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I. Általános információk 

Fenntartó neve:  Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum 

Cím:    9025 Győr, Kossuth Lajos u. 22/A 

OM azonosító:  203038 

Intézményi kód:  081206 

II. Az iskola nevelési programja 

1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 

A nevelés-oktatási folyamatnak mindenkor összhangban kell lennie az Alaptörvényben 

megfogalmazott értékekkel, a jogállam rendjével, az élet és az emberi méltóság tiszteletének 

elvével, valamint az ezzel összefüggő lelkiismereti és vallásszabadsággal, továbbá a Föld, az 

ember, a természet és a kultúra védelmét szolgáló nemzetközi egyezményekkel. 

Az iskola értékrendjében emberközpontú, alapvető célja a humanista hagyományokra épülő 

erkölcsiség és szellemiség kialakítása a diákokban, továbbá az egészséges, értékalkotó élet 

magatartásformáival rendelkező fiatalok nevelése. Mindezeket olyan iskolai légkörben lehet 

leginkább elérni, ahol a pedagógus tiszteli a tanítványait, értelemben és érzelmekben 

formálható, fejlődni képes embernek tartja, megalapozva ezzel a bensőséges tanár-diák 

viszonyt, bizonyítva, hogy a tanári tekintély megtartása mellett is lehet közvetlen, tartalmas 

emberi kapcsolat tanár és tanítvány között. Értékként preferálja az aktivitást, 

kezdeményezőkészséget, döntési képességet, az innovativitást, mert ezek olyan 

tulajdonságok, amelyek birtokában a tanulók képesek lesznek irányítani későbbi életüket. 

Tanulói a sokoldalú személyiségfejlesztés eredményeképp maguk is aktív részesei legyenek 

egy derűs, harmonikus iskolai közösségnek 

1.1. A pedagógiai munka általános értékű alapelvei, céljai: 

 a nemzeti műveltség elmélyítése, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, 

megőrzése; 

 az egyetemes kultúra közvetítése, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi 

fogékonyság elmélyítése 

 a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök 

együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése; 
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 a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a 

hazafiság megerősítése. 

 a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre, az igazságra és az 

igazságosságra, a jó és a szép iránti törekvésre való nevelés; 

 harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, 

társas és testi képességek fejlesztése; 

 az egyetemes magyar nemzeti hagyománynak, a nemzeti öntudat fejlesztésének, 

beleértve a magyarországi nemzetiségekhez tartozók öntudatának ápolása; 

 az ország és tágabb környezete, a Kárpát-medence, különösen a környező 

országokban élő magyarság életének megismerése; 

 Európához való tartozásunk erősítése;  

 az egész világot érintő átfogó kérdésekre, hangsúlyozva a fenntarthatóság iránti 

közös felelősségre nevelés; 

 Az együttműködés a szülőkkel, a gyermekek családi neveléséhez nyújtott pedagógiai 

segítsége, a szülői vélemények, javaslatok befogadása és hasznosítása; 

 a teljesítmény növelésére nevelés igénye; 

 az elsajátított tudás értékálló és a kor igényeinek megfelelő legyen, egyensúlyra 

törekvés a műveltség értékhordozó hagyományai, valamint az új fejlesztési célok és 

tartalmak között. 

1.2. A pedagógiai munka kiemelt feladatai, fejlesztendő területei: 

 Az erkölcsi nevelés 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 A családi életre nevelés 

 A testi és lelki egészségre nevelés 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 Pályaorientáció 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Médiatudatosságra nevelés 

 A tanulás tanítása 
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1.3. A pedagógiai munka kulcskompetenciái: 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos és technikai kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 Hatékony, önálló tanulás 

1.4. A pedagógiai munka módszertani alapelvei: 

 olyan tanulás-tanítási formák szervezése, melyek segítenek a tanulás belső 

motivációinak kialakításában, fejlesztésében: osztálymunka, csoportfoglalkozás, a 

tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésében-oktatása; 

 alkalmazni kell az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit; 

 olyan tanulás szervezési módok alkalmazása, melyekben a tanulók cselekvő módon 

vesznek részt: tevékenység- és problémamegoldás központú oktatás; 

 a tanítás folyamatában váljon alapvető elvvé a tanulók képességeihez alkalmazkodó 

differenciálás, a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése; sajátos tanulásszervezési 

megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési 

igényű és más tanulási és egyéb problémákkal küzdő gyerekek esetében; 

 fontos feladatunk a tehetséges tanulók fejlesztése, a tehetségek gondozása: 

fakultációs órák, szakkörök, versenyek keretein belül. 

1.5. Az iskola helyi értékei: 

Fő célunk annak a korszerű sokarcúságnak a megteremtése, melyben képzéseink 

elválaszthatatlan szintézisét megvalósítva, azok egymással együttműködve szolgálják a 

kultúra és a szakmai tudás szeretetét, tiszteletét. Olyan iskoláért dolgozunk, ahol a 

fennmaradás és a fejlődés kulcsa a rugalmasság, a nyitottság és a megoldáskereső, 

konszenzusra törekvő gondolkodás, egy befogadó és egyenlő esélyeket nyújtó iskoláért.  
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Az iskola feladata elsősorban olyan képességek, készségek fejlesztése, amelynek révén a 

gyerekek később a legkülönbözőbb élethelyzetekben, munkahelyeken megállják a helyüket, 

mert megtanulták, hogyan birkózzanak meg új kihívásokkal, váratlan feladatokkal.  

Fontos, hogy ne hatalmi és önös szempontok, hanem a gyerekek szükségletei vezéreljék az 

oktatás megszervezését. Mi legyünk a gyerekért, ne akarjuk, hogy ő legyen értünk. Mindezt 

tegyük úgy, hogy a kölcsönös tisztelet és elfogadás jellemezze e kapcsolatot.  

Törekszünk arra, hogy a Krúdy Győr és a régió elismert és népszerű oktatási intézménye 

maradjon és nevünk magas színvonalat és értéket jelentsen diákok, szülők és szakmai 

szervezetek körében egyaránt. 

1.6. A gimnáziumi nevelés és oktatás kiemelt feladatai: 

Iskolánkban a kezdetektől folyik gimnáziumi képzés. A képzés meghatározó alapelve: a 

magas szintű műveltségközvetítő, elsősorban tehetséggondozó oktatás. Minden gimnáziumi 

osztályunkban elsődleges célunk a felsőfokú továbbtanulásra való felkészítés és a magas 

színvonalú nyelvi képzés biztosítása. Célunk, hogy értéket teremtő, erkölcsi tartással bíró, 

kulturált magatartású tanulókat neveljünk, akikben kialakul a tudás becsülete, a művelődés 

iránti igény, az ember tisztelete, megértése és segítése.  

A humán gimnáziumi osztályokban képzés alapvetően humánorientált, az első idegen nyelv 

az angol, a második idegen nyelv a német vagy az olasz. Az angol, a magyar nyelv és 

irodalom és a történelem tantárgyak oktatása emelt óraszámban folyik. A képzési idő: 4 év. 

A reál gimnáziumi osztályokban a képzés alapvetően reálorientált. Az első idegen nyelv az 

angol, a második a német. Emelt óraszámban és csoportbontásban tanítjuk a matematikát és 

az informatikát. A képzési idő: 4 év. 

Magyar–angol két tanítási nyelvű gimnáziumban a képzés az első évfolyamon intenzív 

nyelvoktatással kezdődik heti 19 órában. A tanulók mindegyik évfolyamon legalább három 

tantárgyat angol nyelven tanulnak. Célunk EU-konform ismeretek átadása célnyelven 

(angolul), továbbá olyan tárgyak tanítása két nyelven is (magyar–angol), amelyek humán és 

reál irányú továbbtanulás esetén is hasznosíthatók. A második évfolyamtól emelt óraszámban 

folyik a második idegen nyelv, a német tanítása is. Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek, matematika és célnyelvi civilizáció tantárgyakból a tanítás egyidejűleg két nyelven, 

magyarul és angolul folyik. 

Célunk, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvű tudást együtt fejlesszük. Tanítványaink 

alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár angol nyelven folytassák.  
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Ennek érdekében felkészítjük tanítványainkat: angol nyelvből az emelt szintű érettségi 

vizsgára; két kötelező tantárgyból angol nyelven, legalább középszintű érettségi vizsgára; egy 

választható tantárgyból angol nyelven, legalább középszintű érettségi vizsgára; német 

nyelvből közép- illetve emelt szintű érettségi vizsgára. A kétnyelvű érettségi bizonyítvány 

ezzel felsőfokú „C” típusú (C1) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal 

egyenértékű okiratnak minősül. A képzési idő: 5 év. 

1.7. A szakgimnáziumi nevelés és oktatás kiemelt feladatai: 

(2016. szeptember 1-től kifutó jelleggel szakközépiskolai képzés) 

A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az 

egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi 

kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, 

akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez 

alkalmazkodó cselekvésre. 

Az Országgyűlés 2015. május 27-én elfogadta a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú 

törvények módosítását. Az új szakképzési koncepció célja, hogy Magyarországon olyan jól 

képzett szakemberek végezzenek az iskolákban, akik el tudnak helyezkedni a szakmájukban 

és megfelelnek a szakma kihívásainak. A koncepciónak fontos célja az is, hogy a diákok 

olyan szakmákat választhassanak. melyek valóban keresettek a munkaerőpiacon. 

A szakgimnázium elsődleges feladata, hogy felkészítsen a szakmai végzettséget adó 

érettségire, a szakirányú közép - ill. felsőfokú iskolai továbbtanulásra, vagy szakirányú 

munkába állásra. A szakgimnáziumi képzés általános műveltséget megalapozó négy 

középiskolai évfolyammal rendelkezik, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. 

Az ágazati érettségi után a tanulók szakirányban folytathatják tanulmányaikat és egy év alatt 

szerezhetnek szakmai végzettséget. A szakképzés az 5/13. évfolyamon folytatódik, majd 

komplex szakmai vizsgával zárul. A 30/2016.(VIII.31.) NGM rendelet alapján a 

szakgimnáziumi tanulók az ágazati szakmai érettségi mellett már OKJ-s végzettséget (mellék-

szakképesítést) is szerezhetnek.  

A szakképzési törvény 2018. január 1-én hatályba lépett módosításai a rugalmas, az adott 

ágazathoz igazodó tanulási utak kialakítását teszik lehetővé a szakgimnáziumokban. Ennek 

keretében a tanulók dönthetnek arról, hogy a tanult főszakképesítéshez kapcsolódó mellék-

szakképesítést kívánják-e tanulni képzésük 11-12. évfolyamán. A szakgimnáziumnak a 

szakmai képzés során a főszakképesítés kötelező tanulmányai mellett legalább két alternatív 
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tanulási lehetőséget kell felajánlania tanulói számára a szakmai tudás erősítése, szélesítése 

céljából. Egyrészt biztosítania kell a tanuló számára a mellék-szakképesítés megszerzésére 

irányuló képzés választásának lehetőségét, másrészt, ha a tanuló a mellék-szakképesítést nem 

választja, egyéb, az iskola által ajánlott, a tanuló szakmai kompetenciáit, tudását erősítő 

szakmai tartalmak tanulására kell lehetőséget adnia. 

Turisztikai ágazat 

A turizmus hazánkban a nemzetgazdaság kiemelten fontos ágazata, melynek a kormány 

kulcsszerepet szán fejlesztéspolitikai, foglalkoztatási céljai megvalósításában. Az Új 

Széchenyi Terv kitörési pontjaként szereplő Gyógyító Magyarország – Egészségipari 

Program a turizmus számára is határozott irányokat jelöl ki. Valószínűleg e célok vezérelték a 

fenntartót, amikor 2016-2017-es tanévben iskolánknak újabb, de magyar nyelvű turisztikai 

osztályok elindítására adott megbízást.  

2016. szeptember 1-jével indult magyar nyelvű turisztikai szakgimnáziumi képzésünk. 

Tanulóink a 9–12. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett két idegen nyelvet (németet 

és angolt) tanulnak, valamint elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek a turisztika 

ágazatban. A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az ágazati érettségi mellett 

szállodai recepciós szakképesítést szerezhetnek. A szakképzés az 5/13. évfolyamon 

folytatódik, majd komplex szakmai vizsgával zárul. A képzési idő az érettségi vizsga 

letételéig 4 év. 

A szakképzési évfolyam után megszerezhető szakképesítés: turisztikai szervező és 

értékesítő (OKJ 54 812 03), illetve idegenvezető (OKJ 54 812 01). 

Magyar-német két tanítási nyelvű turisztikai szakgimnázium 

Ebben az oktatási formában a tanítás két nyelven, magyarul és németül folyik. Célunk, hogy 

az anyanyelvi és az idegen nyelvű tudást együtt fejlesszük, tanítványaink alkalmassá váljanak 

arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár német nyelven folytassák, illetve szakmájukat 

mind a két nyelven gyakorolják. A képzés az első évfolyamon intenzív német nyelvoktatással 

kezdődik heti 19 órában. A tanulók mindegyik évfolyamon legalább három tantárgyat német 

nyelven tanulnak: a történelem és a célnyelvi civilizáció mellett a szakmai tantárgyakat. A 

második idegen nyelv (angol) tanítása is emelt óraszámban folyik. Az ebben a képzésben 

megszerzett kétnyelvű érettségi bizonyítvány felsőfokú (C1) nyelvvizsga-bizonyítvánnyal 

egyenértékű dokumentumnak minősül.  

Tanulóink a közismereti tantárgyi képzés mellett turisztika ágazati szakmai oktatásban is 

részesülnek. A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az ágazati érettségi mellett 



Pedagógiai Program 2018. 11 

szállodai recepciós szakképesítést szerezhetnek. A szakképzés az 5/13. évfolyamon 

folytatódik, majd komplex szakmai vizsgával zárul. A képzési idő az érettségi vizsga 

letételéig 5 év. 

A szakképzési évfolyam után megszerezhető szakképesítés: turisztikai szervező és 

értékesítő (OKJ 54 812 03). 

Vendéglátóipari ágazat 

Két osztályt indítunk, az egyikben a német, a másikban az angol a tanult idegen nyelv. 

Tanulóink a 9-12. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett egy idegen nyelvet tanulnak, 

valamint szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban is részesülnek a vendéglátóipari 

ágazatban. A 12. év végén szakmai érettségi vizsgát tesznek. Az ágazati érettségi mellett 

pincér szakképesítést szerezhetnek. A szakképzés az 5/13. évfolyamon folytatódik, majd 

szakmai vizsgával zárul. A szakképzési évfolyam után szerezhető képesítés: 

vendéglátásszervező (OKJ 54 811 01). A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető 

munkakörök: vendéglátó egység vezetője, vendéglős, pincér, pultos, szakács. Célunk a 

korszerű, magas szintű szakmai vállalkozási ismeretekkel és továbbfejleszthető tudással 

rendelkező szakemberek képzése. 

1.8. A szakközépiskolai nevelés és oktatás kiemelt feladatai: 

A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás az iskolai alapműveltség megerősítése mellett a 

gazdaság, a szakképzés igényeihez is igazodva felkészít a választott szakképesítésre. Szakma 

tanulására a kerettantervi 3 évfolyamos szakképzés formájában van lehetőség iskolánkban. 

Tanulóink a szakképzés keretein belül már az 1/9. évfolyamon ismerkednek választott 

szakmájuk alapjaival. A szakmai képzés szakács, cukrász, pincér szakmákban folyik az 

Országos Képzési Jegyzékben és a központi kerettantervekben előírtak szerint. A 

szakképesítés megszerzésének képzési ideje 3 tanév, majd a tanuló dönt arról, hogy 

továbbtanul-e az érettségi vizsgára felkészítő további két évfolyamon.  

Az 1/9. évfolyamon a gyakorlati képzésre az iskolánk tanműhelyeiben kerül sor. A 2. 

szakképző évfolyamtól kezdve tanulóinknak - az illetékes szakmai kamara jóváhagyásával - 

képzési szerződést (tanulószerződést) kell kötni azokkal a vállalkozásokkal, amelyeknél a 

szakmai gyakorlati képzésük folytatódik. Tanulóink a három tanulmányi év egyharmadában - 

a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás mellett - kompetenciaalapú képzésben vesznek részt. 

