házi feladatot,



a házi feladatok mennyisége tantárgyanként ne legyen olyan sok, hogy a megoldásukkal a tanulót mértéktelenül terheljük; tantárgyanként, átlagosan azok megoldása ne haladja meg a 45 percet.



hétvégére és szünetekre (az őszi-, téli-, tavaszi szünetre) általában annyi házi feladatot
adjunk, mint a hétköznapokra



a házi feladat elkészítéséhez felhasználandó forrás minden tanuló számára elérhető legyen

A házi feladatok kijelölésénél figyelembe kell venni


a tanulók életkori sajátosságait,



képességeit, - differenciált, egyénre szabott házi feladat,



a tanulók délutáni időarányos terhelhetőségét, egyenletes terhelést.

A házi feladatok ellenőrzése


A házi feladatot rendszeresen ellenőrizni, értékelni kell, hogy a tanulók törekedjenek a
színvonalas megoldásra és kontrollálják saját teljesítményüket. Az ellenőrzés lehet
egyéni, vagy osztály- (csoport) szintű. Az ellenőrzésnek a házi feladat meglétére és
helyességére is ki kell terjednie.



A házi feladatok elkészítésének szabályait világosan közölni kell a tanulókkal, és a feladatukat nem teljesítőket elmarasztalni. Indokolt esetben lehetőséget kell adni az el
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nem készített feladatok pótlására. A feladatukat krónikusan elkerülő tanulókat fegyelmező intézkedéssel büntessük.

A szülőknek biztosítani kell gyermekük számára a nyugodt otthoni tanulás feltételeit, szükség esetén ellenőrizni, felügyelni a munka elvégzését.
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2.5. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
Általános szabályok
Az 229/2012. Korm. rendelet szerint tanulmányok alatti vizsgák a következők:


osztályozó vizsga,



különbözeti vizsga,



javítóvizsga,



pótló vizsga



a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint - szervezett beszámoltató vizsga.

A tanulmányok alatti vizsgák tematikája megegyezik a helyi tanterv tantárgyi tematikájával, amelyet a helyi tanterv mellékletei tartalmaznak.

Az elméleti vizsgatárgyak esetében sikeres írásbeli vizsgarész esetén, a vizsgabizottság
dönthet úgy, hogy szóbeli vizsgarész letételétől eltekint. Ebben az esetben a vizsgarészre adott
osztályzat egyben a vizsga értékelése is. A vizsgázó, kérésére, az írásbeli vizsgán megszerzett
osztályzatát a szóbeli vizsgán javíthatja.

A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályai
Vizsgaidőpont kijelölése
A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon. Az igazgató
engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott
válaszait értékelni kell. A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. A különbözeti és a
beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. Különbözeti
vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja.

Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a
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vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor
szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.
Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási
intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

Vizsgabizottság
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján
erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult
az adott tantárgy tanítására. A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató bízza meg.
A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért, ennek keretében
meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a
vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását,
vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,
átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a
vizsga iratait,
a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.
A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A
kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint
taníthatja.

A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató
felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. Az igazgató e feladata ellátása során
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dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben,
amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,
írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről,
ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,
minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan,
pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.

Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára,
amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően - így különösen rajz, műszaki rajz, festmény, számítástechnikai program formájában - kell elkészíteni.
Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék.
A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti
az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható.
Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania. Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.
A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet
csak ezeken a lapokon lehet készíteni.
A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális
idő tantárgyanként hatvan perc.
Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a
vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni.
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A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye
alapján
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni,
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott
segéd-eszközt használja,
c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet
meg-tartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával - harmadik vizsgaként is megszervezhető.
Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó
feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét,
aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola igazgatójának,
aki az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Az iskola igazgatója a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé
teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre
rávezetheti.
Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat - az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási idő lejártával átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával - az időpont feltüntetésével - lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli.
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Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a
vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat.
Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a
vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását
rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját.
Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két
másik - a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - pedagógusból álló háromtagú bizottság a cselekmény súlyosságát mérlegeli, és
a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja,
és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt,
b) az adott tantárgyból - ha az nem javítóvizsga - a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy
c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó teljesítményét.
A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell
foglalni.

Szóbeli vizsga
Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A
vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.
A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint
amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és amennyiben szükséges - kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.
Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani
a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a
feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több.
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A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A
tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.
A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja
folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság
tagjaitól segítséget kaphat.
A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha
meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során
önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos
tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt.
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért
pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek
alapján kell kiszámítani.
Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt
értékelést a vizsgajegyzőkönyvre.
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye
alapján
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le,
Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és
a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek
megfelelő tételeket kell kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló
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időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legfeljebb
tíz perc pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár felügyelete mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató
tanár felolvassa.
Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a
vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de
ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell
tüntetni.
A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató
az írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.

Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsgarész szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi tantervben
meghatározott követelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg.
A gyakorlati vizsgafeladatokat - legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal - az iskola
igazgatója hagyja jóvá.
A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőződött a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről.
A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról.
A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak 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 megosztására vonatkozóan a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket.
Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak
fel nem róható okból kieső idő.
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A gyakorlati vizsgarészt - a vizsgafeladatok számától függetlenül - egy érdemjeggyel kell
értékelni. Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a tanszak megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt osztályzatot. Az értékelést a gyakorlati oktatást végző szaktanár írja alá.
A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga helyszínén készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott gyakorlatra kapott osztályzatok alapján kell meghatározni.
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2.6. A tanulók fizikai állapotának mérése
Az állapotmérésről általában
A 20/2012. EMMI rendelet 81.§ kimondja, hogy az iskola a szakmai programjában meghatározott mérési időszakban és mérési módszer alkalmazásával tanévenként, valamennyi
évfolyamára kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. A mérés,
vizsgálat lefolytatható egyszeri alkalommal és megszervezhető legfeljebb két hónapig terjedő
időszakra is. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola
testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi.

A mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése szempontjából
szükséges intézkedéseket.

A mérésre az őszi (bemeneti mérés), illetve a tavaszi (kimeneti mérés) hónapokban kerülhet sor.

Az általános fizikai teherbíró képességek mérése során feltérképezhetők az egyes képességek területén mutatkozó hiányosságok. A hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató
programok elkészítéséhez, lehetőséget biztosít az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására.

A mérés céljai, várható hasznosulása


Lehetővé teszik az egyén, a közösség, a társadalom egészének, vagy bizonyos rétegeinek egészségszempontú fizikai állapotának számszerűen is kifejezhető megbecslését, a
mért-adatok egészséggel összefüggő értelmezését, elemzését.
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A különbözőségek felfedezése lehetőséget az az egyénre szabott optimális edzésintenzitás szakszerű megválasztásához.



Biztosítja a pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülést, a megadott követelményértékekhez viszonyítást.



Felfedezi az esetleges hiányosságokat, ezáltal lehetővé teszi azok mielőbbi tudatos felszámolását.



A rendszeres időszakos ellenőrzés folyamatos visszacsatolást jelent a hibák kiküszöböléséhez.



Összehasonlítási, viszonyítási lehetőséget ad az azonos módszerrel, de pl. különböző
földrajzi területen élő, tevékenykedő, különféle sportágakat űző egyének teljesítményeihez.



Már a kisiskolás korúak körében felszínre kerülnek, kitűnnek az egyes területen elért
kimagasló eredményükkel a genetikailag kiváló - testi, biológiai, fiziológiai - adottságokat öröklő sportolni vágyó fiatalok.

Összefoglalva: az egyén az általános fizikai teherbíró-képessége mérése során választ kaphat arra, hogy fizikai terhelhetősége szempontjából jelenleg hol tart, hová kell felfejleszteni
magát és hogyan tegye meg az első lépéseket.

A módszerrel szemben támasztott legfőbb kritériumok


Megbízhatónak kell lennie - a motorikus képességeken belül, a kondicionális képességek közül - valóban az egészség szempontjából leglényegesebb faktorokat mérje.



Egyszerűnek kell lennie, különösebb előképzettséget ne igényeljen.



Könnyen használható, objektív mérési, értékelési és minősítési rendszer tartozzon
hozzá - az elért teljesítmény mérésének pontossága a külső objektív és szubjektív feltételektől nem, vagy csak igen minimális mértékben függjön.