A szakács szakmát tanuló diákok a 2018/2019-es tanévig - állami ösztöndíjban részesültek, 

azonban Győr-Moson-Sopron megye hiányszakmáinak listáján a 2018/2019-es tanévben a 

szakács szakma már nem szerepel, így már csak a 2/10. és 3/11. (kifutó jelleggel) évfolyamon 
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részesülhetnek a szakács tanulóink - tanulmányi eredményüktől függően - állami 

ösztöndíjban. 

A beiskolázás szakmára történik. Az adott szakképesítésre csak olyan tanuló vehető fel, aki 

az adott szakmai és vizsgakövetelményekben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a 

pályaalkalmassági követelményeknek megfelel. 

A megszerezhető képesítés:  

szakács (OKJ 34 811 04)  

pincér (OKJ 34 811 03) 

cukrász (OKJ 34 811 01) 
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2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai tevékenységek, az iskola nevelési-oktatási 

feladatainak célrendszeréből következnek, azt a pedagógiai programban rögzített értékek, 

feladatok határozzák meg. Ezek közül a legfontosabbak közé tartozik az, hogy tanulóink a 

különböző szintű adottságaikkal, eltérő mértékű fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli 

tanulásukkal, egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, szervezett 

ismeretközvetítéssel és képességfejlesztéssel, spontán tapasztalataikkal összhangban minél 

teljesebben bontakoztassák ki személyiségüket. 

2.1. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása. 

 A tanulók értelmi nevelése. 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés 

igényének kialakítása. 

 A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált 

magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

 A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 

önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek 

kialakítása. 

 A tanulók akarati nevelése. 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 

vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az 

elkötelezettség kialakítása. 

 A tanulók nemzeti nevelése. 

Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 

hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 

megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 
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 A tanulók állampolgári nevelése. 

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 

érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása 

a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

 A tanulók munkára nevelése. 

Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók 

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása. 

 A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 

Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény 

felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és 

az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti 

igény kialakítása. 

2.2. A személyiségfejlesztés lehetséges színterei iskolánkban: 

 tanórai foglalkozások, 

 tanórán kívüli tevékenységek: szakmai, művészeti- és sportkörökben való 

tevékenység, iskolai rendezvények szervezésében és rendezésében való részvétel, 

 a kommunikációs készségfejlesztés és drámajáték (tanórában és tanórán kívül), 

 iskolai médiában való részvételi lehetőségek (iskola híradó a közösségi oldalon, 

iskolarádió), 

 a versenyek (szakmai, tantárgyi, művészeti, sport stb.), 

 az iskolai demokrácia gyakorlásának különböző „színterei” (DÖK, diákdiri választás, 

kampány, szavazás, véleménynyilvánítás az iskolát és diákokat érintő kérdésekről). 
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3. Teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
1
 

3.1. Az egészségnevelési program megtervezése 

Egészségfejlesztő csoport létrehozása 

Tagjai a belső innováció és a pedagógiai programalkotás során az iskolai egészségnevelési 

feladatokban együttműködnek. Tagjai: 

 az igazgató vagy megbízottja; 

 az iskolaorvos, védőnő; 

 a testnevelő; 

 a szabadidő-szervező; 

 a diákönkormányzatot segítő pedagógus; 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. 

Segítő kapcsolatok bevonása 

A segítő kapcsolatok intézményen belüli lehetőségét az osztályfőnök, a szaktanárok és nem 

utolsó sorban a diákok együttműködése jelenti. A feladat jellege közös problémakezelést és 

egységes viszonyulást igényel. A szakszerű és az iskola konkrét helyzetét figyelembe vevő 

iskolai egészségstratégia megvalósítása a tantestület együttműködése nélkül elképzelhetetlen. 

A külső kapcsolatok lehetőséget biztosítanak az egészségfejlesztési munka kiszélesítésére, 

valamint a különböző szakemberek, szakértők és a szülők bevonására. 

Helyzetelemzés 

A helyi egészségnevelési programunknak folyamatosan reagálnia kell a világban és a szűkebb 

környezetben bekövetkező változásokra. Az egészségfejlesztési stratégia kimunkálása során 

az első feladat a problémafeltárás, a rizikócsoportok és a szükségletek felmérése. 

Az iskola-egészségügyi ellátás keretében végzett szűrővizsgálatok eredményeként 

megállapítható, hogy az alábbi egészségi problémák fordulnak elő tanulóinknál nagy 

fajsúllyal: tartáshiba, scoliosis, lúdtalp, túlsúly, ill. elhízás, táplálkozási zavarok, érzékszervi 

problémák, asztma, allergia, pszichés zavarok, hiányos fogazat. 

Kulcsprobléma, hogy a modern kor és a vele együtt járó technológiák az embert olyan 

helyzetbe kényszeríthetik, amely a mozgásszegény életmódhoz, a fizikai képességek 

hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény romlását is. 

Mindezek igen gyakran a lelki egészség hanyatlását vonják maguk után. 

                                                 
1
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 128. §, 129. § 
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3.2. Célkitűzések:  

A mindennapos testmozgás lehetőségének megteremtése
2
  

Közismert tény a fizikai erőnlét, az állóképesség nagyfokú romlása, ezért az iskolai 

egészségnevelési program egyik legfontosabb részeként jelentkezik a mindennapi testedzés 

biztosítása. Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan 

megvalósuljon, az alábbi sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontoknak kell 

teljesülniük: 

 minden gyermek minden nap vegyen részt a testmozgás-programban; 

 minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon történjen meg a 

keringési- és légzőrendszer megfelelő terhelése; 

 minden testnevelési órán legyen gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes 

testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna (a 

testnevelési tananyag egészében a gerinc- és ízületvédelem szabályai legyenek 

betartva, külön figyelemmel a fittségi mérések és az izomerősítések különböző 

testhelyzeteire (l. az OM „Útmutató a tanulók fizikai és motorikus képességeinek 

méréséhez” c. 2000-ben megjelent kiadványt); 

 minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt 

jelentsen még az eltérő adottságú tanulóknak is; 

 érvényesüljenek a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai; 

 a program életmód-sportokat is tanítson, melyeket egy emberöltőn át lehet folytatni az 

életminőség javítása érdekében; 

 tartalmazzon játékokat és táncot is. 

A fenti szempontok együtt és egyformán fontosak és jelentősek. 

Egészséges iskolai környezet 

Fontos; hogy az iskolai környezet biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. 

Figyelemmel kell kísérnünk, hogy az egészségügyi-közegészségtani szempontok 

érvényesülnek-e az iskolai élettér működése során. 

A szellemi, fizikai teljesítőképességet befolyásolják a természetes és mesterséges 

megvilágítás, komfort, klíma, légcsere, zaj, berendezés, iskolai napirend, az iskola belső és 

külső tereinek tisztasága. A tanterem alapvető normái: 52 m
2 
/36-40 tanuló. 

Udvar hiányában is szorgalmazni és biztosítani kell a szabad levegőn való tartózkodást. 

                                                 
2 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 27. § (11), 97. § (6) 
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A helyes táplálkozási szokások  

A táplálkozással kapcsolatos egészségfejlesztés módszertana felöleli az ezzel kapcsolatos 

ismeretek átadását: korszerű ételkészítési technológiák, egészséges élelmiszerek, a táplálkozás 

és a betegségek összefüggései, táplálkozási tanácsadás, rizikócsoportok számára kidolgozott 

sajátos étrend. 

Iskolánk speciális jellegét tekintve is konkrét lehetőségeket kell, hogy biztosítson az 

egészséges étrend, táplálkozás megvalósításához, elsősorban a tankonyha, a tanétterem és a 

büfé kínálata által. Kívánatos az egészségtelen rágcsálnivalók, helytelen összetételű és rossz 

konyhatechnikával készült élelmiszerek, színezett, magas cukor-, szénsav tartalmú üdítőitalok 

száműzése, a kínálat kiegészítése friss gyümölccsel, egészséges innivalóval, tejtermékekkel, 

teljes kiőrlésű gabonafélékből készült péksüteményekkel, salátákkal. 

Mentális egészségfejlesztés 

A jó lelkiállapot erősítő hatással van az immunrendszerre, a testi bajok esetenként a lelki 

egészség romlására vezethetők vissza. Az egészséges életmódra nevelés az egészséges állapot 

örömteli megélésére nevel. 

Fel kell készíteni a tanulókat, hogy legyenek alapvető ismereteik az emberi szervezet 

működéséről, a testi egészség és a mentálhigiéné összefüggéseiről, az egészséget fenyegető 

tényezőkről, a betegségek és balesetek megelőzésének módjairól, az egészségkárosító 

szokások és szenvedélyek kialakulásának megelőzéséről. 

Alakuljon ki a sportoláshoz, a mozgáshoz való pozitív viszonyuk, fejlődjön szabadidő 

kultúrájuk. A sportoláson keresztül is erősítsék akaraterejüket, kudarctűrő képességüket, 

fejlődjön önismeretük, alkalmazkodóképességük, személyiségük.  

Rendelkezzenek a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához, a kooperációhoz megfelelő 

ismeretekkel, készségekkel, empátiával. Legyenek felkészülve az örömteli párkapcsolatra, a 

családi életre. Önálló felnőtt életükben tudjanak helyes döntéseket hozni, konfliktusokat 

megoldani. Sajátítsanak el szorongás- és stresszoldó technikákat. A rendszeres testmozgás 

hatásaival közvetlen kapcsolatban áll az egyes mentális problémák enyhítésével és 

megszüntetésével. 

Legyenek tisztában azzal, miként irányítják cselekedeteinket a különféle érdekek, melyek a 

magatartásirányítás legfontosabb eszközei. Lássák be, hogy léteznek olyan erkölcsi szabályok 

(értékek), normák, amelyek állandónak, az emberi mivolthoz szorosan tartozónak 

tekintendők; értsék meg az ezeken alapuló magatartási szabályok, életvezetési elvek 
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betartásának jelentőségét; képesek legyenek a jót a rossztól megkülönböztetni, az erkölcsöt, 

romboló tényezőket, a devianciát felismerni. 

Testi higiénés szokások alakítása  

A kulturált, tiszta és az időjáráshoz igazított öltözködés hangsúlyozása elengedhetetlenül 

fontos. Nem szabad csak a divatot követve ruházkodni. Hajunk, bőrünk a városi környezetben 

a közlekedési, ipari légszennyezés hatására fokozott igénybevételnek van kitéve, ezért 

védelme is nagyobb törődést kíván. Fel kell hívni a figyelmet a teljes körű (száj-, haj-,  

köröm-, test) és rendszeres tisztálkodásra. Sajnos e téren is akad tennivaló. 

Biztosítani kell az iskolában a tiszta és megfelelő méretű mellékhelyiségeket, öltözőket, 

mosdó- és zuhanyzóhelyiségeket. 

3.3. Az egészséges életmódra nevelés megvalósulási formái 

Tanórai foglalkozások 

Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez. Ezekre a helyi tanterv 

készítése során külön figyelmet kell fordítani. Az osztályfőnöki és a biológia órák különösen 

széleskörű teret biztosíthatnak a tanulók egészségfejlesztésére. A szakmai képzés keretein 

belül is keresni kell a lehetőségeket az egészségtudatos életszemlélet kialakításához.  

Kardinális feladat hárul az iskolai testnevelési programra. Az alapvető cél, hogy minél több 

diákot bevonjunk a rendszeres testmozgás élményébe, ill. mozgáskultúrájuk fejlesztésébe 

széleskörű szervezési valamint hatékony, következetes és meggyőző (direkt, indirekt) oktató-

nevelő munkát igényel. 

A törvény által előírt kötelezettség végrehajtásához – a tanulók fizikai és motoros 

képességeinek mérésére – a Hungarofit 4+1 –es tesztsorát alkalmazzuk a tanév elején és 

végén, melynek célja – a képességek mérése, értékelése és minősítése mellett az egészséges 

létezéshez szükséges fizikai fitness szint kívánt értékének tudatosítása. 

Tanórán kívüli foglalkozások 

Iskolánk tanórán kívüli tevékenységeinek sorában fontos szerepe van az iskolai sportkörnek, 

foglalkozásai, azok tartalma szorosan kapcsolódik a tanórai testneveléshez. A mindennapos 

testmozgás feltételeinek megteremtéséért folyamatosan – az igényekhez igazodva – alakítjuk 

és bővítjük a lehetőségeket. 

Az iskola minden tanulója a beiratkozással automatikusan diáksportköri tagsággal 

rendelkezik, melynek értelmében külön díj befizetése nélkül vehet részt a sportköri 

foglalkozásokon. A délutáni foglalkozásokon a következő sportolási lehetőségeket kínáljuk: 
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 kosárlabda, 

 röplabda, 

 labdarúgás, 

 tollaslabda. 

Ezeken kívül számos más sportban is lehetősége van tanulóinknak a képességek felmérésére 

és a versenyzési kedv kibontakoztatására. Diákjaink elindulnak kézilabda, atlétika, evezős, 

kötélugró, úszó és egyéb aktuálisan adódó versenyeken is. 

Míg az edzéseken leginkább a rendszeres mozgást, a versenyzést is felvállaló tanulók vesznek 

részt, a hagyományos házibajnokságokba a passzívabbakat is igyekszünk bevonni. 

Rendszeresen szervezünk sportnapokat, melyeken kosárlabda, röplabda, kézilabda, teremfoci 

és asztalitenisz csatákat vívhatnak a résztvevők. (Krúdy Duatlon, Krúdy Kézilabda Kupa, 

Krúdy Röplabda Kupa, Sport és egészség nap) 

A sítáborokban minden évben 30-40 diákunk sajátítja el a sízés alapjait vagy csiszolja 

sítudását. 

A tartási rendellenességgel küzdők részére hetente 2 alkalommal több csoportban biztosítunk 

gyógytestnevelést. A diákönkormányzat is évente többször szervez sportrendezvényeket. (24 

órás foci, Krúdy-Decathlon strandröplabda kupa stb.). 

Személyi erőforrások 

Belső: 

 az iskolában dolgozó pedagógusok személyes példamutatása, egészségtudatos 

életmódja adja elsősorban az egészségnevelés hitelességét; 

 a technikai dolgozók igényes és rugalmas napi munkájukkal tudják elősegíteni az 

egészséges iskolai környezet kialakítását. 

Külső: 

 az ÁNTSZ megyei intézeteinek egészségfejlesztési szakemberei, az Országos 

Gyermekegészségügy Intézet és más egészségügyi intézmények, szervezetek és a 

gyermekvédelmi szolgálatok munkatársai. 

Anyagi erőforrások: 

 a fenntartó támogatása az iskola egészségnevelési programjának megvalósításához; 

 a tanulói létszám arányában juttatott sporttámogatás célirányos felhasználása; 

 helyi szolgáltató cégek anyagi és természetbeli támogatása. 

Továbbképzési lehetőségek: tájékoztató fórumok, meghívott előadók, egészségtan-

tanárképzés, szakkönyvek, szaklapok. 
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Drogprevenció 

Az országban az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt a tiltott szerek, a nem orvosi 

alkalmazás keretében használt nyugtatók, fájdalomcsillapítók, altatók együttes fogyasztása, de 

a legális szerek használata sem csökkent.  

Legfőbb célunk tanulóinkat olyan ismeretekkel, pszichésen megalapozott benső értékké vált 

normakultúrával felruházni, amelynek segítségével egyértelműen elhárítják a személyiségük 

integritását veszélyeztető szerek használatát, valamint a társadalmi normákhoz igazodó, 

életkoruknak, érdeklődésüknek megfelelő szabadidős elfoglaltságok nyújtása. 

A drogprevenció összetett személyiségfejlesztő munka, ezért abban a tantestület minden 

tagjának részt kell vennie.  A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében 

végzett megelőző munkában. 

A pubertás kortól kezdve nagyon fontos a kortárs csoport befolyása, amit a drogprevenciós 

munkában fel tudunk használni (kortárs-segítők). 

Lehetséges formái, színterei: 

 tanórai foglalkozások (szaktárgyi órák, szakmai órák, osztályfőnöki órák), 

 tanórán kívüli foglalkozások (diáknap, egészségnap, sportprogramok, vetélkedők, 

versenyek) 

 szülői értekezletek 

 iskolán kívüli rendezvények – konferenciák, továbbképzések, kortárs-segítőképzés, 

egyéb rendezvények 

  



Pedagógiai Program 2018. 21 

4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

4.1. Iskolánkban a közösségfejlesztés főbb területei: 

 a tanórák, 

 a tanórán kívüli foglalkozások, 

 a diákönkormányzati munka,  

 a szabadidős tevékenységek. 

Mind a négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek feladatai, 

céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak: 

 az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához; 

 véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez; 

 a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend); 

 a másság elfogadásához; 

 az együtt érző magatartás kialakulásához; 

 a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

A közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van feladatuk, hanem az iskolában 

foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt az iskolát segítő szervezetek vezetőinek is, hiszen 

megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, társas kapcsolataival, az intézmény 

valamennyi dolgozója példaként áll a diákok előtt.  

4.2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink a következők: 

 érezze minden tanuló, hogy a Krúdy Gyula Középiskola közösségéhez tartozik, érezze 

magáénak az iskolát, ezért óvja, védje, tegye esztétikussá szűkebb mozgásterét, az 

osztályát, a folyosókat, egyéb tartózkodási helyeit. Tanáraik irányításával díszítsék 

osztálytermeiket, abban fejeződjék ki diákjaink érdeklődési köre, az osztályok 

szakmaisága, humán vagy reál irányultsága, illetve a környezetükkel szemben 

támasztott igényesség.  

Törekedjünk arra, hogy minden tanuló: 

 ismerje meg azokat a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben 

való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek; 

 ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk 

nagy múltú értékeit; 
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 sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek;  

 legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a 

másság iránt, becsülje meg ezeket; 

 valamilyen módon közvetlenül is vállaljon részt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában; 

 legyen képes a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az 

élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát; 

 váljon érzékennyé környezete állapota iránt; 

 kapcsolódjon be közvetlen környezetének értékeinek megőrzésébe, gyarapításába; 

 életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 

törekvés váljon meghatározóvá; 

 szerezzen személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok 

közös kezelése és megoldása terén; 

 legyen képes az új audiovizuális környezetet megérteni és azt szelektíven használni; 

 tanulóink tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvén 

szabatosan kommunikálni; 

 az önálló, felnőtt életében képes legyen életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket 

hozni, egészséges életvitelt kialakítani; 

 ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető 

tényezőit és ezek elkerülésének módjait; 

 kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzéséhez; 

 tanuljon meg tanulni; 

 tudja, hogy életpályája során többször pályamódosításra kényszerülhet; 

 legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére; 

tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést. 
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5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, 

az osztályfőnök feladatai 

5.1. A pedagógus feladata: 

Alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a kerettantervben előírt 

törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az 

egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. 

A pedagógus feladata a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében  

 foglalkozások, tanítási órák előkészítése,  

 a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,  

 az intézmény kulturális- és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése,  

 a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével 

összefüggő feladatok végrehajtása,  

 előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és 

egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete,  

 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,  

 a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,  

 eseti helyettesítés,  

 a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,  

 az intézményi dokumentumok készítése, vezetése  

 a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,  

 osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység,  

 pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása 

 a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,  

 külön megbízás alapján munkaközösség vezetés, 

 az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés,  

 közreműködés az intézményi belső ellenőrzéshez (pedagógus önértékeléshez) 

kapcsolódó feladatokban, 

  környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,  

 iskolai szertár fejlesztése, karbantartása,  

 a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, 

tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása,  
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 közreműködés a vizsgák (osztályozó, javító, különbözeti, szint, köztes, érettségi, 

szakmai) előkészítésében és lebonyolításában,  

 az elektronikus naplót vezetése (amennyiben az adott tanévben működik), 

 munkaidő-nyilvántartás vezetése. 

5.2. Feladata osztályfőnökként 

Az osztályfőnököt az iskola pedagógusai közül az igazgató, vagy az igazgató egyetértésével 

helyettese jelöli ki.  

Osztályfőnöki teendők ellátása esetén feladata, hogy: 

 céltudatosan összehangolja a nevelési tényezőket, 

 alaposan megismerje tanítványainak személyiségét, 

 a rendezvénynaptárnak meglelően közreműködjön a kulturális rendezvények 

lebonyolításában, műsorok összeállításában, osztályának felkészítésében, 

 a korszerű pedagógia elvei szerint, az erkölcsiség szellemében nevelje tanítványait, 

segítse hivatástudatuk kialakítását; ennek érdekében tanulmányi, általános műveltségi 

vagy honismereti jellegű kirándulást, kulturális intézménylátogatást szervezzen, 

 tanév elején elkészítse az osztályfőnöki órák foglalkozási tervét (tanmenetét),  

 koordinálja és segítse az osztályában tanító pedagógusok nevelő munkáját azzal a 

törekvéssel, hogy elősegítse a korszerű pedagógia érvényesülését, 

 részt vegyen az osztályfőnöki munkaközösség munkájában,  

 figyelemmel kísérje a vezetésére bízott tanulók tanulmányi előmenetelét, fegyelmi 

helyzetét. Különös hangsúlyt helyezve a tanulók iskolában tartását célzó megelőző 

tevékenységre. Indokolatlan tanulói mulasztások és késések, vagy fegyelmezetlen 

magatartás esetén tegye meg a jogszabályban előírt, és a hatáskörébe tartozó 

intézkedéseket. 

 Az éves munkatervben előírt szülői értekezleteken kívül, saját maga választja meg a 

szülőkkel való rendszeres kapcsolattartást. Tanulóinak megismerése érdekében 

családlátogatást is kezdeményezhet. 

 Lássa el az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. Naprakész, előírásoknak 

megfelelő módon vezesse az alapvető oktatási dokumentumokat (osztálynapló, 

törzslap, bizonyítvány, ellenőrző). 

 Készítse el és határidőre adja le az osztályáról készített félévi és tanév végi statisztikát. 
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5.3. A tanár kötelességei
3
  

Alapvető feladatának ellátásával összefüggésben a tanár kötelessége különösen, hogy: 

 nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének 

fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden 

tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, 

fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, 

 a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség 

szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más 

szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

felzárkózását elősegítse, 

 segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 

 segítse a lemaradó tanulók felzárkóztatását,  

 előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

 egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

 a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola 

döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről, 

 a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg 

minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások 

betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - 

és szükség esetén más szakemberek - bevonásával, 

 a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és 

jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ 

adjon, 

 az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

                                                 
3
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62.§ 
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 a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint 

érdemjegyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan 

értékelje a tanulók munkáját, 

 részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze 

magát, 

 tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését 

folyamatosan irányítsa, 

 a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 

 pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az 

iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

 határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

 megőrizze a hivatali titkot, 

 hivatásához méltó magatartást tanúsítson, betartsa a Nemzeti Pedagógus Kar Etikai 

Kódexében foglaltakat, 

 a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 

5.4. A tanár jogai
4
  

A munkakörével összefüggésben megillető jogai: 

 személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és 

személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és 

elismerjék, 

 a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás 

módszereit megválassza, 

 a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével 

megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, 

ruházati és más felszereléseket, 

 a Knt. 3. § (3) bekezdésében foglaltak megtartásával saját világnézete és értékrendje 

szerint végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására 

kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót, 

 hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói 

információkhoz, 

                                                 
4
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 63.§ 
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 a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 

programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a 

nevelőtestület tagjait megillető jogokat, 

 szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján 

gyarapítsa, részt vegyen a köznevelési rendszer működtetésével, ellenőrzésével 

kapcsolatos megyei és országos feladatokban, pedagógiai kísérletekben, tudományos 

kutatómunkában, 

 szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és 

országos közneveléssel foglalkozó testületek munkájában, 

 az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges 

tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak 

szerinti informatikai eszközöket, 

 az állami szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, muzeális 

intézményeket és más kiállító termeket, színházakat jogszabályban meghatározott 

kedvezményekre való jogosultságát igazoló pedagógusigazolvánnyal látogassa, 

 az oktatási jogok biztosához forduljon. 

 Részt vegyen, aktívan bekapcsolódjon a Nemzeti Pedagógus Kar munkájába. 
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6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

helyi rendje 

6.1. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

Az utóbbi évtizedekben egyre több a magatartási zavarral küszködő fiatal. Ez az iskolában is 

tapasztalható, összefüggésben van a tömegkultúra és az értékrend átalakulásával. Egyre 

nehezebb kezelni intézményi szinten ezt a problémát. Megnyilatkozási formái az iskolai élet 

minden területén megfigyelhetők, éppen ezért közös fellépéssel lehet változtatni rajta.  

Feladataink: 

 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájának hatékonnyá tétele; 

 a magatartás-zavarokat kiváltó okok feltárása, mérséklése és lehetőség szerinti 

megszüntetése; 

 az osztályfőnökök koordinációs szerepének növelése; 

 személyiségre szabott megoldás megtalálása; 

 kapcsolatfelvétel az iskolán kívüli szervezetekkel az okok megszüntetése érdekében. 

6.2. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

A tehetség és képesség kibontakoztatásának színterei: 

 differenciált tanórai foglalkozások; 

 iskolai tantárgyi szakkörök; 

 önként vállalt szorgalmi feladatok; 

 diákok részére kiírt pályázatokon való részvétel, illetve a tanulók felkészítése; 

 kutatómunka, versenyfelkészítés, versenyeztetés; 

 iskolán kívüli tehetséggondozó intézményekhez irányítás; 

 sportszakosztályok és sportkörök. 

A tehetség kibontakoztatásának lehetőségeként minél több tanulót kell indítanunk különböző 

szintű tanulmányi versenyeken. (OKTV, OSZTV, SZKTV, regionális, megyei és városi 

versenyek, sportversenyek, pályázatok stb.) Mivel az országos tanulmányi versenyek (OKTV) 

rendkívül szűk kört érintenek, az országos döntőbejutást számtalan szubjektív elem teheti 

kétségessé, ezért egyéb versenyeken való részvételt szorgalmazzuk, amelyek a 

tehetséggondozásnak, speciális képességeknek kibontakoztatásának ugyanúgy tág teret adnak 

és sikerélményt is biztosítanak.  

A dicséret fontos pedagógiai eszköz. Azokat a tanulókat, akik képességeihez mérten 

kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, versenyeken eredményesen szerepelnek, az iskola jó 
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hírnevéért sokat tesznek, a nyilvánosság előtt (honlap, iskolai ünnepélyek) részesítjük 

dicséretben.  

6.3. Gyermek- és ifjúságvédelem 

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat végző személyek: 

 az intézmény igazgatója, igazgatóhelyettesek; 

 az iskolában dolgozó pedagógusok, kiemelten az osztályfőnökök; 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős; 

 a munkát segítő személyek: iskolaorvos, iskolai védőnő, szabadidő-szervező 

pedagógus. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos konkrét feladatok: 

 az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst foglalkoztat, aki lehetőség szerint 

rendelkezzen pszichológus vagy szociális munkás végzettséggel; 

 minden pedagógus, kiemelten minden osztályfőnök közreműködik a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában és megszüntetésében. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai: 

 a pedagógusok, tanulók és szülők tájékoztatása (írásban is) a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy mikor, hol, milyen 

problémákkal kereshető fel; 

 tájékoztatás az iskolán kívüli gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményekről. 

Elérhetőségük közzététele; 

 a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése; 

 a gyermek veszélyeztetettségének felismerése; 

 segítségnyújtás, a veszélyeztetettség megszűntetésében részvétel; 

 veszélyeztetett tanulóknál a családi környezet megismerése; 

 szükség esetén a gyermekjóléti szolgálat értesítése. (Jelzési kötelezettség); 

 részfeladatok ellátása, esetmegbeszélésen való részvétel, ha ezt a gyermekjóléti 

szolgálat kéri. (együttműködési kötelezettség); 

 anyagi problémák esetén a gyermekvédelmi támogatás megítélésének 

kezdeményezése; 

 tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról; 

 dokumentációs feladatok. 
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Egyéb tevékenységek: 

 szabadidős foglalkozások megszervezése és vezetése prevenciós céllal; 

 pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok megírása; 

 havi jelzőrendszeri ülésen való részvétel (a gyermekjóléti szolgálatnál). 

A munkavégzés módszerei és lépései 

 kapcsolatfelvétel (illetve a későbbiekben kapcsolattartás) más gyermekvédelmi 

intézményekkel (Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Családsegítő 

szolgálatok stb.); 

 intézmények elérhetőségének kifüggesztése az aulában és a tanári szobában; 

 hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek felmérése az osztályfőnökök 

segítségével. 

Folyamatos munkák: 

 egyéni esetkezelés: egyéni segítségnyújtás problémák esetén; 

 családgondozás (konzultációs lehetőség, családlátogatások illetve megfelelő 

végzettség esetén családterápia és video-home tréning segítségével); 

 prevenciós tevékenység: osztályfőnöki órák keretében (drog-prevenciós, önismereti, 

felvilágosító stb. témákban); szabadidős programok által (klubok, csoportok, képzések 

megszervezése/megtartása); 

 pedagógusok segítése: tanácsadás gyermekvédelmi kérdésekben; információnyújtás; 

 a veszélyeztetett gyerekek nyilvántartása, munkanapló vezetése; 

 ismertetők, szóróanyagok gyűjtése, elérhetővé tétele. 

Alkalmi feladatok: 

 pályázatok: pályázati lehetőségek felkutatása, a gyermekvédelemmel összefüggő 

pályázati anyagok elkészítése; 

 kérdőívek kidolgozása a pedagógiai program mérési rendszeréhez; 

 fegyelmi tárgyaláson való részvétel; 

 Győr gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök találkozóján való részvétel; 

 félévkor és évvégén ifjúságvédelmi beszámoló megtartása. 
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6.4. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

Színterei: 

 tanítási órák és csoportfoglalkozások; 

 tanulószoba illetve korrepetálás; 

 egyénre szabott feladatok adása. 

A tehetséggondozásban és felzárkóztatásban változatlanul szerepe van a differenciált tanórai 

munkának. A gimnáziumok és szakgimnáziumok 9. évfolyamos tanulói számára felzárkóztató 

foglalkozásokat, míg a szakközépiskola 9-11. évfolyamos tanulóinak tanulmányi munkájuk 

segítése érdekében korrepetálást szervezünk, az esetleges lemorzsolódás és a bukások 

elkerülésének érdekében. A korrepetálások időpontját, helyét, a korrepetálásokat végző tanár 

nevét a tanulókkal ismertetni kell, akik ezt az ellenőrző könyvbe beírják. A korrepetálás a 

tanulók részére ingyenes és önkéntes. Rendkívül esetben (pl.: több tárgyból bukás veszélye) a 

tanuló a szülő egyeztetésével kötelezhető a korrepetáláson való részvételre.  

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális tényezők 

gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésünkben. Feladatunk segíteni minden hátrányos helyzetű 

- de különösen a szociális hátrányban lévő tanulót képességeinek kibontakoztatásában. 

Célunk: a tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, ismeretelsajátításukat és egyéni 

ütemű fejlődésüket segíteni. 

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: 

 felzárkóztató, ill. tehetséggondozó programok szervezése; 

 drog- és bűnmegelőzési programok; 

 mentálhigiénés programok; 

 pályaorientációs tevékenység; 

 komplex táborozások, kirándulások, országjárások; 

 felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, 

fogadóórákon, családlátogatásokon, értesítés (honlap, tájékoztató levél); 

 helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése; 

 motiválás arra, hogy a gyermek kollégiumi, ellátásban részesüljön; 

 kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel, az áthelyező bizottságokkal; 

 a tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása; 

 táborozási hozzájárulások; 



Pedagógiai Program 2018. 32 

 ösztöndíjak; 

 pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon. 

Iskolánkban ”szociális programban” is szeretnénk gondolkodni. A meglévő alapítványi és 

pályázati lehetőségeinket úgy hasznosítjuk, hogy az egyszerre megfeleljen a 

tehetséggondozásnak, és szükség szerint a szociális háló szerepét is betöltse. 