A gyakorlati életben jól alkalmazható és minél olcsóbb legyen - a lehető legkisebb
anyagi és időráfordítást igényelje.



Adjon módot összehasonlításra a nemzetközi és hazai vonatkozású eredmények alapján.
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Mérés a technikumban
Általános mérési szempontjaink:


A fizikai teljesítmény mérését – az OM rendelete alapján – testnevelési órákon tanéven-ként kétszer: ősszel (szeptemberben), tavasszal a 12. évfolyamnak (áprilisban),
9.-11. évfolyamnak (május hónapban) végezzük.



A mérés megkezdése előtt a tanulókat tájékozatjuk a mérés céljáról, gyakorlati hasznosságáról és az elvégzendő feladatokról.



Valamennyi feladatot a tornateremben, a 12 perces futást 400 m-es futópályán, sportöltözékben végeztetünk.



A mérést mindig általános és speciális bemelegítés előzi meg.



A fizikai teljesítmény mérését, értékelését az osztályban tanító testnevelő tanár végzi.
Az adatokat osztályösszesítő lapon rögzíti, pontszámokat meghatározza, és a tanulókat
minősíti.

A tanulók általános fizikai teherbíró képessége megszerzésének fő célja:
Az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző szerepének növelése, tudatosítása a tanulók körében.
Minden tanuló úgy jusson el a felnőtté válásig, hogy az egészséges élet viteléhez szükséges
fizikai szintet elérje és megtartására képes legyen.

A program végrehajtásával kapcsolatos feladatok:


A tanulók pillanatnyi fizikai állapotának meghatározása, kondicionális képességek
mérése, értékelése.



A pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülés során a tanulók önismeretének, tárgyilagos önértékelésének, akaratának, önbecsülésének fejlesztése.
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A választott próbák az általános testi erő, erő-állóképesség méréséhez:

1. HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (cm): Az alsó végtag dinamikus erejének mérése.
Kiinduló helyzet: a tanuló az elugró vonal mögé ál úgy, hogy a cipője orrával a vonalat nem érinti.
Feladat: térdhajlítás – ezzel egy időben páros karlendítés hátra, hátsó rézsutos mélytartásba, előzetes lendületszerzés, - majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre.
Érkezés: az utolsó nyom és az elugró vonal közötti távolságot mérjük cm-ben. Három kísérletből a legjobbat értékeljük.
2. HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS FOLYAMATOSAN (db):
A hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése.
Kiinduló helyzet: a tanuló hason fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt és
mindkét karja laza tarkótartás helyzetében van. A vizsgálatot végző személy az egymáshoz tett lábfejeket a földhöz szorítja.
Feladat: a vizsgált tanuló az 1. ütemre törzsemelést végez, összeérinti a könyökét az
álla alatt 2. ütemre visszanyit tarkótartásba, és törzsét leengedve visszafekszik a földre.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma.
3. HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS FOLYAMATOSAN (db):
A hasizmok erő-állóképességének mérése.
Kiinduló helyzet: a tanuló torna szőnyegen a hátán fekszik és mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkótartás előre néző könyökkel.
Feladat: a tanuló felül, könyökével megérinti azonos oldalon a combokat. Hanyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma.
4. FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS FOLYAMATOSAN (db):
A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése.
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Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal,
egyenes törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, merőleges kar)
Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A
törzs feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell tartani, a fej nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar víz-szintes helyzetbe
nem kerül.
Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma.
5. COOPER-TESZT FUTÁSSAL (12 perc/m):
Az aerob állóképesség mérése.
Feladat: minden tanuló a tőle telhető legnagyobb intenzitással fusson,- kocogjon 12
percig közel azonos sebességgel úgy, hogy futás közben ne alakuljon ki tartósan oxigénhiány.
Értékelés: a megtett táv méterekben.

ÉRTÉKELŐ TÁBLÁZATOK a helyi tanterv tantárgyankénti részében található.
AZ ÁLTALÁNOS FIZIKAI TEHERBÍRÓ KÉPESSÉG MINŐSÍTÉSE
IGEN GYENGE (0-20 pont)
Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének maradéktalan elvégzése, legtöbb esetben olyan fizikai-szellemi megterhelést jelent, hogy rendszeresen fáradtnak, kimerültnek érzi magát. Figyelem terjedelmének, tartósságának növeléséhez, közérzetének – átmeneti – javításához igen gyakran különféle élénkítő szerek, esetenként gyógyszerek fogyasztására van szükség. Hajlamos a gyakori megbetegedésre. Immunrendszerét a kisebb fertőzések,
könnyebb megbetegedések leküzdése is már igen gyakran komoly feladat elé állítják.
GYENGE (21-40 pont)
Az egésznapi tevékenységtől még gyakran fárad el annyira, hogy nem tudja kipihenni magát egyik napról a másikra, ezért estére sokszor fáradtnak, levertnek, kimerültnek, rosszkedvűnek érzi magát.
KIFOGÁSOLHATÓ (41-60 pont)

{iktatoSzam}

{vonalkod}

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}

A rendszeres mindennapi tevékenységtől ugyan már ritkán fárad el, de a váratlan többlet
munka még erősen igénybe veszi.
KÖZEPES (61-80 pont)
Elérte azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy az egészséges létezése stabil maradjon,
az-az tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. Rendszeres, heti 2-3 óra testedzéssel a továbbiakban törekedjen arra, hogy a későbbi élete folyamán is egészsége megőrzése
érdekében, legalább ezt a szintet megtartsa.
JÓ (81-100 pont)
Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyen sportágban alacsonyabb
szin-tű szakosztályban, illetve amatőr szinten rendszeresen edzenek, versenyeznek. Ha valaki
arra az elhatározásra jut, hogy élsportoló szeretne lenni legjobb, ha minél előbb hozzákezd az
alap-vető kondicionális képességeinek magasabb szintre fejlesztéséhez.
KIVÁLÓ (101-120 pont)
Aki ezt a szintet eléri, már joggal reménykedhet abban, hogy speciálisan is olyan jól terhelhető fizikailag, hogy néhány sportágban már akár élsportoló is lehet.
EXTRA (121-140 pont)
Ha valaki ezt a szintet eléri és megtartja, akkor az általános fizikai teherbíró képessége területén elérte azt a szintet, hogy fizikailag kiválóan terhelhető. Az eddigi vizsgálataink szerint,
ez egyben azt is jelenti, hogy alkalmassá vált szinte valamennyi sportágban olyan rendszeres,
magas szintű sportági specifikus edzés elvégzésére, hogy – nagyobb formaingadozás nélkül –
nemzetközi szinten is csúcsteljesítményt érjen el.
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2.7. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elvei
Jogszabályi előírások

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény szerint
A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, illetve az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges tankönyveket, tanári segédkönyveket. (63.§)

Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét,
amelyet az iskolafenntartó kap a piaci áron forgalomba kerülő tanulói tankönyvek megvásárlásának támogatásához. A támogatás módjáról a nevelőtestület a tankönyvpiac rendjéről szóló
törvényben meghatározottak szerint dönt. Az iskolának a tankönyvpiac rendjéről szó-ló törvényben meghatározottak szerint gondoskodnia kell a térítésmentes tankönyvellátásról. (89.§)

A 20/2012. EMMI rendelet szerint
A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tanulmányi
segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatni kell őket továbbá az iskolától
kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy
az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. (82.§)

A szakmai munkaközösség véleményét - szakterületét érintően - tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához be kell szerezni. (118.§)
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2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásról 3.§ (10)-(14), 4.§
Az iskolai tankönyvrendelést – a fenntartó egyetértésével – az iskola igazgatója készíti el, a
szakmai munkaközösség véleményének beszerzését követően, az Nkt. 63. § (1) bekezdés c)
pontjának figyelembevételével. A tankönyvrendelés alapján kell meghatározni, hogy a tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget mely tankönyvek vásárlására fordítják.
Az iskola a tankönyvjegyzékről a Nat szerinti kerettantervi tantárgyhoz, a szakképzési kerettantervi tantárgyhoz, a tanított modulhoz, témakörhöz, a tankönyvvé nyilvánított könyvek
közül választ.
Az iskolai tankönyvrendelést az iskola – jogszabályban meghatározottak szerint, elektronikus formában – megküldi a könyvtárellátónak. A könyvtárellátó számára az iskola a tankönyvrendeléssel kapcsolatos, alábbi személyes adatokat adja át:
a) a tanuló neve,
b) a tanuló diákigazolványának száma,
c) a tanuló törvényes képviselőjének neve,
d) a tanuló lakcíme,
e) a tanuló iskolájának neve, OM azonosítója,
f) a tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése,
g) az iskola minden tanulója esetén az iskolai tankönyvellátás keretében megvásárolt tankönyvek címe, illetve a tankönyvvásárláshoz kapott támogatás összege, továbbá
h) a tanuló nemzetiségének megjelölése, amennyiben a nemzetiség óvodai nevelésének
irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló jogszabályban
meghatározott nyilatkozattal nemzetiséghez tartozóként vesz részt a nemzetiségi nevelés-oktatásban.
Az iskola átadja a könyvtárellátónak a tankönyvek tanulóra, évfolyamra, tantárgyra lebontott címlistáját.
A személyes adatok kizárólag a tankönyvjegyzékben meghatározott áron történő tankönyvvásárláshoz való jogosultság megállapítására és a tankönyv értékesítése érdekében
használhatók fel. Az átadott személyes adatok az átadásuk napját követő egy évig tárolhatók.