6.5. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program - GINOP 6.2.3-17 

Az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt célkitűzése, hogy 2020-ra a korai iskolaelhagyók 

aránya 10% alá csökkenjen az EU egészére vonatkozóan. A GINOP 6.2.3 projekt 

megvalósításával a Centrum szeretné a szakmai munkáját megújítani, a lemorzsolódási 

arányain javítani, visszaszorítani azt. A program időtartama: 2018. január-2020. május 

Cselekvési tervben megfogalmazott célok: 

1. Alapkompetenciák fejlesztése 

2. Tudásmegosztás erősítése 

3. Közösségi tér kialakítása, DKA labor 

4. Tanulás-módszertani fejlesztések 

5. Szabadidő hasznos eltöltését támogató tevékenységek 

6. Pedagógus továbbképzések 

7. Helyi szabályozók átdolgozása 

8. Pályaorientációs tevékenység erősítése 

9. Partneri elégedettségmérés 

10. Vállalkozó válás támogatása 

11. Szülői aktivitás erősítése 

12. Kommunikáció erősítése 

A végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentése érdekében megfogalmazott 

célkitűzések eléréséhez az alábbi feladatok ellátását rendeljük: 

 Alapkompetencia mérés a kilencedik évfolyamon, majd a kompetencia-mérés 

eredményeinek felhasználásával és egyéb ifjúságvédelmi szempontok 

figyelembevételével az alapkészség fejlesztésére tanulók kiválasztása. Mentorált 

csoportok kialakítása.  

 Tanulás-módszertan fejlesztése: Osztályfőnöki feladatok: tanulási kultúra felmérése, 

tanmenetben rögzített tanulás-módszertani foglalkozások az osztályfőnöki órák 

10%-ában  

 Tanártovábbképzések 
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 Eszközfejlesztések 

 Pályaorientációs tevékenység erősítése 

 Partneri elégedettségmérés 

 A tanulók felkészítése a vállalkozóvá válásra 

 A szülői aktivitás erősítése 

 A kommunikáció erősítése 
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7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje 

Az iskolában diákönkormányzat működik a tanulók érdekeinek képviseletére. A 

demokráciára, a közéleti felelősségre nevelés érdekében a tanulók ezen keresztül gyakorolják 

a számukra biztosított jogokat
5

. A DÖK véleményét írásban közli az intézmény 

vezetőségével. A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzattal rendelkezik. A 

diákönkormányzat munkáját segíti az e faladatra kijelölt felsőfokú végzettséggel és 

pedagógus szakképesítéssel rendelkező DÖK patronáló tanár. 

A DÖK legfőbb feladata az iskola tanulóinak neveléssel és oktatással összefüggő tanórán 

kívüli tevékenységének megszervezése, amely működését a nevelőtestület segíti. 

A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - 

saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik 

megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt. 

  

                                                 
5
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 48. § 
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8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formái 

8.1. A tanulókkal való együttműködés 

A tanulók jogaikat és kötelességeiket az iskola mindennapi életében érvényesíthetik. A 

szervezett diákélet fontos kerete annak, hogy a tanulók megismerjék a demokratikus 

társadalom értékeit, az állampolgári jogokat és kötelességeket. Ezek gyakorlásában 

tapasztalatot szerezzenek, fejlődjön kommunikációs és együttműködési készségük. Az iskola 

számára pedig fontos eszköz ahhoz, hogy a diákoknak, mint iskolahasználóknak az igényeit 

és véleményét megismerje, saját munkájának elemzésekor ezeket a tapasztalatokat számításba 

vegye, iskolafejlesztő munkájában felhasználja.  

A diákjogokkal összefüggő személyiségi jogok a tanulókat természetesen és magától 

értetődően illetik meg, azokat a pedagógusnak és a diáktársaknak egyaránt tiszteletben kell 

tartania. A joggyakorlás legfontosabb szervezett fórumai a diákönkormányzat, a 

diákközgyűlés. 

A diákönkormányzat 

Az osztályok a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően 

minden tanév elején osztály-diákbizottságokat választanak. A bizottságok alkotják az iskolai 

diákönkormányzatot, melynek tagjai megválasztják vezetőségüket.  

A diákönkormányzat működését a tanulók által választott pedagógus segíti, a 

diákönkormányzattal folyamatos kapcsolatot tart az igazgató. Működési mechanizmusát 

tekintve az iskolavezetőséggel való kapcsolattartás rendjét az intézmény, illetve a 

diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.  

Az iskolai diákönkormányzat működésének célja, feladata: 

 a köznevelési törvény alapján a tanulói érdekképviselet megvalósítása a 

diákönkormányzat tevékenysége révén; 

 a fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése a diákönkormányzat munkáján és a 

diákközélet - diáktanács megbeszélései, diákparlament lebonyolítása stb. - 

megvalósításán keresztül;  

 a diákönkormányzat működése során a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának 

biztosítása - összhangban a Házirendben meghatározott elvek megismerésével és 

megvalósításával; 
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 az iskola kulturális életében való részvétel - a rendezvények, műsorok, ünnepélyek 

szereplőinek közreműködése révén; 

 a mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékek, kulturált viselkedési formák 

kialakítása a fentiekben említett tevékenységek gyakorlása során. 

A diákközgyűlés 

A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának legfontosabb fóruma a 

diákközgyűlés, amelyet évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni. A diákközgyűlés 

- az iskolai diákönkormányzat döntése alapján, tekintettel a nagy iskolai létszámra - 

küldöttközgyűlésként is megszervezhető. Megtartásának idejét a tanév helyi rendje 

tartalmazza. Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselője 

beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különösen a tanulói jogok 

helyzetéről és érvényesüléséről. A diákközgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő ügyekben 

kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat, illetve az iskola vezetéséhez. A pedagógusokra, a 

vezetőkre, az intézményre és a tanulókra vonatkozó véleménynyilvánítás szervezett formában 

a diákközgyűlés keretében lehetséges.  

Diákszervezetek, létrehozásának feltételei 

Az iskola diákjai - felnőtt segítő közreműködésével - érdeklődési körüknek megfelelően 

különböző diákköröket alakíthatnak, bekapcsolódhatnak külső diákszervezetek munkájába. 

Ha a diákkör működtetésével kapcsolatban költségek merülnek fel, azt költségtérítéses 

formában vagy az engedélyezett fakultatív órakeret terhére lehet indítani. A mindennapos 

testnevelés lehetőségének egyik fontos megvalósítási formája az iskolai sportkör, amely - 

alapfeladat lévén - intézményi költségvetésből működik. 

8.2. A szülők 

A felvétellel és a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben az értesítés az iskolai 

adminisztráció hatáskörébe tartozik. A működés rendjének ismertetése, a tanulmányi 

előmenetelről az értesítés, illetve a szülői nyilatkozatok megszerzése az osztályfőnök feladata.  

A szülői munkaközösség 

Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői 

munkaközösség működik. Az osztályba járó tanulók szülei alkotják az osztály szülői 

munkaközösséget, amelyet a maguk közül választott elnök a tisztségviselőkkel és az 

osztályfőnökkel együttműködve irányít. Az iskolai Szülői Választmány az egyes osztályok 
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szülői munkaközösségéből áll. Az osztályok SZM elnökei választják az elnököt és a 

tisztségviselőket.  

A szülői munkaközösség főbb tevékenységi területei: 

 szervezi a szülők tájékoztatását az intézmény céljairól, közvetíti a szülők véleményét 

az iskola igazgatójának; 

 aktivizálja a szülőket a nevelő-oktató munka és a diákélet támogatása érdekében; 

 segíti a tanórán kívüli nevelőmunkát; 

 részt vállal az ifjúságvédelmi teendőkben; 

 segíti az iskola, a képzésben résztvevő vállalatok, a társadalmi szervezetek, 

egyesületek között a kapcsolat kiépítését és működtetését; 

 lehetőségeihez mérten részt vállal a tanulók jutalmazásában, segélyezésében, az 

iskolai eszközállomány fejlesztésében, az iskolai munka körülményeinek javításában; 

Az iskolavezetés és a szülői munkaközösség között a kapcsolatot a Választmány elnöke 

illetve az osztályfőnöki munkaközösség vezetője látja el. Az igazgató és az iskola szülői 

munkaközösségének képviselője szükség szerint, de legalább félévenként ül össze. Az 

igazgató ezen üléseken tájékoztatást ad az iskola munkájáról. 

A közvetlen információcsere fórumai 

A közvetlen információcsere legfontosabb fórumai a szülői értekezlet és a fogadó óra. A 

pályaválasztás előtt álló fiatalok és szülei nyílt napok keretében ismerkedhetnek meg az 

iskolával és annak pedagógiai programjával.  

A szülői értekezlet 

A szülői értekezletek feladata a szülők tájékoztatása az iskola célkitűzéseiről, az iskola és a 

szülői ház együttműködésének elősegítése, a tapasztalatcsere, a felvetődő problémák 

megbeszélése a megoldáskeresés szándékával. A szülői értekezlet idejét, témáját a 

nevelőtestület határozza meg a tanév elején. A szülők meghívásáról az osztályfőnök 

gondoskodik, legalább egy héttel az értekezlet időpontja előtt.  

A tanév során évente 3 szülői értekezletet hívunk össze, de szükség esetén rendkívüli szülői 

értekezlet is tartható. A rendkívüli szülői értekezletet kezdeményezheti az iskolavezetés, az 

osztályfőnök, az osztály vagy az iskola szülői munkaközösségének elnöke. A szülői 

értekezleten az osztályközösséget érintő kérdések tárgyalásakor jelen lehetnek az osztály 

tanulóinak a képviselői.  
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A szülői értekezlet lehet osztály és iskolai szintű. Az iskolai (általában egy-egy évfolyamot) 

érintő szülői értekezleteken általános nevelési, pedagógiai kérdésekről ad tájékoztatást vagy 

nyit fórumot az iskola.  

Fogadónapok 

Az intézmény évente 3 alkalommal fogadónapot tart a szülők számára. A fogadónap 

időpontjairól a nevelőtestület dönt, és azt az iskola éves munkatervében rögzíti. A fogadó 

napokat úgy állapítjuk meg, hogy a szülő a félév (tanév) vége előtt legalább másfél hónappal 

tájékozódhasson a gyermeke tanulmányaival összefüggő kérdésekről. 

A szülő a pedagógiai folyamat segítője 

A szülő úgy kerül kapcsolatba az iskolával, hogy gyermeke iskolaválasztásában segít neki. 

Fontos, hogy a szülő megfelelő mennyiségű és pontos információt szerezzen az intézmény 

munkájáról. Ennek érdekében az iskola minden ősszel nyílt napokat szervez. A nyílt napokon 

az igazgató tájékoztatást ad az iskola pedagógiai programjáról, válaszol az érdeklődő szülők 

és diákok kérdéseire. A nyílt napokat, a szakmai profilt reprezentáló kiállítás, óralátogatási 

lehetőség, videofilmek, stb. színesíthetik. 

A megfelelő iskola- és szakmaválasztást segítik az iskolát bemutató szórólapok, tájékoztató 

füzetek, pályaválasztási kiadványok. 

A szülő aktív szerepének be kell épülnie a tanítás-tanulás folyamatába is. Ennél fogva a 

szülők is kezdeményezhetik diákkörök, szakkörök indítását, a szülői képviselet fórumain 

véleményt mondhatnak az iskola életét érintő valamennyi kérdésben. 

A szülő, mint a pedagógiai folyamat segítője bekapcsolódhat az iskola életébe. Ennek 

lehetséges formái: 

 részvétel a szülői munkaközösség munkájában; 

 bekapcsolódás az osztály és az iskola diákrendezvényeinek szervezésébe; 

 anyagi támogatásával a Krúdy Alapítvány a tanulókért alapítványon keresztül 

előmozdítja a tanulók jutalmazását, a versenyeredmények díjazását, a rendezvények 

megszervezését és általában az iskolai pedagógiai programjának eredményesebb 

megvalósítását; 

 elsősorban osztályfőnöki órán - a pedagógussal egyeztetve - előadást tarthat a diákokat 

érdeklő témakörökben; 
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 tanulmányi kirándulásokon, táborozások alkalmával, diákrendezvényeken kíséret, 

ügyelet vállalásával, illetve szervezőmunkával lehet az iskola segítségére. 

A szülői munkaközösség közreműködhet a végző diákok szalagavató műsorain, a szülő - 

pedagógus találkozóin. Jelesebb évfordulókon, illetve a névadóhoz kötődően segíti az 

ünnepélyek, rendezvények megtartását. 
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9. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, a szóbeli 

felvételi vizsga követelményei
6
 

A tanulmányok alatti vizsgák szervezésére a 20/2012. számú EMMI rendelet 64 – 72. §-ai 

vonatkoznak. 

Tanulmányok alatti vizsgák: 

 osztályozó vizsga, (évente három időpontban szervezve) 

 különbözeti vizsga, (alkalomszerűen, tanulóátvétel, osztályváltás esetén) 

 javító vizsga (évente egyszer, augusztusban). 

A vizsgákkal kapcsolatban további szabályozás a házirend 22-25. pontjában található. 

Megszervezésük az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának megfelelően történik. A közismereti 

tantárgyakból szervezett vizsgák két részből állnak: írásbeli és szóbeli részből. A szakmai 

elméleti tantárgyakból is szervezünk írásbeli és szóbeli vizsgát. A szakmai gyakorlati 

tantárgyakból írásbeli és gyakorlati vizsga szervezhető. A szóbeli vizsga háromtagú bizottság 

zajlik, a tételhúzás, felkészülés és felelés az érettségi vizsga szabályait követi. 

A tanulónak joga, hogy osztályozó vizsgát tegyen, melyeket az iskola január 1-15-ig, április 

15-30-ig, és augusztus utolsó hetében szervez. A vizsgára jelentkezni a titkárságon 

beszerezhető jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet a szülőnek, szaktanárnak és az 

osztályfőnöknek alá kell írnia. Ennek leadási határideje a januári vizsgák esetében december 

1. az áprilisi vizsgák esetében március 15., az augusztusi vizsgák esetében május 31.  

Előrehozott érettségi vizsga
7
 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a tanuló jelentkezhet előrehozott érettségi vizsgára. 

Sikeres érettségi vizsga esetén a törzslapkivonat bemutatásával a tantárgy további tanulása 

alól a tanuló felmentést kap. 

  

                                                 
6

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 
7
 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 9. § (3) 
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10. A felvétel és az átvétel - Nkt. keretei közötti - helyi szabályai, valamint 

szakképző iskola tekintetében a szakképzésről szóló törvény felvételre, 

átvételre vonatkozó rendelkezései 

10.1. Felvétel az iskolába: 

Iskolánkban tanulmányokat folytathat, aki az iskolával tanulóviszonyban áll. A tanulói 

jogviszony az iskolába való felvétellel kezdődik. A középiskolai felvételi kérelmet az 

általános iskolai tanulói jogviszony fennállása alatt az általános iskola útján, aki nem áll 

tanulói jogviszonyban, az közvetlenül nyújthatja be a középiskolába. 

10.1.1. Felvétel a gimnáziumi osztályokba: 

Felvételi feltételek:  

 általános iskolai jeles és jó tanulmányi eredmény, 

 a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből. 

Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes 

szakértői vélemény alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése alól és ezért nem rendelkezik 

osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének 

beszámításával. 

A felvételi pontok számítása:  

Hozott pontok: minden gimnáziumi osztályba egységesen 80 pont, a 7. osztály év végi és a 

8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, 

matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege szorozva kettővel.  

Szerzett pontok:  

Központi írásbeli felvételi vizsga: minden gimnáziumi osztályban egységesen 100 pont.  

A humánorientált osztályban a magyar nyelv írásbelire 60 pont, a matematikára 40 pont 

szerezhető. 

A reálorientált osztályban a matematika felvételire 60 pont, a magyar nyelv felvételire 40 pont 

szerezhető. 

Pontegyezőség esetén a sorrend megállapítása a következő elvek alapján történik: 

A humánorientált osztályba jelentkező tanulók esetében a humán összpontszám után a magyar 

írásbeli eredménye, utána a 8. félévi irodalom érdemjegy a döntő. 

A reálorientált osztályba jelentkező tanulók esetében a reál összpontszám után a matematika 

írásbeli eredménye, utána a 8. félévi matematika érdemjegy a döntő. 
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10.1.2. Felvétel a magyar-angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztályokba: 

Felvételi feltételek: 

 általános iskolai jó és jeles tanulmányi eredmény, 

 a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből, 

 felvételi elbeszélgetés. 

A felvételi pontok számítása:  

Hozott pontok: minden gimnáziumi osztályba egységesen 80 pont, a 7. osztály év végi és a 

8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, 

matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege szorozva kettővel.  

Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán egységesen 100 pont.  

A magyar–angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztályban a magyar nyelv felvételire 60 

pont, a matematikára 40 pont szerezhető. 

A 120 legjobb eredményt (hozott és írásbeli pontok összege) elérő jelentkezőt felvételi 

elbeszélgetésre hívjuk be. A felvételi elbeszélgetésen a jelentkezők rátermettségéről, 

alkalmasságáról győződünk meg. A szerezhető pontszám: 20 pont. 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jó és jeles eredményű, az angol nyelv tanulása iránt 

elkötelezett, szorgalmas tanulók jelentkezését várjuk. 

Pontegyezőség esetén a sorrend megállapítása a következő elvek alapján történik: 

A két tanítási nyelvű gimnáziumi osztályba jelentkező tanulók esetében a humán 

összpontszám után 8. félévi idegen nyelv érdemjegy, utána a magyar írásbeli eredménye a 

döntő. 

10.1.3. Felvétel a két tanítási nyelvű turisztikai szakgimnáziumba: 

Felvételi feltételek: 

 általános iskolai jeles és jó tanulmányi eredmények, 

 a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből, 

 felvételi elbeszélgetés. 

A felvételi pontok számítása:  

Hozott pontok: 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom 

(a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv 

osztályzatainak összege szorozva kettővel.  

Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont.  
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A magyar nyelv felvételire 50 pont, a matematikára 50 pont szerezhető. 

A 120 legjobb eredményt (hozott és írásbeli pontok összege) elérő jelentkezőt felvételi 

elbeszélgetésre hívjuk be. A felvételi elbeszélgetésen a jelentkezők rátermettségéről, 

alkalmasságáról győződünk meg. A szerezhető pontszám: 20 pont. 

A szóbeli felvételi elbeszélgetés pontozása: 

 Versenyeredmények: 0-5 pont 

 Megjelenés, motiváció, dicséretek/ elmarasztalások az ellenőrzőben: 0-5 pont 

 Szóbeli kommunikáció az általa tanult idegen nyelven az alapfokú nyelvvizsga 

témakörei alapján: 10 pont. 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jó és jeles eredményű, a német nyelv tanulása iránt 

elkötelezett, szorgalmas tanulók jelentkezését várjuk. 

Pontegyezőség esetén a sorrend megállapítása a következő elvek alapján történik: 

A két tanítási nyelvű szakgimnáziumi osztályba jelentkező tanulók esetében az összpontszám 

után 8. félévi idegen nyelv érdemjegy, utána a magyar írásbeli eredménye a döntő. 

10.1.4. Felvétel a turisztikai szakgimnáziumba: 

Felvételi feltételek: 

 általános iskolai jó és jeles tanulmányi eredmények, 

 a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből. 

Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes 

szakértői vélemény alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik 

osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.  

A felvételi pontok számítása:  

Hozott pontok: 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom 

(a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv 

osztályzatainak összege szorozva kettővel.  

Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont.  

A magyar nyelv felvételire 50 pont, a matematikára 50 pont szerezhető. 

Pontegyezőség esetén a sorrend megállapítása a következő elvek alapján történik: 

A turisztikai szakgimnáziumi osztályba jelentkező tanulók esetében az összpontszám után 8. 

félévi idegen nyelv érdemjegy, utána a magyar írásbeli eredménye a döntő. 
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10.1.5. Felvétel a vendéglátóipari szakgimnáziumba: 

Felvételi feltételek: 

 jó általános iskolai tanulmányi eredmény,  

 a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből, 

 egészségügyi- és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

A felvételi pontok számítása: 

Hozott pontok: 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom 

(a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv 

osztályzatainak összege szorozva kettővel.  

Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont.  

A magyar nyelv felvételire 50 pont, a matematikára 50 pont szerezhető. 

Pontegyezőség esetén a sorrend megállapítása a következő elvek alapján történik: 

A vendéglátóipari szakgimnáziumi osztályba jelentkező tanulók esetében az összpontszám 

után a matematika írásbeli eredménye, utána a 8. félévi idegen nyelv érdemjegy a döntő. 

10.1.6. Felvétel vendéglátóipari szakközépiskolába 

Felvételi feltételek: 

 Az adott szakképesítésre csak olyan tanuló vehető fel, aki az adott szakmai és 

vizsgakövetelményekben előírt egészségügyi- és pályaalkalmassági 

követelményeknek megfelel.  

A felvételi pontok számítása: 

A tanulmányi eredmények alapján megszerezhető maximum pont 50, ami a 7. osztály év 

végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és egy idegen 

nyelv osztályzatainak összege. A sikeres felvételihez szükséges minimális hozott pontszám: 

25 pont. 

Az SNI-s tanulók felvételi pontszámítása: ha a tanuló érvényes szakértői vélemény alapján 

mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos 

elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával. 

Pontegyezőség esetén a sorrend megállapítása a következő elvek alapján történik: 

A vendéglátóipari szakközépiskolai osztályba jelentkező tanulók esetében az összpontszám 

után a 8. félévi matematika érdemjegy, utána a 8. félévi irodalom érdemjegy a döntő. 
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10.2. Átvétel 

Amennyiben az iskolaváltoztatást a szülő vagy a tanuló kéri, az eljárás a következő: 

 elbeszélgetés a tanulóval és szüleivel, az átlépés indoklása, 

 a bizonyítvány és az ellenőrző alapján az átlépés lehetőségei: 

 ha a tanuló ugyanazokat a tantárgyakat és tananyagtartalmakat tanulta, mint amit 

iskolánk helyi tanterve is tartalmaz, a tanuló átvehető; 

 azon tanulók esetében, akik nem szakképzésben vesznek részt, az iskolát változtató 

kívánó tanuló az általa nem tanult tantárgyakból különbözeti vizsgát tesz. 

 szakképzésben részt vevő tanuló csak azonos szakképző osztályba vehető fel, más 

szakképzésből tanulót átvenni csak a 9. évfolyam megismétlésével lehetséges  

 a már nem tanköteles tanuló a felnőttoktatás esti tagozatára átvehető. 

Az év közbeni átvételről az igazgató dönt, döntése meghozatalakor kikéri az 

igazgatóhelyettesek, a leendő osztályfőnök, illetve vitás esetekben az osztályt tanító nevelők 

véleményét. 
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11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terve. 

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely 

sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy 

megérkezése előtt. Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton 

alapul.  

Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott 

alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolai 

balesetek számának növekedése, valamint a szakszerű ellátása megkívánja, hogy az iskolai 

oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit; 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel.  

Ezeknek az ismereteknek az elsajátítására elsősorban különböző tanórák keretein belül van 

lehetőség: biológia órákon (rovarcsípések, légúti akadály, artériás és ütőeres vérzés, komplex 

újraélesztés), kémia órákon (mérgezések, vegyszer okozta sérülések, égési sérülések), fizika 

órákon (égési sérülések), testnevelés órákon (esés gyakorlása) és osztályfőnöki órákon.  

Az ismeretek elsajátítására és gyakorlására tanórán kívüli lehetőségek lehetnek az 

osztálykirándulások (a túrázás balesetvédelmi ismeretei), témahetek, szakkörök és évente 

egyszer a sport- és egészségnap. 
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Iskolánkban a védőnő segítségével rendszeres felkészítés zajlik a Vöröskeresztes versenyre, 

melynek része az elsősegély nyújtás ismereteinek terjesztése, az ismeretek mérése. Jó 

alkalmat teremtenek az iskolai sport- és egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti 

szemléltető elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 

A szakképzés vendéglátóipari ágazatának minden képzésében elengedhetetlen az 

elsősegélynyújtási ismeretek elsajátítása. Fontos, hogy az iskola megfelelő számú 

elsősegélynyújtó ládával rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, a szakmai 

gyakorlatok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények alkalmával is tudnak használni. 
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III. Az intézmény helyi tanterve 

1.  A választott kerettanterv megnevezése 

Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a gimnáziumok 9-12. 

évfolyama számára kiadott kerettantervet. 

A 4/2013.(I.11.) EMMI rendelet tartalmazza a két tanítási nyelvű gimnáziumok 9.kny-12. 

évfolyama számára kiadott kerettantervet.  

A 4/2013.(I.11.) EMMI rendelet tartalmazza a 2018. szeptember 1. előtt beiskolázott két 

tanítási nyelvű szakgimnáziumok 9.kny-12. évfolyama számára kiadott kerettantervet, míg 

a 2018. szeptember 1. után beiskolázott két tanítási nyelvű szakgimnáziumok 9.kny-12. 

évfolyama számára kiadott kerettanterv már a 26/2018.(VIII.7.) EMMI rendeletben 

meghatározott szerinti. 

A 2016. szeptember 1. előtt beiskolázott szakgimnáziumi osztályok kerettanterveit az 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet melléklete, szakképzési kerettanterveit a 14/2013.(IV.5.) 

NGM rendelet melléklete tartalmazza. 

A 2016. szeptember 1-én beiskolázott vendéglátóipari és turisztikai szakgimnáziumi 

osztályok kerettantervei a 22/2016.(VIII.25.) EMMI rendelet mellékletében, a szakképzési 

kerettantervei pedig a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet mellékletében meghatározott 

szerinti. 

A 2017. szeptember 1-én beiskolázott vendéglátóipari szakgimnáziumi osztályok 

kerettanterveit a 22/2016.(VIII.25.) EMMI rendelet melléklete, a szakképzési kerettanterveit 

pedig a 24/2017.(VIII.31.) NGM rendelet melléklete tartalmazza.  

A 2018. szeptember 1-én beiskolázott vendéglátóipari és turisztikai szakgimnáziumi 

osztályok kerettantervei a 26/2018.(VIII.7.) EMMI rendelet mellékletében, a szakképzési 

kerettantervei pedig a 5/2018. (VII.9.) ITM rendelet mellékletében meghatározott szerinti.  

A szakközépiskolai képzésben a 2016. szeptember 1. után beiskolázott szakközépiskolai 

osztályok esetén választott kerettanterv a 22/2016.(VIII.25.) EMMI rendelettel módosított 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet mellékletében meghatározott szerinti. 

A szakközépiskolai szakmai képzésben (2016. szeptember 1-én beiskolázott 

szakközépiskolai osztályok esetén) választott kerettanterv a 30/2016.(VIII.31.) NGM rendelet 

mellékletében meghatározott szakmai kerettanterv. A 2017. szeptember 1. után beiskolázott 

szakközépiskolai osztályok esetén a szakmai képzésben a választott kerettanterv a 

24/2017.(VIII.31) NGM rendelet mellékletében meghatározott szakmai kerettanterv.  
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2. A választott kerettanterv feletti óraszám 

Az iskolánkban a kötelező kerettantervi foglalkozásokat meghaladó szabad órakeret 

felosztását iskolatípusonként a pedagógiai program 1. számú melléklete tartalmazza. 

A kötelező és kötelezően választható tanórák tantárgyi programjait a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 
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3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

A tankönyvek kiválasztásáról a munkaközösség tagjai döntenek a forgalomban lévő 

középiskolai tankönyvek jegyzéke, elsősorban az EMMI által – szakmai tankönyvek esetében 

az NGM által - ajánlott tankönyvek listája alapján. 

Fontos szempont, hogy a tankönyv megfeleljen a tanulók tudásszintjének, életkori 

sajátosságainak, és lehetővé tegye a felkészülést az érettségi vizsgára. 

Célunk, hogy a tankönyvek jól használhatóak legyenek a tanításban, a tanulók számára 

könnyen érthetőek és értelmezhetőek legyenek, elegendő olyan típusú feladatot, forrást, 

képanyagot tartalmazzanak, amelyek segítséget nyújthatnak a kétszintű érettségire történő 

felkészülésben. 

A munkaközösségek által kiválasztott tankönyvek feleljenek meg az intézmény helyi 

tantervének, pedagógiai elképzeléseinek. Témaköreik legyenek aktuálisak, életszerűek, 

tegyenek eleget a didaktikai céloknak. További fontos szempont, hogy a választott könyvek a 

lehető legteljesebb mértékben épüljenek az érettségi vizsga, valamint a szakmai vizsgák 

elvárásaira, tematikájára, az ott alkalmazott feladattípusokra. 

Az egyes tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál előnyben részesítjük azokat, amelyek több 

tanéven keresztül használhatóak. 

A tankönyvek, taneszközök használatában a stabilitásra törekszünk. Új tankönyv vagy 

taneszköz használatát kizárólag a munkaközösségekkel történő előzetes egyeztetés alapján, az 

oktatás minőségének lényeges javítása céljából kezdeményezzük. 
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4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

A helyi tanterv kialakításakor nagy hangsúlyt fektettünk a kulcskompetenciák fejlesztésére. 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, feltétele a megfelelő 

szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Az egyén rendelkezik 

azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban 

kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek megfelelően alakítja. 

A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, az 

esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének az igényét. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, 

valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Fontos a 

társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és 

változatosságának az ismerete is. 

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést. 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia birtokában az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy 

alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a 

problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a munkahelyen.  

A matematika terén a pozitív attitűd az igazság tiszteletén és azon a törekvésen alapszik, hogy 

a dolgok logikus okát és érvényességét keressük, a világ rendje megismerhető, megérthető és 

leírható. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományok esetében elengedhetetlen a természeti világ alapelveinek, az alapvető 

fogalmaknak, módszereknek, a technológiai folyamatoknak, valamint a mindezek emberi 

alkalmazása során kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt hatásának az ismerete. 

A természettudományos kompetencia birtokában az egyén képes mozgósítani 

természettudományos és műszaki műveltségét a munkájában és a hétköznapi életben 

felmerülő problémák megoldása során. Képes és akar cselekedni a fenntartható fejlődés 

feltételeinek biztosítása érdekében. 
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A technika kompetencia a természettudományos tudás alkotó alkalmazása. 

Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 

kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Az IKT használata 

kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az interaktív média 

felelősség-teljes használata érdekében. Fontos a valós és virtuális kapcsolatok 

megkülönböztetése. 

A hatékony, önálló tanulás 

Ez a kompetencia azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való 

hatékony gazdálkodást is. 

Ehhez nélkülözhetetlen a motiváció és a magabiztosság, olyan alapvető képességek megléte, 

mint az írás, olvasás, számolás, valamint az IKT-eszközök használata. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári 

kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei. Ebben 

meghatározó szerepe van az egészséges életvitelnek, a normatudat, a viselkedési és az 

általános elfogadott magatartási szabályok megértésének. Fontos a nemek közti egyenlőséggel 

és a megkülönböztetés-mentességgel kapcsolatos koncepciók ismerete. Idetartozik a stressz és 

frusztráció keze-lése, az együttműködés, a személyes előítéletek leküzdésére és a 

kompromisszumra való törekvés, a helyi és a tágabb közösségeket érintő problémák iránti 

szolidaritás és érdeklődés, a közügyekben való hatékony együttműködés. 

Pozitív attitűdök az emberi jogok teljes tiszteletén alapulnak. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Ez a kompetencia a tudást, a függetlenséget, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a 

kockázatvállalást jelenti. Feltételezi a célok elérését segítő motivációt és elhatározottságot. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Ez a kompetencia feltételezi a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális 

örökségnek, a főbb művészeti alkotásoknak az ismeretét. Idetartozik Európa kulturális és 

nyelvi sokféleségének megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének megértése. 
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A kulcskompetenciákra építve kiemelt fejlesztési feladataink 

A NAT-ban előírt pedagógiai feladatok: nevelési célok és fejlesztési területek nagy részét a 

szakközépiskolai és szakiskolai közismereti kerettantervek beépítik a tantárgyak fejlesztési 

követelményeibe, tartalmaiba. Mindezek megerősítését szolgálják az iskola tanítási időn kívül 

szervezett foglalkozásai, az iskolai hagyományokban megjelenő rendezvények, események. 

Az erkölcsi nevelés 

Célja, tanulóinkban kialakítani és elmélyíteni a kötelességtudatot, amit minden szaktanár 

személyes példaadásával és a rendszeresen elvárt tanórai munka értékelésével tud 

megvalósítani. 

Mind a szaktanárok, mind az osztályfőnökök a házirend betartatására törekedve 

hozzászoktatják a tanulókat a normakövető viselkedésre. 