Az Nkt. szerinti felmenő rendszerben bevezetésre kerülő ingyenes iskolai tankönyvellátással nem érintett iskolai évfolyamokon az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy –
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az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, használt tankönyvek biztosítása, illetve tankönyvek
megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban
részt vevő minden olyan tanuló részére, aki
a) tartósan beteg,
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban
részesül
a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre.

A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy
más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy
tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

Abban a kérdésben, hogy a normatív kedvezményre való jogosultság elbírálásánál kit kell


tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosultnak tekinteni – kivéve, ha az iskoláztatási támogatásra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt szűnt
meg –, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény II. Fejezetében,



sajátos nevelési igényűnek tekinteni, az Nkt. sajátos nevelési igény meghatározására
vonatkozó rendelkezésében foglaltakat kell alkalmazni.

A tankönyvtámogatás összegét – a költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint – az iskola fenntartója útján kell eljuttatni az iskolához.
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A tankönyvtámogatás felhasználható a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalá-sára
és csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére.

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013.
évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 6-7.§
A tankönyvellátási szerződés a Könyvtárellátó és az állami intézményfenntartó központ
fenntartásában álló iskola esetén az állami intézményfenntartó központ – között jön létre.

Ha az iskola vagy fenntartója a tankönyvek megvásárlásához pénzbeli támogatást (a továbbiakban: tankönyvtámogatás) biztosít a tanuló részére, az erről szóló értesítést az iskola
útján megküldi a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek és a Könyvtárellátónak. Az iskola vagy fenntartója által nyújtott támogatással megvásárolt tankönyv – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a tanuló tulajdonába kerül.
A tankönyvtámogatás összegét az iskola – az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott iskola esetén az állami intézményfenntartó központ – a Könyvtárellátónak utalja át.
A tankönyvtámogatás összegéről a tanuló, illetve a szülő nevére szóló számla nem állítható
ki.

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 25-26.§

Az iskola igazgatója minden év június 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell vagy
lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés útján, hányan kívánnak használt tankönyvet igénybe venni vagy új tankönyvet vásárolni.
A felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy várhatóan mely tanulók lesznek
jogosultak ingyenes tankönyvellátásra.
A felméréssel egyidejűleg tájékoztatást kell adni arról, hogy az iskola, az iskola fenntartója
vagy működtetője, illetve más támogató kíván-e biztosítani bármely további tankönyv-
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támogatási kedvezményt. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.

Az iskola igazgatója a felmérés alapján megállapítja, hány tanuló
esetében kell biztosítani az Nkt. 46. § (5) bekezdésben meghatározott ingyenes tankönyveket,
esetében kell biztosítani az Nkt. 4. § (2) bekezdése szerinti normatív kedvezményt,
igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást az a)–b) pontokban foglaltakon túl.
Az igényeket e jogszabály 5. mellékletben meghatározott igénylőlapon lehet benyújtani.
Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat vagy az 5. melléklet szerinti igénylőlapon nyilatkozni kell a normatív kedvezményre való jogosultság későbbi időpontban történő igazolásáról. Az iratok bemutatásának tényét az iskola igazgatója rávezeti az igénylőlapra.

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:
a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.
A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt.

Az iskola – a helyben szokásos módon – hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját
és az igénylés elbírálásának elveit.

A felmérés eredményéről az iskola igazgatója minden év június 15-éig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, a szülői szervezetet, közösséget (a továbbiakban: szülői szervezet),
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az iskolai diákönkormányzatot, az iskola fenntartóját, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.

Az iskola igazgatója a véleményezésre jogosultak véleménye alapján minden év június 17ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről a helyben szokásos módon tájékoztatja a szülőt vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót, továbbá a fenntartót.

Az iskola kezdeményezheti a tankönyvellátás támogatásának megállapítását a fenntartónál
az állami tankönyvtámogatásra nem jogosult tanulók részére, egyidejűleg jelenti a fenn-tartó
részére a támogatásra jogosultak számát.

A tankönyvek, segédletek kiválasztásának további szempontjai



A kiadott tankönyvek tartalma feleljen meg a tantervek és a vizsgakövetelmények által
kijelölt tananyagnak.



A nevelő-oktató munka során csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, szótár stb.) használunk, melyet az oktatási miniszter hivatalos tankönyvvé nyilvánított.



A taneszközöknek biztosítaniuk kell a differenciálást, az önálló ismeretszerzést a tanulói munkáltatást.



A tankönyvek szerkesztése, formátuma, ábrái segítsék a tananyag elsajátítását.



A tankönyv legyen esztétikus, nyelvhelyességi szempontból kifogástalan.



Tankönyvváltásra csak alapos indokkal kerüljön sor.



Valamennyi tanuló idejében hozzájusson a tananyag elsajátításához szükséges tankönyvekhez.



Az egyes tantárgyaknál a tankönyveken kívül a tananyag elsajátítását segítő kiadványok, szöveggyűjtemények, feladatgyűjtemények is álljanak rendelkezésre, figyelem-be
véve azonban, hogy ezzel a tanulókat ne terhelje szükségtelen többletköltség.



Tartalmilag azonos és minőségi szempontból hasonló színvonalú tankönyvek közül az
olcsóbb kerüljön kiválasztásra.



A taneszközök feleljenek meg a munka- és balesetvédelmi előírásoknak.
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Elsősorban olyan eszközöket kell választani, melyeket a tanulók több éven keresztül
használhatnak.



Az eszközök kiválasztásánál az állandóságra törekszünk, új eszközök beszerzését csak
nagyon indokolt esetben, az oktatás minőségét jelentősen jobbító esetben alkalmazunk, melyhez a tapasztalatok megbeszélését követően szintén a mk. döntése szükséges.



Törekszünk arra, hogy az iskola saját költségvetéséből, valamint a normatív jellegű
tankönyvtámogatás 25 %-ának felhasználásával az iskolai könyvtár számára beszerzünk a szociális hátrányokkal küzdő tanulók számára ingyenesen használható taneszközöket.

A tankönyvek választásának didaktikai szempontjai:
Általános didaktikai szempontból azt a könyvet tekintjük jónak, mely egyforma súlyt fektet
a feladat megértésére, megtanítására, és a fokozatos automatizálásra.
Szakmódszertani szempontból:


Fontos, hogy az anyagban megvalósuljon a rész – egész egyensúlya.



Egyformán fejlessze az auditív és vizuális területeket.



A beszélt nyelvre építsen.



Szövegei legyenek érdekesek, igényesek.



Az első osztályos olvasókönyv kiválasztásánál feladat a homogén gátlás kialakulásának megelőzése a dyslexia-prevenció érdekében.

Lélektani szempontból:


A tananyag ne hagyja a tnulót bizonytalanságban, mindig világos, követhető
lépéseket adjon.



Legyen érdekes, játékos (általános iskolában), mozgassa meg a tanulók fantáziáját, keltse fel érdeklődését.



Ne engedje meg a „találgatást”.



Fejlessze egyformán a logikus gondolkodást és az érzelmeket.
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A külső megjelenés szempontjai:


Az illusztrációk funkcionálisak legyenek.



A tipográfia fokozatos legyen.