Az osztályfőnöki órák, illetve humán tárgyak tanórái lehetőséget adnak az értékkonfliktusok 

megismerésére, a helyes döntések kialakításának folyamatára. Az iskola nevelőtestülete él 

ezen lehetőségekkel. Ugyan ez elmondható az iskolában tanított szakmai órák jelentős 

részéről, hiszen az egészségügyi és szociális szakmákban történő elhelyezkedés biztos 

erkölcsi értékek bírását várja el: együttérzés, tisztelet, megértés, elfogadás, segítőkészség, 

türelem. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Fontos feladat nemzeti kultúránk megismertetése, a hazaszeretet elmélyítése és ettől 

elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek értékeinek, 

hagyományainak megbecsülése. 

A hazafias nevelésre tág teret adnak az iskola lehetőségei. Minden szaktárgy esetében 

megismerhetik a tanulók nemzetünk kiváló tudósait, művészeit, sportolóit, azok eredményeit. 

Az iskola a nemzeti ünnepeket, iskolai emléknapokat, a jeles történelmi évfordulókat 

megtartja, megünnepli. Az ünnepségekre történő felkészülés, az ünneplés elmélyíti a 

tanulókban a nemzethez tartozás érzését, megismerhetik kultúránk értékeit. 

Közös osztályprogramok, kirándulások során megismerhetik a magyarság által létrehozott 

anyagi és szellemi értékeket, szűkebb pátriánk sajátosságait, továbbá más kultúrák 

jellegzetességeit, azok értékeit. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Az iskolai élet demokratikus gyakorlatában való részvétellel megtanulják a társadalmi együtt-

élés szabályainak kölcsönös betartását, az emberi jogok, a demokrácia értékeinek tiszteletét. 
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Az iskolai diákönkormányzat, a diáksportkör és az osztályközösség életének szervezése 

lehetőséget biztosít a tanulók számára, hogy kialakuljon bennük a felelős állampolgári 

viselkedés, amit egyes tantárgyak (történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, földrajz) 

tovább erő-sít bennük. A tanulók lehetőséget kapnak a közösségépítésre, a civil 

szerveződések sajátosságainak megismerésére. 

Önismeret és társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

Alapvető célunk, hogy a tanulók képesek legyenek önmaguk megismerésére, az önkontroll 

kialakítására, felelősséget tudjanak vállalni önmagukért, önállóságra neveljük őket, és 

kialakítsuk az önfejlesztés iránti igényüket. Legyen személyes méltóságuk. 

A helyes önismeret a társas kapcsolatok alapja. Iskolánk szakmai profilja elengedhetetlenné 

teszi ennek a kompetenciának a fejlesztését. Tanórai keretek között is sor kerül a fejlesztésre, 

ezen kívül az iskola által szervezett rendezvények, az osztályfőnöki órák, versenyek mind 

lehetővé teszik a helyes önismeret kialakítását, fejlesztését, továbbá az együttműködés 

fontosságának megismertetését. 

A családi életre nevelés: 

Fontos a tanulókkal elfogadtatni, hogy a társadalom egyik legfontosabb intézménye a család. 

A családi életre való felkészítés nemcsak a párkapcsolatokra történő felkészítésből áll. Ezt 

mind az osztályfőnöki órák, mind az iskola-egészségügyi szolgálattal történő együttműködés, 

mind az iskola egészségnevelési terve biztosítja. Mindezen felül meg kell ismertetnünk 

tanulóinkat a család működésével, gazdálkodásával, a családi krízishelyzetek megoldásának 

lehetőségével. Erre az osztályfőnöki órákon kívül lehetőséget teremtünk irodalomórákon is. 

Testi és lelki egészség 

Az iskola feladatai közé tartozik az egészséges életmódra és az élet értékként való tiszteletére 

nevelés. Támogatást nyújt a serdülőknek a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében. 

Az iskola szakmai profilja, egészségfejlesztési terve biztosítja ennek a pedagógiai feladatnak 

az ellátását. A biológia tantárgy tatalmi követelményei segítik az egészséges életmód 

megismerését a tanulók számára. Ezen felül a mozgás és sportolás lehetősége adott az iskola 

keretei között. 

A káros szenvedélyek hátrányainak megismertetése az egészségnevelés egyik alappillére, 

részleteit az egészségnevelési program tartalmazza. 

Az iskola által szervezett rendezvények biztosítják a tanulók képességeinek kibontakozását, 

hozzájárul lelki egészségük biztosításához. 
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Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: 

Ezeknek az értékeknek az elsajátítása az osztályközösség keretein belül jól nyomon 

követhető. A segítés melletti elkötelezettség kialakításában az iskolai rendezvények is módot 

adnak. 

Az iskola pedagógiai programjában vállalja a tanulásban akadályozottak integrált nevelését, 

ez a többiek számára lehetőség a felelősségérzet és a segítőkészség kialakításában. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, 

hogy képesek legyenek a környezetmegóvásra, elősegítve ezzel a társadalmak fenntartható 

fejlődését. Ez feltételezi az egész életen át tartó tanulást. 

Az iskola kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemmel kapcsolatos jeles napok 

megtartására, felhívja a figyelmet az erőforrások szűkösségére, takarékoskodásra. 

Rendezvényeinkkel környezettudatosságra neveljük tanulóinkat (szelektív hulladékgyűjtés, 

hulladékból készített használati tárgyak kiállítása, Igyunk vizet! akció) 

Pályaorientáció 

A felnőtt lét szerepeire való felkészülés fontos eleme a pályaorientáció. Ennek során a 

tanulóknak átfogó képet kell kapniuk a munka világáról, tudatosítanunk kell bennük, hogy 

életpályájuk során többször kényszerülhetnek pályamódosításra. Kiemelt figyelmet igényel a 

rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a képessége, a versengéssel 

kapcsolatos magatartásmódok kialakítása. 

A szakképző iskola szakmai programja tartalmazza a választott pálya sajátosságainak 

megismerését. Emellett az osztályfőnöki órák feladata a pályamódosítás lehetőségének, az 

élethosszig tartó tanulás fontosságának megismertetése. A 2017/2018-as tanévben bevezetett 

pályaorientációs célú munkanap lehetőséget teremt arra, hogy fokozottabb és koncentráltabb 

figyelemmel tudjuk támogatni a tanulók és a szülők tájékozódását, döntését.  

Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra 

A tanulók váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 

vallások, másság iránt. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Az iskolai nevelés segítsen abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, képesek 

legyenek a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való 

bánni tudást is. 
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Történelem, állampolgári és társadalmi ismeretek tantárgy, továbbá a földrajz tantárgy 

tartalmi követelményeiben szerepelnek a gazdasági és pénzügyi ismeretek, ezen felül az 

osztályfőnöki órákon is figyelmet fordítunk ezeknek az ismereteknek az elsajátítására. Oly 

módon, hogy a tanulók ne csak anyagi szükségleteikkel legyenek tisztában, hanem képesek 

legyenek egyéni pénzügyi műveleteket is végezni, s megismerjék az anyagi tőke mellett a 

kapcsolati és kulturális tőke jelentőségét is. 

Médiatudatosságra nevelés: 

Az iskola feladata, hogy bővítse és irányítsa a tanulók médiahasználatát. Tanórákon az 

interaktív eszközök segítségével fejlesztjük a tanulók kritikus hozzáállását a média különböző 

területeihez. A tanítás-tanulás folyamatában felhasználjuk a médiában rejlő lehetőségek. 

A média etikus használatára, jogi szabályaira is felhívjuk tanulóink figyelmét. 

A tanulás tanítása 

Az élethosszig tartó tanulás, a többszöri pályamódosítás várható lehetősége miatt az iskola 

alapvető feladata a tanulás tanítása. Minden tanár feladata, hogy felkeltse tantárgya iránt a 

tanulók kíváncsiságát, különböző tanulási módokkal ismertesse meg diákjait. Használja ki a 

kooperatív tanulásban rejlő lehetőségeket, a projektoktatást. Az osztályfőnök feladata, hogy 

figyelemmel kísérje a tanulók előrehaladását, szükség esetén osztályfőnöki órákon is 

foglalkozzon különböző tanulási stratégiákkal. 

A nevelő-oktató munka építsen a tanulók együttműködési készségére és akaratára, közép-

pontba helyezve a tanulók tudásának, képességének fejlesztését úgy, hogy ezáltal 

hozzájáruljon a személyiségük kiteljesedéséhez. 

A tanulók rendelkezzenek alkalmazásképes tudással, az élethosszig tartó tanulás 

képességével, a személyes boldoguláshoz szükséges kompetenciákkal és egyenlő esélyekkel a 

társadalomba való sikeres beilleszkedéshez. 

A tanulók tegyenek szert olyan használható tudásra, amellyel a magasabb iskolatípusba való 

lépés biztosított, és amellyel képesek a fejlődő, állandóan változó világban való eligazodásra, 

illetve képességeiknek megfelelő pályaválasztásra. 

Segítsük elő az önálló tanulás képességének a megszerzését. Tegyük motiválttá a tanulókat a 

tudás megszerzésében olyan tanítási-tanulási folyamatok megszervezésével, amelyek a tanár-

tanuló együttes munkájára, valamint a tanulói cselekvések sorozatára építenek, és ezek által a 

diák alkalmassá válik az önálló tanulásra. 
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5. Mindennapos testnevelés 

A mozgásszegény életmód, a napi 6-10 órás ülés kialakítja korunk „sajátos ember típusát”, az 

ülő embert, aki jelentős inaktivitási atrófia tüneteit hordozhatja, mozgásra serkentő belső 

igényt visszafojthatja. 

Ezzel szemben a rendszeres mozgás során a fizikai és szellemi ingerek jótékonyan hatnak, így 

a szív-, keringési és légző rendszer működőképességének, valamint a csont- és ízületi 

rendszer állapotának és terhelhetőségének kedvező és mérhető javulása tapasztalható. 

A rendszeres mozgás az egészséges életmód alapját képezi, sok betegség megelőzésében 

játszik szerepet, nem beszélve arról, hogy pozitív jellemvonásokat és személyiségjegyeket 

alakít ki: pl.: szorgalom, küzdőképesség, fegyelmezettség, áldozatvállalás, tűrőképesség, 

önbizalom stb.  

A mindennapos testnevelés törvénybe iktatása ezt hivatott elősegíteni. 

A tanítási hét minden napján a Nemzeti Alaptanterv útmutatása alapján kidolgozott tanmenet 

szerint sajátítatjuk el a tanulókkal a tanmenetben meghatározott sportági mozgásformákat, 

fejlesztjük az alapképességeket. 

Változatos sportprogramokkal, és a rendszeres versenyeztetés lehetőségének megteremtésével 

igyekszünk elérni a tanulóknál a rendszeres testmozgásra, az egészséges életmódra való 

alapvető igény kialakulását. Célunk az, hogy egyre több tanulónak váljon életelemévé a 

rendszeres mozgás, mert ez egészséges fejlődésük elengedhetetlen feltétele, e téren a belátás 

és a szándék kevés, ennek feltételeit próbáljuk iskolai szinten, minél magasabb színvonalon 

megteremteni. 

A testnevelés foglalkozások (órák, sportköri foglalkozások) során különös gondot fordítunk 

annak (a testedzés melletti) másodlagos hasznára, örömforrást biztosító jellegére. A 

testnevelők igyekeznek olyan légkört teremteni az órákon, amely alkalmas a napi szellemi 

feszültség oldására és sikerélmény szerzésére. 

Célunk az, hogy a rendszeres testmozgás igény szintre emelésével, helyesebb táplálkozási 

szokások kialakításával, valamint a káros szenvedélyek kiiktatásával alakítsák ki életmódjukat 

és tudatosan tervezzék tevékenységüket. 

A Magyar Diáksport Szövetség 2013. május 24-én útnak indította az „A testnevelés új 

stratégiájának és a fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel 

ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” –T.E.S.I. elnevezésű 

kiemelt projektjét. 
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A projekt egyik kutatás-fejlesztési feladata az volt, hogy létrehozza magyar iskolarendszerben 

egységesen működtethető, egészségközpontú fittségmérési-értékelési rendszert. Az új fizikai 

fittségmérési rendszer a NETFIT, vagyis a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 

elnevezést kapta. 

A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, 

hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két illetve három 

zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába. 

A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál 

minden tanuló számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint konkrét 

ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében. 

A Magyar Közlöny 2014. október 27-én tette közzé a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

módosítását, amely nevesíti a NETFIT-et, mint a tanulók fizikai fittségi mérésének rendszerét, 

valamint szabályozza annak tartalmi kereteit. Ennek köszönhetően most már minden érintett 

iskolában a NETFIT® rendszer segítségével mérik fel a testnevelők a diákok fittségi állapotát 

az adott tanév meghatározott mérési időszakában. 

5.1. Mindennapos testnevelés a 9 -12. évfolyamon 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük heti 5 testnevelés óra keretében. 

Mindennapos testnevelés 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 

(1) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban, azokban az osztályokban, amelyekben 

közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai 

elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy 

testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 

a) kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással, 

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 

amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 

versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet 

keretei között szervezett edzéssel, 

d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - 

amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület 

által kiállított igazolással váltható ki. 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) c) pontja alapján iskolánk a 

9. évfolyam osztályaiba járó tanulói számára abban az esetben biztosít lehetőséget a 

mindennapos testnevelési órák látogatása alóli felmentésre legfeljebb heti két óra erejéig, ha a 

tanuló versenyszerűen sporttevékenységet folytat és igazolt, egyesületi tagsággal rendelkezik; 

vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján a tanévre érvényes versenyengedélye van és a 

sportszervezete által kiállított igazolást bemutatja testnevelő tanárának. A felsőbb évfolyamok 

tanulói (10-13. évfolyamok) élhetnek a fenti törvény 27. § (11) a), b), c), d) pontjában 

megjelölt lehetőségekkel is. (2) Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében 

gondoskodik a könnyített testnevelés szervezéséről. 

(3) A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. Az 

iskolai sportkör feladatait - az iskolával kötött megállapodás alapján - az iskolában működő 

diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez - 

sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként - hetente legalább 

kétszer negyvenöt perc biztosítható. A sportköri foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport 

területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről 

szóló külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki 

a felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben vett 

részt. A könnyített és a gyógytestnevelés szervezésének, a tanulók könnyített vagy 

gyógytestnevelési órára történő beosztásának rendje 

142. § (1)239 A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi 

szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. Az 

orvosi szűrővizsgálatot - kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be - május 15-éig kell 

elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell vezetnie, 

amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét. 

(2)240 A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a 

testnevelésóra vagy az iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell 

biztosítani, hogy a mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon. 

(3)241 A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt 

nevelési-oktatási intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti 

öt tanóra keretében. Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is 

részt vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. 

Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell 

elérnie a heti öt órát, ezek arányára az iskolaorvos, a szakorvos tesz javaslatot. 
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(4) Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi, 

belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi 

lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem. 

(5)242 E § vonatkozásában a 64. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak azzal, hogy 

amennyiben a tanuló 

a) csak gyógytestnevelés órán vesz részt, értékelését a gyógytestnevelő, 

b) gyógytestnevelés és testnevelés órán is részt vesz, értékelését a testnevelő és a 

gyógytestnevelő együtt végzi. 

A tanulók megfelelő edzettségi szintjének elérése, valamint egészségi állapotuk megőrzésére 

iskolánk napi egy testnevelés órát, valamint a Pedagógiai Programunkban rögzítettek alapján 

különféle sportköröket működtet, amelyre heti négyszer, szervezett formában, szaktanár 

vezetésével 2 óra időkeretet biztosít. 
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6. A választható tanulási utak, tantárgyak, foglalkozások és a 

pedagógusválasztás szabályai 

6.1. Kötelezően választható tantárgy 

A tanulónak joga, hogy a tizenegyedik, tizenkettedik évfolyamon folytatott tanulmányai során 

– az érettségivizsga-szabályzatban, a pedagógiai programban és a helyi tantervben 

meghatározott keretek között – megválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván. A 

gimnáziumi képzésben két tantárgyat választhatnak a tanulók heti két órában, ezek választása 

a humán és a reálorientáltságú osztályok esetén kötelező, a két tanítási nyelvű képzésben egy 

tárgy választása kötelező, a második választására a lehetőség biztosított. A két tanítási nyelvű 

képzésben egyes tantárgyakat idegen nyelven is választhatnak a tanulók. 