Jó minőségű papír, kötése tartós legyen, az oldalak áttekinthetőek, segítsék a
könnyebb tananyag-elsajátítást.



A megfelelés mellett lehetőleg alacsony árfekvésű legyen.
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2.8. A felvétel, átvétel szabályai
A tanulók felvételével, átvételével kapcsolatos szabályokat a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló CLXXXVII. törvény és a 20/2012. EMMI
rendelet tartalmazza.

Tanulói jogviszony
A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói
jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. Az iskolai rendszerű szakképzés felvétellel,
átvétellel kezdődik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy
átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. Megszűnik a tanulói jogviszony, ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján. A tanuló joga
különösen, hogy kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe.

Eljárási szabályok
A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanuló felvételével, átvételével kapcsolatos
döntéseit írásban közli a tanulóval, a szülővel. Az iskola döntése ellen a tanuló, a szülő - a
köz-léstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a tanuló
érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a jogszabálysértésre
hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá a tanulói jogviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

Az általános iskolai tanuló a középfokú iskolába az általános vagy a rendkívüli felvételi eljárás keretében vehető fel. A felvételi eljárásokkal kapcsolatos határidőket az oktatásért felelős miniszter évente, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozza meg.

A középfokú iskola - jogszabályban meghatározott keretek között - állapíthatja meg a tanulói jogviszony létesítésének tanulmányi feltételeit. A középfokú iskola a felvételi követelményeket a tanév rendjéről szóló rendelet által meghatározott időben a felvételi tájékoztatóban
köteles nyilvánosságra hozni. A szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jog-
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szabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez kötheti. A
pálya-alkalmassági követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.

A középfokú iskola a felvételi kérelmekről
az általános iskolai tanulmányi eredmények, vagy
a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredménye, vagy
a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei
alapján dönthet.

Helyi felvételi vizsga csak központi írásbeli vizsga mellett, ahhoz kapcsolódva, és csak abban az esetben szervezhető, amennyiben a felvételi évét megelőző három év átlagában a jelentkezők száma több mint kétszeresen meghaladja a felvehető tanulók számát.

A tanulmányi eredmények alatt kizárólag a középfokú iskolába felvételiző tanuló általános
iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványában, félévi értesítőjében (ellenőrzőjében) szereplő
osztályzatait, minősítéseit kell érteni. A tanulmányi eredményekbe a magatartás és szorgalom
értékelése, minősítése nem számítható be.

Ha a középfokú iskola a testkultúra tanulmányi területen hirdet felvételt, további képességek, készségek meglétét is vizsgálhatja. Sportiskolába az a tanuló vehető fel, aki megfelel a
sportegészségügyi és fizikai képesség-felmérési vizsgálat követelményeinek.

A felvételi eljárás költségei a szülőre, tanulóra nem háríthatók át.

A középfokú felvételi eljárást a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében
(a továbbiakban: KIFIR rendszer) kell lebonyolítani. Az információs rendszerben rögzített
adatok hitelességéért annak az intézménynek az igazgatója felel, amelyik az adat rögzítésére
jogosult. A középfokú iskola felvételi tájékoztatót készít, és azt a honlapján nyilvánosságra
hozza, valamint a KIFIR rendszerében október 20-áig elhelyezi.
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A felvételi tájékoztató tartalmazza
a) a középfokú iskola OM azonosítóját, telephelyenként a meghirdetett tanulmányi területek leírását, az azokat jelölő belső kódokat,
b) a középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét,
c) a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módját, szabályait,
d) a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályokat,
e) ha az iskola szóbeli vizsgát szervez, a vizsga követelményeit, a vizsga időpontját és
helyét,
f) ha az adott középfokú iskola nem készít fel érettségi vizsgára, az arra vonatkozó tájékoztatást.

A középfokú iskola a felvételi vizsgák befejezése után, legkésőbb a tanév rendjéről szóló
miniszteri rendeletben meghatározott időpontig a honlapján nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító
számával szerepel, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a jelentkezési lapján kérte,
hogy a felvételi jegyzékben egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessék, akkor a középfokú iskola az oktatási azonosító szám helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tünteti fel.
A felvételi jegyzéket tanulmányi területenként kell elkészíteni, valamennyi jelentkező feltüntetésével. A jegyzék a jelentkező az azonosító adata mellett tartalmazza a jelentkezőnek a
felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban
elfoglalt helyét.

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja.

{iktatoSzam}

{vonalkod}

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}

A Felvételi Központ a beküldött tanulói adatlapok alapján iskolánként, azon belül tanulmányi területenként elkészíti a jelentkezők ábécésorrendbe szedett listáját (a továbbiakban:
jelentkezők listája), és a KIFIR rendszerben a középfokú iskola számára elérhetővé teszi.
A középfokú iskola igazgatója a jelentkezők listájának felhasználásával tanulmányi területenként elkészíti az ideiglenes felvételi rangsort. Az ideiglenes felvételi rangsort a KIFIR
rendszerben úgy kell elkészíteni, hogy a jelentkezők listájában minden jelentkező neve mellé
az igazgató beírja a felvétellel kapcsolatos döntését. Ha a jelentkező teljesítette a felvételi
követelményeket, a neve mellé a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot kell
beírni. Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett a felvételi
kérelem elutasítását az „E” betű alkalmazásával kell beírni. A középfokú iskola igazgatója az
ideig-lenes felvételi rangsorban - tanulmányi területenként - feltünteti a felvehető tanulók létszámát is.

A Felvételi Központ a KIFIR rendszer segítségével az ideiglenes felvételi rangsorok alapján tanulmányi területenként elkészíti az egyeztetett felvételi jegyzéket. Az egyeztetett felvételi jegyzéken minden jelentkező esetében szerepel a felvételi kérelem elfogadásának vagy
elutasításának ténye. Az egyeztetett felvételi jegyzék elkészítése során a Felvételi Központ a
tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszám
együttes mérlegelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja. A Felvételi Központ a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő
legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által közölt
felvehető tanulói létszámon belül van. A Felvételi Központ a KIFIR rendszerben a középfokú
iskolák számára elérhetővé teszi az egyeztetett felvételi jegyzéket.

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőig megküldi a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továbbá, ha
a jelentkező tanulói jogviszonyban áll, az általános iskolának is.
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Ha a középfokú iskola a benyújtott felvételi kérelmek és a felvételi eljárás eredményeképpen megállapítja, hogy a meghirdetett tanulmányi területen nem tudja elindítani az oktatást,
köteles erről három munkanapon belül értesíteni a jelentkezőt, a fenntartót és a hivatalt.

A középfokú iskola igazgatója a felvételi döntésekről szóló értesítések megtörténte után a
következő tanév első napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. Abban az esetben, ha az
általános felvételi eljárás keretében a középfokú iskolába az adott osztályba felvehető tanulói
lét-szám kevesebb, mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi eljárást
ki kell írni. A kiírást meg kell küldeni a székhely szerint illetékes kormányhivatalnak, továbbá
a hivatalnak, amely a megküldött és összesített adatokat a honlapján közzéteszi.

A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani a felvételt meghirdető
iskola által meghatározott formában és időpontig. A rendkívüli felvételi eljárásban több jelentkezési lap is benyújtható, de egy jelentkezési lapon csak egy iskola jelölhető meg. A felvételi kérelmekről az iskola igazgatója dönt.

A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú
jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A
jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a fenntartójához kell
benyújtania a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, amelyiknek a döntésével a
jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő nem ért egyet. Az eljárást megindító kérelmeket
az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév
június l-jéig befejeződjék.

Ha a technikum szakképzési évfolyamára jelentkező nem az iskolában közismereti oktatásban megkezdett tanulmányait kívánja folytatni, a tárgyév február 15-étől az iskola által
meghatározott időben kérheti felvételét vagy átvételét.
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A felvétel feltételei iskolatípusonként
A technikumba alapfokú iskolai végzettséggel, valamint – ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető tanulói létszám kétszeresét – a központi felvételi eljárás keretében mért teljesítmény alapján, továbbá indokolt esetben a szakközépiskola felvételi eljárásában meghatározott követelmények teljesítésével lehet belépni.

A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével azzal, hogy legkésőbb a tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a megadott határidőig az érettségi végzettséget nem szerzi meg.