A választható tantárgyak a következők: 

Tantárgy Középszint Emelt szint Angolul 

Angol nyelv
 8 

B2 nyelvvizsgára 

felkészítő 

igen  

Biológia igen igen  

Fizika igen igen  

Informatika igen igen  

Kémia igen igen  

Magyar nyelv és 

irodalom 

nem igen  

Matematika igen igen igen 

Német nyelv B2 nyelvvizsgára 

felkészítő 

igen  

Olasz nyelv B2 nyelvvizsgára 

felkészítő 

igen  

Testnevelés igen igen  

Történelem nem igen igen 

 

A szakgimnáziumi képzésben tanuló diákoknak egy tantárgyat kötelező választaniuk heti két 

órában. A két tanítási nyelvű turisztikai szakgimnáziumi képzésben tanulóknak a magas heti 

                                                 
8
 A magyar-angol két tanítási nyelvű gimnáziumi képzésben tanulók kivételével 
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óraszám miatt nem kötelező fakultációt választaniuk. Ha mégis választanak, bizonyos tárgyak 

tanulását németül is választhatják.  

Az általuk választható tárgyak: 

Tantárgy Középszint Emelt szint Németül 

Angol nyelv B2 nyelvvizsgára 

felkészítő 

igen  

Informatika igen igen  

Magyar nyelv és 

irodalom 

nem igen  

Matematika igen igen  

Német nyelv
9 

B2 nyelvvizsgára 

felkészítő 

igen  

Testnevelés igen igen  

Történelem nem igen igen 

Turisztika ismeretek igen igen igen 

Vendéglátóipar 

ismeretek 

igen igen  

Ha erre lehetőség van, és az iskola a pedagógiai programjával összhangban ezeket a 

feltételeket biztosítani tudja, a tanulónak joga, hogy megválassza a tantárgyat tanító 

pedagógust. 

Az iskola minden év májusában meghirdeti a következő évre tervezett felkészítőket. A meg-

hirdetést megelőzően igényfelmérést végzünk. Ezt követi a tanuló tényleges jelentkezése, 

mely egy tanévre szól. Esetleges módosítások az aktuális tanév szeptember 30-ig 

történhetnek, illetve február 15-ig a második félévre vonatkozóan. A tanulónak az erre 

vonatkozó írásos kérvényét az osztályfőnökéhez kell benyújtania, a kérelmek elbírálását az 

igazgató végzi, eredményről az osztályfőnökön keresztül 10 munkanapon belül tájékoztatja a 

tanulót. 

Ha a tanuló sikeres érettségi vizsgát tett egy vizsgatárgyból, akkor a vizsgára jelentkezés előtt 

teljesítette a tantárgy helyi követelményeit, kérelmére az igazgató mentesíti az órák 

látogatásának kötelezettsége alól. 

 

                                                 
9
 A magyar-német két tanítási nyelvű turisztikai szakgimnáziumi képzésben tanulók kivételével 
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6.2. Az adott ágazathoz igazodó tanulási utak választásának szabályai 

A szakképzési törvény 2018. január 1-én hatályba lépett módosításai az adott ágazathoz 

igazodó tanulási utak kialakítását teszik lehetővé a szakgimnáziumokban. Ennek keretében a 

tanulók dönthetnek arról, hogy a tanult főszakképesítéshez kapcsolódó mellék-szakképesítést 

kívánják-e tanulni képzésük 11-12. évfolyamán.  

A szakgimnáziumnak a szakmai képzés során a főszakképesítés kötelező tanulmányai mellett 

legalább két alternatív tanulási lehetőséget kell felajánlania tanulói számára. Egyrészt 

biztosítania kell a tanuló számára a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés 

választásának lehetőségét, másrészt, ha a tanuló a mellék-szakképesítést nem választja, egyéb, 

az iskola által ajánlott, a tanuló szakmai kompetenciáit, tudását erősítő szakmai tartalmak 

tanulására kell lehetőséget adni. 

A 11. évfolyamtól választható tanulási utak:  

A .) Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:  

 XXVIII. Turisztika ágazathoz tartozó 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő és 

az 54 812 01 Idegenvezető szakképesítésekhez az 52 812 01 Szállodai recepciós 

mellék-szakképesítés 

 XXVII. Vendéglátóipar ágazathoz tartozó 54 811 01 Vendéglátásszervező 

szakképesítéshez a 34 811 03 Pincér mellék-szakképesítés 

B .) Az iskola által ajánlott, a tanuló szakmai kompetenciáit, tudását erősítő 

szakmai tartalmak tanulása: 

Szakmai kompetenciát, tudást erősítő tartalmak a  

XXVIII. Turisztika ágazathoz 

Szakmai kompetenciát, tudást erősítő tartalmak a  

XXVII. Vendéglátóipar ágazathoz 

Turisztikai desztináció Nemzetek konyhája 

Különleges szállodák Borkultúra, italismeret gyakorlata 

 

A 2011. évi CLXXXVII. törvény 22/A. § szerint a tanulók a szakgimnázium tízedik 

évfolyamán legkésőbb április 30-ig írásbeli nyilatkozatban választanak a tizenegyedik-

tizenkettedik évfolyamok kerettantervi irányáról a szakgimnázium által helyi tantervben 

biztosított lehetőségek közül. (4. számú melléklet). A szakgimnáziumi tanulók legkésőbb a 

tizenkettedik évfolyam első félévét követő, a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott 

február-márciusi vizsgaidőszakra jelentkezhetnek a mellék-szakképesítés megszerzésére 

irányuló komplex szakmai vizsgára, ha a mellék-szakképesítés szakképzési kerettantervben 

meghatározott tanulmányi követelményeinek eleget tettek. 
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7. A választható érettségi vizsgatárgyak, a vizsgatárgyakhoz rendelt helyi 

tantervi feltételek, tantárgyak  

Az első táblázat a vizsgatárgyak felsorolását tartalmazza, a vizsgatárgyakra vonatkozó 

felkészítés szintjével. A második táblázatban az egyes vizsgatárgyakra való jelentkezés 

feltételei olvashatók. A táblázatban csak a tantárgyak nevét írjuk, minden esetben a helyi 

tantervben meghatározott, az adott képzésre vonatkozó óraterv szerinti tantervi 

követelmények teljesítése a vizsgajelentkezés feltétele.  

1. számú táblázat 

Vizsgatárgy 
Felkészítés szintje 

Középszint Emelt szint 

Angol célnyelvi civilizáció  igen  nem  

Angol nyelv  igen  igen  

Biológia  igen  igen  

Dráma és tánc  igen  nem  

Emberismeret és etika  igen  nem  

Ének-zene  igen  nem  

Fizika  igen  igen  

Földrajz  igen  nem  

Informatika  igen  igen  

Kémia  igen  igen  

Magyar nyelv és irodalom  igen  igen  

Matematika  igen  igen  

Német célnyelvi civilizáció  igen  nem  

Német nyelv  igen  igen  

Olasz nyelv  igen  igen  

Rajz és vizuális kultúra  igen  nem  

Testnevelés  igen  igen  

Történelem  igen  igen  

Turisztika ismeretek (ágazati 

szakmai érettségi tárgy) 
igen  igen  

Vendéglátóipar ismeretek 

(ágazati szakmai érettségi tárgy) 
igen  igen  
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2. számú táblázat 

Érettségi vizsgatárgy  Jelentkezés feltétele - Tantárgy megnevezése  

Angol célnyelvi civilizáció  Célnyelvi civilizáció (angol) 

Angol nyelv  Idegen nyelv (angol)  

Biológia  Biológia – egészségtan  

Dráma  Dráma és tánc  

Emberismeret és etika  Etika  

Ének-zene  Ének-zene vagy Művészetek  

Fizika  Fizika  

Földrajz  Földrajz  

Informatika  Informatika  

Kémia  Kémia  

Magyar nyelv és irodalom  Magyar nyelv és irodalom  

Matematika  Matematika  

Német nyelv  Idegen nyelv (német)  

Német célnyelvi civilizáció  Célnyelvi civilizáció (német) 

Olasz nyelv  Idegen nyelv (olasz)  

Rajz és vizuális kultúra  Vizuális kultúra vagy Művészetek  

Testnevelés  Testnevelés és sport  

Történelem  Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek  

Turisztika ismeretek (ágazati szakmai 

érettségi tárgy) 

Turisztika ágazathoz tartozó szakmai tantárgyak 

a szakképzési kerettanterv szerint 

Vendéglátóipar ismeretek (ágazati szakmai 

érettségi tárgy) 

Vendéglátóipar ágazathoz tartozó szakmai 

tantárgyak a szakképzési kerettanterv szerint 
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8. A középszintű érettségi vizsga témakörei 

A középszintű érettségi vizsga témaköreit tantárgyanként a 3. számú melléklet tartalmazza. 

9. Az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) megszervezése 

A 2016. január 1. után megkezdett érettségi vizsga esetében az érettségi vizsga 

megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Az SNI tanulók 

esetében szakértői bizottság javaslata alapján az IKSZ mellőzhető. 

Az iskola a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben, a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.04) kormányrendeletben és a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően iskolai közösségi szolgálatot 

szervez és a szolgálat teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatokat ellátja.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének 

igazolása. 

 SNI tanulók esetében szakértői bizottság javaslata alapján az IKSZ mellőzhető. 

Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.04.) KR 

 A közösségi szolgálat a nevelési célok között szerepel, mint kereszttantervi elem. 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 

 133. § Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának 

teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. 

 A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló 

előmenetelét rögzítő dokumentumokban nyilvántartja, folyamatosan vezeti az IKSZ 

tevékenységet. 

Az iskola együttműködési megállapodás alapján vállalja a fogadószervezet által felajánlott 

lehetőség közvetítését az érintett diákoknak. 

Fogadó szervezetek lehetnek: 

 Helyi, önkormányzatok 

 Nemzetiségi önkormányzat 

 Költségvetési szerv 

 Magyarországi székhelyű civil szervezet 

 Egyházi szervezetek 

 Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó jogképes szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

szolgáltató illetve intézmény 
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A fogadó szervezet köteles biztosítani: 

 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges 

feltételeket, 

 a szükséges pihenőidőt, 

 a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és 

irányítást, az ismeretek megszerzést, 

 a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes 

nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű 

felügyeletét. 

A fogadó szervezet gondoskodik a közérdekű tevékenységre fordítható idő betartásáról.  A 

fogadó szervezet az Együttműködési megállapodás mellékletében meghatározza, hogy hol, 

milyen időtartamban, hány tanuló tevékenységét szervezi meg és biztosítja a feltételeket. 

Kapcsolattartás az iskola és a fogadó szervezet között: 

A fogadó helyekkel az iskola az iskolai IKSZ koordinátoron keresztül tartja a kapcsolatot. Az 

iskolai IKSZ koordinátor irányításával a program megvalósulásáért a tevékenységet végző 

diák osztályfőnöke a felelős Feladatai: 

 tanulók felkészítése 

 pedagógiai feldolgozás, program zárása 

 tanulók tájékoztatása a választható lehetőségekről  

 adminisztrálás, dokumentálás, igazolás. 

A fogadó szervezet az iskolával kötött együttműködési megállapodásban kijelöli a program 

felelősét és kapcsolattartóját. 

Az Iskolai Közösségi Szolgálat időarányos elosztása: 

A szolgálatot a 9-11. évfolyamon három tanévre, arányosan elosztva célszerű megszervezni 

az 50 órát (5 + 40 + 5 óra) 

 Legfeljebb 5 óra felkészítő foglalkozás 

 Minimum 40 kontaktóra, tényleges tevékenység 

 Legfeljebb 5 óra záró foglalkozás  

IKSZ dokumentálása: 

 Együttműködési megállapodás az iskola és a fogadó szervezet között. 

 A tanuló köteles naplót vezetni. 



 

Pedagógiai Program 2018. 68 

 Jelentkezési lap – jelentkezés ténye, tervezett helye és ideje, szülő egyetértő 

nyilatkozata. 

 Tevékenységi naplókat szeptember elsején begyűjti a tanulóktól, azokon a teljesített és 

igazolt szolgálati órákat összesíti. 

 A tanuló osztályfőnöke a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban; az 

osztálynaplóban, a törzslapban és a bizonyítványban nyilvántartja, tanévről tanévre 

folyamatosan vezeti az IKSZ tevékenységet. 

 A törzslap hátsó (utolsó) jegyzetoldalára bejegyzi a következő záradékot: 

„ Az Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítésének tanévenkénti óraszámainak 

dokumentálása a hátlaphoz hozzátűzött táblázatban történik.” 

 Az érettségiző osztályok esetében az osztályfőnök a tanévhez kapcsolódó szolgálatot 

ugyanúgy dokumentálja, mint az előző években (napló, törzslap). Ezt követően a 

bizonyítványban záradékolja az összesen elvégzett szolgálati óraszámot. 

Alkalmazott záradék: „A tanuló a …….../……….tanévig ………..óra közösségi 

szolgálatot teljesített.”A törzslapon a tanuló oldal jegyzetébe az alábbi záradékot 

dokumentálja:  „A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges 

közösségi szolgálatot.” A tanulónak a teljesített óraszámokról 2 példányban 

teljesítésigazolást készít az iskola. 
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10. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 

formái 

Iskolarendszerű oktatásban az értékelés alapja az iskolai pedagógiai program, a helyi tanterv 

és a szakmai és vizsgakövetelményeken alapuló szakmai program. Nem kérhető számon 

olyan ismeretanyag, amelynek feldolgozása a tanórán, foglalkozáson nem történt meg. Az 

értékelés legyen objektív, igazságos; nevelő, motiváló hatású, rendszeres és nyilvános. A 

követelménytámasztásban érvényesüljön a fokozatosság, igyekezzünk sikerélményhez juttatni 

a diákokat. Az értékelés legyen gyermekközpontú, hallgassuk meg a tanuló(k) véleményét is. 

Az értékelés történhet szóban és érdemjegyek, osztályzatok írásos formájában.  

A szaktanár (bizonyos esetekben, pl. nyelvtanár és nyelvi lektor együtt alakít ki érdemjegyet) 

a tanuló teljesítményét köteles rendszeresen figyelemmel kísérni, és időszakonként 

következetesen értékelni. Az értékelés általában érdemjeggyel történik, amely 1-től 5-ig 

terjedő skálán mozgó egész szám.  

A tanuló érdemjegyet szerezhet szóbeli felelettel, írásbeli munkájával, gyakorlati 

teljesítményével, egyéni szorgalmi feladat vállalásával stb. A tanár bármilyen tudást, 

teljesítményt érdemjeggyel (is) elismerhet. Negatív magatartást és egyéb problémát rosszabb, 

illetve elégtelen osztályzattal nem „oldhat meg”, érdemjegy fegyelmezési eszköz nem lehet. 

Az érdemjegyet általában indokolni szükséges, pedagógiai szempontból kívánatos.  

Általában 3-5 érdemjegy lehet félévente a megalapozott értékelés alapja. Az érdemjegyekről a 

tanulót azonnal tájékoztatni kell (közölni kell), és meg kell találni a módját annak, hogy a 

szülőt is tájékoztassuk, különösen problematikus esetekben.  

(Főleg, amíg a tanuló kiskorú illetve tanköteles.)  

Az írásbeli munkákat, a megírást követő 2 héten belül ki kell javítani, és az érdemjegyekről a 

tanulókat tájékoztatni kell. A hiányzó tanulók pótlólag megírják a dolgozatot. Ha a tanuló 

csak a dolgozatírás napján hiányzott, a következő órán, ha több órát mulasztott, akkor a szak-

tanárral egyeztetett időpontban.  

Az érdemjegyeket, a feleletet követően be kell írni vagy íratni a tanuló ellenőrző könyvébe és 

a naplóba. Az értékelés alapelve a pedagógiai módszeresség és az ösztönző jelleg.  

A félévi és év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az év végi 

osztályzatot a nevelőtestület osztályozó értekezlete után lehet véglegesnek tekinteni, az 1993. 

évi LXXIX. törvény 70. §. (4 ) bekezdésének szó szerinti alkalmazásával.  

Az eddigiek figyelembevételével évfolyamtól és tagozattól függetlenül a következő elvek 

érvényesíthetők:  
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Jelesre értékelhető a tanuló:  

 - ha a kapott feladatot ismeri, érti;  

 - jártas a tananyag összefüggéseiben;  

 - ha teljesítménye könnyen korrigálható hibát tartalmaz;  

 - ha a már gyakorolt technológiai eljárásokat hibátlanul alkalmazza;  

 - az új ismereteket kisebb bizonytalansággal, de eredményesen alkalmazza;  

 - ha munkához való viszonya kifogástalan, munkavégzése tiszta, rendezett;  

 - meglévő adottságainak, képességeinek fejlesztésére törekszik.  