A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat szakiskolai végzettség birtokában, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben szabályozottak szerinti, érettségire történő középiskolai felkészítéssel párhuzamosan és azzal, hogy a
tizennegyedik (második szakképzési) évfolyam a középiskola befejező évfolyamának elvégzése nélkül már nem kezdhető meg. Ebben az esetben az érettségi végzettség megszerzésének
határideje az utolsó szakképzési évfolyam első félévének utolsó tanítási napja.

Nem magyar állampolgár felvétele, átvétele. Külföldön folytatott tanulmányok
beszámítása
A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha
a) a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon
gyakorolja,
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

{iktatoSzam}

{vonalkod}

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni
kell.
A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel a feltételeknek, az iskolai nevelés-oktatást a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

A külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar köznevelés iskolarendszerében folytathatók. A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló felvételéről az iskola
igazgatója dönt. Ha a beszámítás kérdésében az iskola igazgatója nem tud dönteni, beszerzi az
oktatásért felelős miniszter, szakképzés esetén a szakképesítésért felelős miniszter véleményét.

{vonalkod}

{iktatoSzam}

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}

2.9. Az osztályszervezés, csoportbontások és az egyéb foglakozások szervezésének elvei
Az osztály, illetve csoportszervezés elvei a köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény szerint
Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével - az igazgató dönt.

Iskolai osztály: az a legalább egy nevelési évre, tanévre alkotott oktatásszervezési egység,
amely meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtására alakul az iskolába, azonos
feladat-ellátási helyre járó gyermekekből, tanulókból.

A fenntartó határozza meg az adott nevelési évben az iskolában indítható osztályok számát.
A fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben
iskolai osztályt nem szerveztethet át, és nem szüntettethet meg,

1

A

B

Intézménytípus/Oktatási forma

Osztály- és csoportlétszámok
BA

2

7

minimum
Gimnázium és szakgimnázium
Szakgimnázium, szakközépis-

10. kola gyakorlati képzés

BB
maximum

BC
átlag

26

34

28

6

12

10

Az iskolai osztályra, csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a
tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá
függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év
során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak
akkor lehet eltérni, ha azt a tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűné-
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se indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett osztály, csoport létszáma a minimális
létszám alá csökkent, és átszervezéssel - a tanulóra háruló aránytalan teher nélkül - nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport.

A pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként kell
figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai osztály létszámának számításánál, ha nevelésoktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.

Az osztály és csoportlétszámra vonatkozó rendelkezéseket első alkalommal a 2013/2014.
tanévtől felmenő rendszerben kell alkalmazni.
Tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete

1

A

B

C

évfolyam

tanuló heti óraszáma

osztályok heti időkerete

2

BA
testnevelés
nélkül

BB
testnevelés

BC órák
testneveléssel

CA engedélyezett

1

kilencedik évfolyam

30

5

35

57

1

tízedik évfolyam

31

5

36

57

1

tizenegyedik évfolyam

30

5

35

58

1

tizenkettedik évfolyam

30

5

35

58

3
4
5
6

Az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete különbözetét tanórai foglalkozás, egyéb foglalkozás megtartásához és osztálybontáshoz
veheti igénybe. A középfokú iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és
az osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási
rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára. Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra
osztályonként legalább további heti egy-egy óra biztosított a fentiekben meghatározott időkerete felett.
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Az osztály, illetve csoportszervezés helyi elvei


A törvényi előírások, illetve a fenntartói utasítások keretei között törekedni kell arra,
hogy a lemorzsolódások miatt szükségszerű összevonások az eredményes pedagógiai
munkát, az osztályközösség építését a lehető legkisebb mértékben akadályozzák. Az
összevonásokra csak a legszükségesebb esetben kerüljön sor, az osztályfőnök, a szaktanárok kijelölése kellő körültekintéssel történjék.



Egy osztályba több szakma esetén lehetőleg az egy szakmacsoportba tartozó szakmák
kerüljenek az esetleges összevont szakmai órák szervezése érdekében, amely így nem
csökkenti a csoportbontásra rendelkezésre álló időkeretet.



A szakmai gyakorlati képzésben a változó peremfeltételek miatt (tanulói szerződések
bizonytalan száma, szakemberhiány) előfordulhat összevont csoport szervezése.



A rendelkezésre álló időkeret terhére csoportbontásra az alábbi preferencia-sorrendben
kerülhet sor: 1. idegen nyelv 2. informatika 3. magyar nyelv és irodalom 4. matematika 5. egyéb tantárgyak
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2.10.

Óratervek

Szakgimnáziumi szakmai képzés (régi szakközépiskolai) kifutó rendszerben a
2013/14. tanévtől

évfolyam
9. évfolyam

heti óraszám
szabadsáv
nélkül
5 óra/hét

Ögy.
10. évfolyam

180 óra/év

heti óraszám
szabadsávval
6 óra/hét

70 óra
6 óra/hét

Ögy.
11. évfolyam

éves óraszám
szabadsáv
nélkül

216 óra/év

Ögy.

288 óra/év

216 óra/év
70 óra

7 óra/hét

105 óra
8 óra/hét

éves óraszám
szabadsávval

252 óra/év
105 óra

9 óra/hét

140 óra

324 óra/év
140 óra

12. évfolyam

10 óra/hét

320 óra/év

11 óra/hét

352 óra/év

5/13. évfolyam

31 óra/hét

992 óra/év

35 óra/hét

1120 óra/év

Összesen:

évfolyam
1/13. évfolyam

2275 óra

heti óraszám
szabadsáv
nélkül
31 óra/hét

Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

éves óraszám
szabadsáv
nélkül
1116 óra/év

2579 óra

heti óraszám
szabadsávval
35 óra/hét

160 óra
31 óra/hét

992 óra/év
2268 óra

éves óraszám
szabadsávval
1260 óra/év
160 óra

35 óra/hét

1120 óra/év
2540 óra
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Szakgimnáziumi óratervek 2016/2017. tanévtől kifutó rendszerben
Sport XXXVII. ágazat esetében

Tantárgyak

9.
évf.

10.
évf.

11.
évf.

12.
évf.

9-12.
óraszám
összesen

13.
évf.

13.
évf. óraszám
összesen

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

-

-

Kötelező komplex természettudományos tantárgy

3

-

-

-

108

-

-

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Biológia

-

2

2

2

206

-

-

Kötelezően választható tantárgy: Érettségi tantárgy, vagy
Idegen nyelv, vagy Fizika*, vagy
Informatika, vagy Szakmai tantárgy**

-

-

2

2

134

-

-

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

-

1

-

-

36

-

-

Érettségire épülő (fő) szakképesítés

8

8

7

7

31

961

-

-

(1045+
453)

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés

3

4

3

3

Rendelkezésre álló órakeret/hét

35

36

35

35

35

Tanítási hetek száma

36

36

36

31

31

Éves összes óraszám

1260

1296

1260

1085

1498

4901

108
5

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.

{vonalkod}

{iktatoSzam}
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Gépészet IX., Villamosipar és elektronika XI., Informatika XIII., Közlekedésgépészet
XXII., ágazatok esetében

Tantárgyak

9.
évf.

10.
évf.

11.
évf.

12.
évf.

9-12.
óraszám
összesen

13.
évf.

13.
évf. óraszám
összesen

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

-

-

Kötelezően választható
tantárgy: Érettségi tantárgy,
vagy Idegen nyelv, vagy
Kémia*, vagy Informatika,
vagy Szakmai tantárgy**

-

-

2

2

134

-

-

Pénzügyi és vállalkozói
ismeretek

-

1

-

-

36

-

-

Érettségire épülő (fő)
szakképesítés

8

8

7

7

(1045+4

31

961

-

-

Kötelező komplex természettudományos tantárgy
Ágazathoz kapcsolódó
tantárgy: Fizika

53)

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés

3

4

3

3

Rendelkezésre álló órakeret/hét

35

36

35

35

35

Tanítási hetek száma

36

36

36

31

31

Éves összes óraszám

1260

1296

1260

1085

1498

4901

1085

1085

* Amennyiben az iskola a Kémia tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben
megtalálható 144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia.
** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható.
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Vegyész XV. ágazat esetében

Tantárgyak

9.
évf.

10.
évf.

11.
évf.

12.
évf.

9-12.
óraszám
összesen

13.
évf.

13.
évf. óraszám
összesen

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

-

-

Kötelező komplex természettudományos tantárgy

3

-

-

-

108

-

-

Ágazathoz kapcsolódó
tantárgy: Kémia

-

2

2

2

206

-

-

Kötelezően választható
tantárgy: Érettségi tantárgy,
vagy Idegen nyelv, vagy
Fizika*, vagy Informatika,
vagy Szakmai tantárgy**

-

-

2

2

134

-

-

Pénzügyi és vállalkozói
ismeretek

-

1

-

-

36

-

-

Érettségire épülő (fő)
szakképesítés

8

8

7

7

31

961

-

-

(1045
+453)

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés

3

4

3

3

Rendelkezésre álló órakeret/hét

35

36

35

35

35

Tanítási hetek száma

36

36

36

31

31

Éves összes óraszám

1260

1296

1260

1085

1498

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.
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Szakgimnáziumi óratervek 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben
Sport XXXVII. ágazat esetében

Tantárgyak

9.
évf.

10.
évf.

11.
évf.

12.
évf.

912.
óraszám
összesen

13. évf.

13.
évf.
óraszám
összesen

1.

Magyar nyelv és irodalom*

4

4

4

4

556

-

-

2.

Idegen nyelv

4

4

4

4

556

-

-

3.

Matematika

3

3

3

3

417

-

-

4.

Történelem

2

2

3

3

345

-

-

5.

Etika

-

-

-

1

31

-

-

6.

Informatika

2

2

-

-

144

-

-

7.

Művészetek

1

-

-

-

36

-

-

8.

Testnevelés

5

5

5

5

695

-

-

9.

Osztályfőnöki

1

1

1

1

139

-

-

10.

Kötelező komplex természettudományos tantárgy

3

-

-

-

108

-

-

11.

Ágazathoz kapcsolódó természettudományos tantárgy**

2

2

2

216

-

-

12.

Kötelezően választható tantárgy***

-

-

2

2

134

-

-

13.

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

-

1

-

-

36

-

-

14. Szakmai tárgyak órakerete

8

12

11

12

148
8

31

961

15. Szabadon tervezhető órakeret

-

-

-

-

-

4

124

35

36

35

35

-

35

-

36

36

36

31

-

31

-

1260

1296

1260

1085

490
1

1085

108
5

16.

Rendelkezésre álló órakeret/hét

17. Tanítási hetek száma
Éves összes óraszám

* A magyar nyelv és irodalom két önálló tárgyként jelenik meg a tantárgyi struktúrában:
irodalom, magyar nyelv. A tantárgyak év közbeni értékelése, félévi és év végi minősítése is
külön – külön történik.
**A szakgimmnáziumok helyi tanterveibe beépítendő, az egyes ágazatokhoz kapcsolódó
természettudományos tantárgyak című táblázat szerint.
*** Érettségi tantárgy, Idegen nyelv, Természettudományos tantárgy, Informatika, Szakmai tantárgy vagy Katonai alapismeretek

{vonalkod}

{iktatoSzam}
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Gépészet IX., Villamosipar és elektronika XI., Informatika XIII., Közlekedésgépészet
XXII., ágazatok esetében

Tantárgyak

9.
évf.

10.
évf.

11.
évf.

12.
évf.

9-12.
óraszám
összesen

13.
évf.

13.
évf. óraszám
összesen

1.

Magyar nyelv és irodalom*

4

4

4

4

556

-

-

2.

Idegen nyelv

4

4

4

4

556

-

-

3.

Matematika

3

3

3

3

417

-

-

4.

Történelem

2

2

3

3

345

-

-

5.

Etika

-

-

-

1

31

-

-

6.

Informatika

2

2

-

-

144

-

-

7.

Művészetek

1

-

-

-

36

-

-

8.

Testnevelés

5

5

5

5

695

-

-

9.

Osztályfőnöki

1

1

1

1

139

-

-

10.

Kötelező komplex természettudományos tantárgy

3

-

-

-

108

-

-

11.

Ágazathoz kapcsolódó természettudományos tantárgy**

2

2

2

12.

Kötelezően választható tantárgy***

-

-

2

2

134

-

-

13.

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

-

1

-

-

36

-

-

14. Szakmai tárgyak órakerete

8

12

11

12

1488

31

961

15. Szabadon tervezhető órakeret

-

-

-

-

-

4

124

35

36

35

35

-

35

-

36

36

36

31

-

31

-

1260

1296

1260

1085

4901

1085

1085

16.

Rendelkezésre álló órakeret/hét

17. Tanítási hetek száma
Éves összes óraszám

216

-

-

* A magyar nyelv és irodalom két önálló tárgyként jelenik meg a tantárgyi struktúrában:
irodalom, magyar nyelv. A tantárgyak év közbeni értékelése, félévi és év végi minősítése is
külön – külön történik.
**A szakgimmnáziumok helyi tanterveibe beépítendő, az egyes ágazatokhoz kapcsolódó
természettudományos tantárgyak című táblázat szerint.
*** Érettségi tantárgy, Idegen nyelv, Természettudományos tantárgy, Informatika, Szakmai tantárgy vagy Katonai alapismeretek

{vonalkod}

{iktatoSzam}
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Vegyész XV. ágazat esetében

Tantárgyak

9.
évf.

10.
évf.

11.
évf.

12.
évf.

9-12.
óraszám
összesen

13.
évf.

13.
évf. óraszám
összesen

1.

Magyar nyelv és irodalom*

4

4

4

4

556

-

-

2.

Idegen nyelv

4

4

4

4

556

-

-

3.

Matematika

3

3

3

3

417

-

-

4.

Történelem

2

2

3

3

345

-

-

5.

Etika

-

-

-

1

31

-

-

6.

Informatika

2

2

-

-

144

-

-

7.

Művészetek

1

-

-

-

36

-

-

8.

Testnevelés

5

5

5

5

695

-

-

9.

Osztályfőnöki

1

1

1

1

139

-

-

10.

Kötelező komplex természettudományos tantárgy

3

-

-

-

108

-

-

11.

Ágazathoz kapcsolódó természettudományos tantárgy**

2

2

2

12.

Kötelezően választható tantárgy***

-

-

2

2

134

-

-

13.

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

-

1

-

-

36

-

-

14. Szakmai tárgyak órakerete

8

12

11

12

1488

31

961

15. Szabadon tervezhető órakeret

-

-

-

-

-

4

124

35

36

35

35

-

35

-

36

36

36

31

-

31

-

1260

1296

1260

1085

4901

1085

1085

16.

Rendelkezésre álló órakeret/hét

17. Tanítási hetek száma
Éves összes óraszám

216

-

-

* A magyar nyelv és irodalom két önálló tárgyként jelenik meg a tantárgyi struktúrában:
irodalom, magyar nyelv. A tantárgyak év közbeni értékelése, félévi és év végi minősítése is
külön – külön történik.
**A szakgimmnáziumok helyi tanterveibe beépítendő, az egyes ágazatokhoz kapcsolódó
természettudományos tantárgyak című táblázat szerint.
*** Érettségi tantárgy, Idegen nyelv, Természettudományos tantárgy, Informatika, Szakmai tantárgy vagy Katonai alapismeretek

{vonalkod}
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Két éves szakgimnáziumi szakképesítések óraterv táblázata
minden ágazat esetében
1/13-2/14. évf.
Tantárgyak

1/13.

2/14.

évf.

évf.

óraszám öszszesen

Szakmai idegen nyelv
Érettségire épülő szakképesítés órakerete
Rendelkezésre álló órakeret/hét
Tanítási hetek száma
Éves összes óraszám

4

4

268

31

31

2077

35

35

36

31

126

108

0

5

2345

{iktatoSzam}
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3. SZAKMAI PROGRAM

{iktatoSzam}

{vonalkod}
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3.1. Szakképzési alapelvek, célok
Alapelvek


Korszerű szakmai tudással rendelkező, az új iránt fogékony, az "életre szóló tanulás"
eszméjét elfogadó szakemberek képzése.



Piacképes, gyakorlatorientált ismeretek nyújtása.



Megalapozott felkészülés a szakirányú, magasabb szintű képzéshez.

A szakképzési stratégiai célok
A technikum a szakmai programban megfogalmazott küldetésből eredően az alábbi konkrét szakmai célokat jelöli ki a szakképzésben:



A technikumba kerülő tanuló az érettségire felkészítő évfolyamok befejezése
után, az érettségivel együtt legalább egy szakképesítést szerezzen. Ezzel egyidejűleg
kapcsolódjon be egy államilag támogatott OKJ-s képzésbe is, amelynek egy részére
már érettségi előtt felkészítést kap.



A képzési idő végén nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése (képzési időtől függően
alap vagy középfokú).



A szakirányú továbbtanuláshoz szakmai előképzettség biztosítása.



A szakképzés gyakorlatorientáltságának biztosítása az óratervi kereteken belül, illetve
összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt.



Az európai szakmai és munkakultúra elsajátításának biztosítása.

Szakgimnázium
A szakgimnáziumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és ehhez kapcsolódó
szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama és a szakképzésről szóló törvény alapján az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik.

{iktatoSzam}

{vonalkod}
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A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.

A szakgimnáziumban az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott ágazatokban az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódóan tehető szakmai érettségi vizsga, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető.

A kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig az ágazathoz tartozó szakképesítések közös tartalmi elemeit, valamint az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés tartalmi
elemeit magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett.

A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, érettségi
végzettséget szerzett tanulók részére a szakgimnáziumban az érettségi végzettséghez kötött
szakképesítésre történő felkészítés keretében a szakképzési évfolyamok száma kettő. Ebben
az esetben a szakgimnázium a komplex szakmai vizsgára történő felkészítést a tizenharmadiktizennegyedik (első-második szakképzési) évfolyamon szervezi meg.

A rövid távú célok

Az évente induló képzések céljait a központi programok tartalmazzák. Az intézmény évente az éves munkatervben meghatározza aktuális minőségügyi céljait.

{iktatoSzam}
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A szakképzés célcsoportjai



Szakgimnázium 9-12. évfolyam:
o 14-21 éves fiatalok



Szakgimnázium 13. / 13-14. évfolyam, nappali képzés:
o érettségizett 18-25 éves fiatalok



Szakgimnázium 13-14 / 15. évfolyam, esti képzés:
o érettségizett 25 év felettiek, és a másodszakmások.

Szakirányú szakképesítés beszámíthatóságának szabályozása

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 22. § (1) bekezdése szerint a szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes szakirányú szakmai képesítése és szakirányú szakképesítése a szakgimnázium szakmai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint a tanulmányokba beszámítható, amelynek mértékéről és tartalmáról a kerettantervben meghatározottak figyelembevételével az iskola igazgatója határoz.
A beszámítás elvei:


a jelentkező hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a beszámítandó előzetes szakirányú
szakmai képesítése és szakirányú szakképesítése követelményeit teljesítette.



az előzetesen megszerzett szakirányú képesítés és szakképesítés tantervét (képzési tematikáját) és a jelentkezett szakképzés tantervét össze kell hasonlítani,



az összehasonlítás kiterjed:
o az adott tananyagegység, tantárgy, modul óraszámára,
o az adott tananyagegység, tantárgy, modul tartalmára.



beszámítani csak a minimum elégséges érdemjeggyel zárt tananyag egységet, tantárgyat, modult lehet, amely tartalmilag megegyezik a jelentkezett szakképzés tananyagegységével, tantárgyával, moduljával.



ha az óraszámok nem egyeznek meg, akkor az intézményvezető - az illetékes szaktanárok véleményének meghallgatása után – dönt a beszámíthatóság mértékéről.
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Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítésének
egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet a szakképző iskola vezetőjéhez kell benyújtani. A beszámítható előzetes tanulmányokról és teljesített követelményekről a szakképző
iskola vezetője határozattal dönt. A szakképző iskola vezetőjének döntése ellen a kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni.

Hiányzás a gyakorlatról
Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és
igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati
képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató
szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges.
Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai
gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.
A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 39.§ (5) bekezdése alapján a tanuló mulasztása a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt
mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő
(óraszám) húsz százalékát, a nevelőtestület akkor dönthet úgy, hogy a tanulót mentesíti az
évfolyam megismétlése alól, ha:
-

nincs igazolatlan mulasztása,

-

szorgalma alapján vélelmezhető, hogy pótolni tudja mulasztását,

-

addigi teljesítménye alapján vélelmezhető, hogy teljesíteni tudja a követelményeket.
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A kiesett gyakorlatok pótlásának lehetősége:


Amennyiben a gyakorlat nem párhuzamos csoportokban zajlik (pl. délelőttös és délutános csoport), a tanuló nem a saját csoportjában pótolhatja mulasztását.



Amennyiben az összefüggő gyakorlat alatt az iskolában működik a pótlandó gyakorlati foglalkozásnak megfelelő csoport, a tanuló ott is pótolhatja mulasztását.

A pótlás tényét, idejét, a tanuló által végzett gyakorlati tevékenységet, a követelmények
teljesítését a foglalkozási naplóban rögzíteni kell. A nevelőtestület a javítóvizsgák alkalmával
szervezett osztályozó értekezleten dönt a pótlás elfogadásáról és mentesíti a tanulót az évfolyamismétlés alól.
Gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára dönthet a fentiek szerint a nevelőtestület.

Az értékelés rendje
A közismeretei és szakmai képzés közös szakaszában (9-12. évfolyamok) a szakmai elméleti és gyakorlati feladatok értékelése a közismereti feladatok értékelése szerinti arányokkal
történik.

%-os teljesítés

érdemjegy

0 – 39

elégtelen

40 – 54

elégséges

55 – 69

közepes

70 – 84

jó

85 – 100

jeles
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A tisztán szakmai képzés szakaszában (13. évfolyam és felette) a szakmai elméleti és gyakorlati feladatok értékelése a következők szerint történik, figyelembe véve a szakmai vizsgáztatás követelményeinél alkalmazott arányokat:

%-os teljesítés

érdemjegy

0 – 50

elégtelen

51 – 60

elégséges

61 – 70

közepes

71 – 84

jó

85 – 100

jeles

A szakmai gyakorlati tananyag elsajátításának értékelését első sorban gyakorlati tevékenységben kell elvégezni. Írásos és szóbeli felmérést a tevékenység leírása, a kapcsolódó munka-,
tűz- és környezetvédelmi, elsősegély ismeretek esetében lehet végezni. A gyakorlati feladatok
értékelési útmutatójában szükséges meghatározni a kizáró okokat részletesen. Ezt minden
esetben rögzíteni kell a feladat kiírásokban is. Kizáró ok lehet a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok súlyos megsértése, valamint a munkadarab jelentős méretbeli eltérése az előírt mérettől. Vagy szerelések esetében a működésképtelenség, vagy a megrongálódás is. Kizáró ok esetében az érdemjegy elégtelen.

Eltérő értékelések
Az esti felnőttoktatásban a tanulók értékelése tanév közben folyamatos, elméleti és gyakorlati feladatok értékelése a nappali képzés szerint. Mivel az így szervezett tantárgyak nem
oszthatóak ki heti rendszerességgel, így a téma/tantárgy befejezésével értékelést kell végezni.
Ezekből a jegyekből kell kialakítani a tantárgyi jegyeket, majd a tantárgyi jegyekből itt is lehetőség van a modul jegyek kialakítására is, amelyet az óraszám szerinti súlyozott átlaggal
számolunk.
Abban az esetben, ha a tanév vége előtt 30 nappal bármely tantárgyi átlag jegye elégtelen,
vagy nem osztályozható, a tanuló, érdemjegyét a tanév vége előtt beszámoló vizsgával kell
megállapítani.
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3.2. Megszerezhető szakképzettségek
Nappali rendszerű, 4+1 évfolyamos szakgimnáziumi oktatás
(2012-2015 között indított régi szakközépiskolai képzések kifutó rendszerben)

IX. GÉPÉSZET ÁGAZAT
54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
54 523 04 Mechatronikai technikus
XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZAT
54 523 01 Automatikai technikus
54 523 02 Elektronikai technikus
54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus
XIII. INFORMATIKA ÁGAZAT
54 481 01 CAD-CAM informatikus
54 213 05 Szoftverfejlesztő
XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZAT
54 525 01 Autóelektronikai műszerész
54 525 02 Autószerelő
Az érettségit követően, a szakképzési továbbhaladásnál szabadon választhat az OKJ-s képzések között. Ha az ágazatba tartozó képzések közül választ, és érettségi vizsgát tett az előírt
szakmai tárgyból, akkor az ehhez tartozó 13. évfolyamon folytathatja a képzést.

{vonalkod}

{iktatoSzam}

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}

Nappali rendszerű, 4+1 évfolyamos szakgimnáziumi oktatás
(2016. szeptember 1-től felmenő rendszerben indított képzések)
IX. GÉPÉSZET ÁGAZAT
31 521 10

Gyártósori gépész

54 521 03

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS

IX. GÉPÉSZET ÁGAZAT
52 522 04

Villamos berendezés szerelő és üzemeltető

54 523 04

MECHATRONIKAI TECHNIKUS

XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZAT
51 523 01

PLC programozó

54 523 02

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS

54 522 01

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZAT
52 522 04

Villamos berendezés szerelő és üzemeltető

54 523 01

AUTOMATIKAI TECHNIKUS

XIII. INFORMATIKA ÁGAZAT
52 481 02

Irodai informatikus

54 481 01

CAD-CAM INFORMATIKUS

54 213 05

SZOFTVERFEJLESZTŐ
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XV. VEGYÉSZ ÁGAZAT
34 524 02

Vegyipari rendszerkezelő

54 524 03

VEGYÉSZ TECHNIKUS

XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZAT
31 525 01

Kerékpárszerelő

32 582 02

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (kivéve targonca)

54 525 02

AUTÓSZERELŐ

XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZAT
34 522 03

Elektronikai műszerész

54 525 02

AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ

XXXVII. SPORT ÁGAZAT
51 726 01

Regeneráló balneoterápiás masszőr

54 813 02

SPORTEDZŐ (A SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL)

54 813 01

FITNESS-WELLNESS ISTRUKTOR
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Nappali és esti rendszerű, 2 szakképzési évfolyamos érettségihez kötött szakképző oktatás
(2016. szeptember 1-től felmenő rendszerben indított/tervezett képzések)
54 525 02 AUTÓSZERELŐ
54 481 01 CAD-CAM INFORMATIKUS
54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ
54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS
54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS
54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS
54 525 01 AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ
54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS
54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS
54 813 01 FITNESS WELLNESS INSTRUKTOR
54 813 02 SPORTEDZŐ
54 524 03 VEGYÉSZ TECHNIKUS

Esti rendszerű, 1 szakképzési évfolyamos érettségihez és/vagy szakmai előképzettséghez kötött szakképző oktatás
(2016. szeptember 1-től felmenő rendszerben indított/tervezett képzések)
55 345 01 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II.
55 525 01 AUTÓTECHNIKUS

Esti rendszerű, 0,5 szakképzési évfolyamos OKJ-s szakmai előképzettséghez
kötött szakképző oktatás (szakképesítés-ráépülés)
(2018. szeptember 1-től felmenő rendszerben indított/tervezett képzések)
35 841 01 AUTÓBUSZVEZETŐ
35 841 02 TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ
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Nappali rendszerű, 5 évfolyamos technikumi oktatás
(2020. szeptember 1-től felmenő rendszerben indított képzések)
Elektronika és elektrotechnika ágazat
5 0714 04 01 Automatikai technikus
5 0714 04 03 Elektronikai technikus
Gépészet ágazat
5 0715 10 06 Gépgyártás-technológiai technikus
Specializált gép-és járműgyártás ágazat
5 0716 19 04 Gépjármű-mechatronikai technikus
5 0714 19 12 Mechatronikai technikus
Sport ágazat
5 1014 20 02 Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező
Informatika és távközlés ágazat
5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és -tesztelő
Vegyipar ágazat
5 0711 24 08 Vegyész technikus
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4. ELJÁRÁSREND
A szakmai program megalkotásának, jóváhagyásának, nyilvánosságának és ellenőrzésének
szabályait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet és a •

2019. évi LXX. törvény a szakképzésről, és a 12/2020.(II.07.) Korm.

rendelet tartalmazza.

A nevelő és oktató munka az iskolában szakmai program szerint folyik. A szakmai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény szakmai programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében. A szakmai munkaközösség véleményét - szakterületét érintően - a szakmai program elfogadásához ki kell kérni.
Az iskola szakmai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be.

A fenntartó ellenőrzi a szakmai programot. A szakmai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. A fenntartónak, a működtetőnek, ha egyetértési joga
van a köznevelési intézmény szakmai programja tekintetében, az egyetértés kialakítására
harminc nap áll rendelkezésre.

A szakmai programot nyilvánosságra kell hozni. A szülő joga különösen, hogy megismerje
a nevelési-oktatási intézmény szakmai programját tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
A szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni, hogy hol, milyen időpontban lehet
tájékoztatást kérni a szakmai programról. Az iskola a szakmai programjának legalább egy
példányát oly módon köteles elhelyezni, hogy azt a szülők és a tanulók szabadon megtekinthessék. Az iskola vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők, tanulók részére
tájékoztatást adni a szakmai programról. A szakmai programot a nevelési-oktatási intézmény
honlapján nyilvánosságra kell hozni.
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Az iskola szakmai programjának részeként a miniszter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv megnevezi az oktatásért felelős miniszter által
kiadott kerettantervek közül választottat és rendelkezik a kerettantervben meghatározott, a
kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete legfeljebb tíz százalékának felhasználásáról.

A többcélú intézmény egységes, valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó szakmai
programot, ennek keretein belül az egyes feladatok ellátásához iskolai helyi tantervet használ.
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5. MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet: Technikumi közismereti helyi tanterv 2020/2021 tanévtől felmenő rendszerben.
2. sz. melléklet: Technikumi szakképzési helyi tanterv 2020/2021 tanévtől felmenő rendszerben.
3. sz. melléklet: Szakgimnáziumi közismereti helyi tanterv. Kifutó rendszerben 2016/2017
tanévtől (nappali).
3/a. sz. melléklet: Szakgimnáziumi közismereti helyi tanterv. Felmenő rendszerben
2018/2019 tanévtől (nappali).
4. sz. melléklet: Szakgimnáziumi szakképzési helyi tanterv mellékszakképesítéssel és a
kötelező szakmai tantárggyal kiegészítve. Kifutó rendszerben 2016/2017 tanévtől (nappali).
4/a. sz. melléklet: Szakgimnáziumi szakképzési helyi tanterv mellékszakképesítés nélkül.
Kifutó rendszerben 2016/2017 tanévtől (nappali).
4/b. sz. melléklet: Szakgimnáziumi szakképzési helyi tanterv mellékszakképesítéssel és a
kötelező szakmai tantárggyal kiegészítve. Felmenő rendszerben 2018/2019 tanévtől (nappali).
4/c. sz. melléklet: Szakgimnáziumi szakképzési helyi tanterv mellékszakképesítés nélkül.
Felmenő rendszerben 2018/2019 tanévtől (nappali).
5. sz. melléklet: Szakgimnáziumi szakképzési helyi tanterv. Kifutó rendszerben 2016/2017
tanévtől (esti).
5/a. sz. melléklet: Szakgimnáziumi szakképzési helyi tanterv. Felmenő rendszerben
2018/2019 tanévtől (esti).
6. sz. melléklet: Középszintű érettségi vizsga témakörei
7. sz. melléklet: A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
8. sz. melléklet: Közösségi szolgálat
9. sz. melléklet: Tankönyvellátás rendje
10. sz. melléklet: Egészségfejlesztési prgram
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6. Legitimációs záradékok
Az iskola nevelőtestülete a Szakmai Programot 2020. augusztus 30- ülésén elfogadta.
Tatabánya, 2020. augusztus 30.
…………………………………..

………………………………..

a nevelőtestület nevében

a nevelőtestület nevében

Konrádné Sonn Lídia

Rozovits Zoltán
………………………………
igazgató

A Szülői Munkaközösség a Helyi Szakmai Programot 2020. augusztus 31-én véleményezte, azt támogathatónak találta.
Tatabánya, 2020. augusztus 31.
…………………………………..
az SZMK nevében
Kiss Mária

………………………………..
az SZMK nevében
Cservenka László Zsolt

A Diákönkormányzat a Szakmai Programot 2020. augusztus 31-én véleményezte, azt
támogathatónak találta.
Tatabánya, 2020. augusztus 31.
…………………………………..
a DÖK nevében

………………………………..
a DÖK nevében
Spiák István