Jóra értékeljük a tanulót:  

 - ha a súlyponti kérdéseket hiánytalanul tudja és érti, tanári segítséggel átlátja a 

tananyag összefüggéseit;  

 - az általa végzett feladatmegoldás során apró korrekcióra szorul;  

 - az új műveletek alkalmazásánál kisebb segítséget igényel;  

 - munkához való viszonya jó;  

 - munkavégzése tiszta, rendezett;  

 - adottságnak és képességeinek szintjén teljesít.  

Közepes minősítés adható, ha  

 - elméleti felkészültsége a lényegi kérdésekben hiánytalan és rávezetéssel felismeri a 

tananyag összefüggéseit;  

 - az elkészített termék kisebb hibái ellenére fogyasztható;  

 - a már gyakorolt műveleteket jól alkalmazza, az új ismereteket konkrét tanári 

útmutatással alkalmazni tudja;  

 - munkájában igyekvő, munkavégzése tiszta, törekvő;  

Elégséges tudású a tanuló:  

 - ha elméleti kérdésekben - tanári segítséggel - megfelelő jártasságot tanúsít,  

 - ismeretszintje a feladat elvégzéséhez elegendő (az összismeret 40 %-át birtokolja)  

 - a már gyakorolt műveleteket útmutatással alkalmazni tudja, az új ismereteket - 

segítséggel - végre tudja hajtani;  

 - az általa készített termék még fogyasztható, jellegének megfelel;  

 - utasításra tisztán, rendezetten dolgozik, munkájában tapasztalható igyekezet.  

Elégtelen az a teljesítmény, ha  

 - felkészültsége pontatlanságait tanári segítséggel sem tudja kijavítani;  

 - a tanult ismeretek kevesebb, mint 40 %-át tudja;  
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 - a már gyakorolt műveletekben jelentős hibákat vét;  

 - a tanári útmutatás ellenére sem elfogadható az általa elvégzett gyakorlati feladat;  

 - hozzáállásában hanyagság, igyekezet hiánya tükröződik;  

 - munkavégzése során a tisztaság erősen kifogásolható.  

A magatartás és szorgalom értékelése, ennek általános elvei, illetve a tanuló konkrét 

érdemjegyeinek megállapítása a 2.16. pontban megtalálható. 
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11. Az iskola írásbeli, szóbeli beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének 

rendje  

11.1. Idegen nyelvek 

11.1.1. Angol nyelv, olasz nyelv 

Az értékelés visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, 

milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, 

önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie. 

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem 

formális (órai munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, 

például külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

Idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciák 

Mérése Értékelése 

Szóbeli formái 

információ megértése,  

rá reagálás, csere; 

szó, mondat, szövegrész 

elemzése; 

 memoriter; 

tartalom (logikai 

összefüggések feltárása); 

szituáció; (kapcsolatfelvétel, 

-zárás, szándéknyilvánítás,  

kapcsolatfelvétel viszonzása, 

szándéknyilvánítás, 

véleménynyilvánítás 

fogadása önálló 

véleményalkotás, kritika) 

formái: 

tanári 

egyéni páros 

csoportos 

plénum előtti 

tanulói (kompetenciákat 

tartalmazó lista alapján 

évente 2 alkalommal) 

folyamatai: 

a tanár szóban 

megfogalmazott előremutató 

értékelése; 

a pedagógiai programban 

meghatározottak szerint 

írásbeli értékelés az eddig 

felsoroltaknak 

(érdemjeggyel) az életkori 

sajátosságoknak megfelelő 

építő, kritikai értékelés, 

szóban és írásban 
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folyamatosan a fejlődés 

megerősítésére, egyénre 

szabottan, a pozitívumok 

hangsúlyozásával 

Írásbeli formái 

másolás, 

diktálás 

szöveg-kiegészítés, 

szövegrekonstruálás; 

mondat és szöveg alkotása 

megadott elemekből; 

(nyomtatvány, táblázat, 

jegyzetelés) 

nyelvi transzformációk; 

szókincs ellenőrzése; 

mondatpanelek; 

tesztfeladatok; 

levél (magán, hivatalos, 

olvasói) referátum; 

közvetítési készség idegen 

nyelvről anyanyelvre, illetve 

fordítva; 

hallott szöveg értése; 

olvasott szöveg értése; 

lényegkiemelés, adatkeresés 

önálló, kreatív szövegalkotás 

idegen nyelven 

a fent felsoroltak alapvetően 

vonatkoznak az írásbeli 

értékelésre is, kiegészítve a 

következőkkel: 

szövegalkotás esetében a 

logikai összefüggések 

minősítése; 

közvetítési készség 

értékelésekor az anyanyelvi 

és idegen nyelvi stílus 

sajátosságainak és az adott 

nyelvi (nyelvterületi) 

szokások, hagyományok 

meglétének ismerete 
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Gimnázium, szakgimnázium, korábbi szakközépiskola 

Számonkérés/tanév 

Szóbeli feleletek: 

Heti 4-5 óra: félévente 2 nagyjegy / komplex feleletek is!/ évi 2-3 nagyjegy 

Heti 3 óra: félévente 1.5 nagyjegy évi 2 nagyjegy 

Az írásbelire kapott jegynek eddig is megvolt a maga súlya. Arra kell törekedni, hogy a 

szóbeli feleletek is megfelelő súllyal bírjanak. Lehetőleg minden órán feleltessünk az adott 

tananyaghoz kapcsolódó fent ismertetett kompetenciáknak megfelelően. 

Írásbeli: 

Szódolgozat: elengedhetetlen számonkérési fajta a szókincs megalapozásához, ill. 

fejlesztéséhez, lehet több alkalommal 10-szót íratni majd a kis jegyek alapján nagyjegyet 

adni. /1. félév:10—1 jegy, 2. félév 10—1 jegy/ 

Heti 4-5 óra:  évi 2 nagyjegy 

Heti 3 óra: évi 2 nagyjegy 

Nyelvtani ismeretek számon kérő dolgozat: teszt, kiegészítések, fordítások,…. Az adott 

évfolyamon tanult ismeretek számonkérése. Félévente 1 nagyjegy, amely állhat több 

kisjegyből is. évi 2 nagyjegy 

Témazáró dolgozat: A témáról/témákról/ meglévő ismereteiről számol be írásban, a témához 

kapcsolódó fent ismertetett kompetenciák alkalmazásával. A témazáró dolgozat osztályzata 

kétszeres súlyozással bír. 

Félévente -2-1 nagyjegy évi 3 nagyjegy 

Heti 3 óra: félévente:1 nagyjegy  évi 2nagyjegy 

Komplex feladatsorok: Az érettségihez hasonló feladatok sora, amely valamennyi az adott 

évfolyamig elsajátított kompetenciát méri. Félévente 1 nagyjegy évi 2 nagyjegy 

Heti 3 óra: félévente0,5 nagyjegy évi 1 nagyjegy 

Az írásbeli értékelés legyen mérhető: 

Pontozás % 

Tartalmi szempontok szerinti pontozás 

Mindezek érdemjegyre váltva: 

0% -   49%  1(elégtelen) 

50%  -   64%  2(elégséges) 

65%  -   79%  3 (közepes) 

80%  -   89%  4 (jó) 

90%  -  100%  5 (jeles) 
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Osztályozás a fakultációs felmérőn (10. évfolyamon) és osztályozó vizsgán: 

0-40%  1 (elégtelen) 

41%-tól- 2 (elégséges) 

61%-tól  3 (közepes) 

75%-tól  4 (jó) 

85%-tól  5 (jeles) 

Az alapvető szókincsbeli illetve nyelvtani ismeretek számonkérésénél indokolt esetben 

eltérhetünk az itt ismertetett értékelési rendszertől. A már nagyjegyre váltott osztályzatok 

egyforma súllyal képezik az év végi osztályzatot, kivéve a témazáró dolgozatot, amelyet 

kétszeresen súlyozunk. Az éves osztályzatok átlagától eltérő év végi érdemjegyet csak akkor 

tanácsos adni, ha az első félévhez viszonyítva a tanuló szokatlan mértékben javított, vagy 

rontott osztályzatain. Az anyanyelvi lektor heti egy órában tanít az egyes csoportokban és egy 

osztályzatot ad minden tanulónak félévente. 

A házi feladat elsődleges szerepe az órán tanultak gyakorlása, rögzítése. A feladat mindig 

legyen konkrét, jól érthető és teljesíthető. A hétköznapokon és a hétvégén ügyelnünk kell arra, 

hogy a tanulóknak elegendő idejük maradjon a pihenésre, kikapcsolódásra. A nyelvben a 

szóbeli házi feladat ugyanolyan fontos/és egyenrangú/ mint az írásbeli. A házi feladat számon 

kérésénél ezt vegyük figyelembe. Házi feladat mindig legyen, hogy ezzel is segítsük 

tanulóinkban az önálló tanulási kompetencia kialakulását 

A 10. évfolyamon, április végén fakultációra irányító felmérőt íratunk angol és olasz 

nyelvből egyaránt. A felmérő célja, hogy visszajelzést adjon a diák számára, milyen szinten 

van tudása az elvárt fakultációs elvárásokhoz képest. Ugyanezen, évfolyam végén a diákok 

házi, szóbeli nyelvi vizsgán is részt vesznek. .A vizsga anyaga mindig az adott év szóbeli 

témaköreiből áll, a tanuló szaktanára állítja össze, a munkaközösség-vezető ellenőrzi. A 

szóbeli vizsga faladat típusai a szóbeli érettségi feladattípusaiból kerülnek ki. Minden esetben 

más szaktanár vizsgáztatja a diákokat.  
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Éves osztályzatok száma a heti óraszámok függvényében, iskolatípustól függetlenül 

 

Heti óraszám 

 

 

Éves jegyek száma 

0,5 4 

1 4 

1,5 6 

2 8 

2,5 8 

3 10 

3,5 10 

4 12 

4,5 12 

5 14 

6 16 

8 20 

Szakközépiskola, korábbi szakiskola 

A mérés-értékelés célja és alapelvei   

A folyamatos mérésnek és értékelésnek fontos szerepe van a tanítási-tanulási folyamatban. A 

teljesítménymérés egyrészt visszajelzést ad a tanárnak és a tanulóknak (igény szerint a 

szülőknek) a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért eredményekről, s ezáltal 

segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat a tanárnak ahhoz, hogy az egyes tanulók 

teljesítményét önmagukhoz és tanulótársaikhoz viszonyítva jegyekkel értékelje. 

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és 

módszereivel. Csak azt mérhetjük, amit megtanítottunk. A tanulókat minden esetben 

tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, tartalmáról/tartalmairól és az értékelés 

szempontjairól. 

A tanulók önállóságra nevelésének jegyében a teljesítménymérés során tanácsos minél több 

olyan mérési formát alkalmazni, amely módot ad a tanulóknak arra, hogy megtanulják 

teljesítményüket önállóan mérni és értékelni. Fontos, hogy ezen túl megismerkedjenek a 
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mérésnek és értékelésnek azokkal a formáival, melyek párban és csoportban is 

alkalmazhatók. 

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a tanár nem 

arra kíváncsi, amit a tanuló nem tud, hanem arra, amit sikeresen megtanult. A tanulónak 

lehetőséget kell kapni a felkészülésre, s ha indokolt, a javításra is. 

Az értékelés sokféle céllal történhet, de a legfontosabb a tanulók munkájának, tanulásának 

belső, iskolai, tanórai értékelése, a tanítási-tanulási folyamat vizsgálata, a tanulók 

teljesítményéről és előrehaladásáról szerzett adatok elemzése és ezek értékelése alapján 

visszacsatolás a tanulás folyamatára annak optimalizálása érdekében. 

A szakközépiskolai értékelés javasolt formája a fejlesztő (formáló, alakító, formatív) 

értékelés, mely valójában egy tanítási, tanulási módszer, mely végigkíséri az egész oktatási 

folyamatot. Fejlesztő értékelést végezhet maga a tanuló, társai vagy a tanára. Célja, hogy a 

kapott visszajelzések alapján a tanuló munkája (még) eredményesebbé váljon. Fontos, hogy 

soha nem a hibák kiemeléséről van szó, hanem az egy konkrét munka eredményeinek, pozitív 

vonásainak hangsúlyozásáról, ill. a javíthatóságra vonatkozó javaslattételekről. 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez  

A tanulói teljesítmények értékelésének a szakközépiskolában az az elsődleges célja,  

 hogy pozitív visszajelzést adjon, 

 sikerélményhez juttassa tanulót, és ezen keresztül  

 fenntartsa, adott esetben kialakítsa a nyelvtanulási motivációt,  

 hogy jelzést adjon a tanuló tudásszintjéről. 

Az idegen nyelv műveltségi terület  elérendő/optimális célok között a szakiskolában első 

helyen a  

 beszédértés és beszédkészség fejlesztése áll, a diákokat elsősorban ezekből az 

alapkészségből kell ösztönző formában értékelni.  

Alapelv továbbra is, hogy értékeléskor a gyakorlás során alkalmazott tevékenységi formákat 

kell alkalmazni, és a tanulók értékelése folyamatosan történjék. 

A teljesítmények értékelésekor továbbra is fontos alapelv: a nyelvi készségeket, a használható 

nyelvtudást fejlesszük és értékeljük, szemben a nyelvről való ismeretekkel. A teljesítmények 

értékelésének és a folyamatos önfejlesztésnek elengedhetetlen feltétele, hogy a diákokat a 

saját tanulási szintjüket figyelembe véve tanítsuk nyelvet tanulni.  
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A gyakorlás során használt munkaformákhoz hasonlóan a számonkérés történhet csoportban, 

párban vagy egyénileg. A gyengébben teljesítő diákoknak több alkalmat kell biztosítani arra, 

hogy fejlődésükről számot adjanak.  

Amikor olvasási készségük fejlettségének szintjét értékeljük, vegyük figyelembe, hogy a 

szakiskolában tanulóknál az anyanyelven is előfordulhatnak olvasási nehézségek. Ezért az 

órai gyakorló feladatokhoz hasonló feladattípusokat használjunk: pl. összefüggő, ismert 

témakörhöz kapcsolódó szöveg önálló elolvasása után rövid, a lényeg megértését ellenőrző 

kérdésekre kell írásban vagy szóban válaszolni. 

Beszédkészségük értékelésekor ismert témakörben, képek segítségével kell néhány mondatos 

párbeszédet folytatniuk nyelvtanárukkal vagy egy választott társukkal.  

Folyamatosan kapjanak ösztönző visszajelzést az előrehaladásról, és fokozatosan tudatosuljon 

bennük, miben és hogyan fejlődhetnek tovább. Az értékelésnek pozitívnak kell lennie: azt 

kell értékelni, amire képesek a diákok, nem a hiányosságokat. Azonban tudatosítani kell a 

tanulóval, hogy mely területek kívánnak még fejlesztést.  

Fokozatosan tudatosuljon bennük, melyik nyelvtanulási stratégiának, illetve nyelvórai 

tevékenységnek mi a célja, mi a várható kimenete, és az esetleges problémák hogyan 

orvosolhatóak. 

A fejlesztő értékelés feltételei és jellemzői 

 Fontos eleme, hogy a tanuló ismerje a tanulási folyamat céljait és e célokhoz vezető 

úton folyamatosan – a folyamat közben és végén - reflektálja eredményeit és 

konstatálja sikereit. 

 Ebben a tanulócsoportban elfogadó, pozitív munkakultúra uralkodik, nem szégyen 

hibázni és öröm fejlődni. Az együttműködés természetes és megszokott, a pedagógus 

segítőtárs, aki meg tudja mondani, min kellene változtatni ahhoz, hogy jobban menjen 

a tanulás, és segít ezt a változást megvalósítani. A pozitív munkahangulatot, az 

elfogadó munkalégkört a pedagógus tudja kialakítani. 

 A tanulók aktív tanulással, tevékenykedve érik el a céljaikat. Feladatorientált, 

tevékenységalapú tanulási folyamat során szerzik meg, ill. fejlesztik kompetenciáikat 

és jutnak el az alkalmazható tudásig. 

 A tanulás egyszerre individuális és társas tevékenység, meg kell tehát teremteni a 

lehetőséget az egyéni elmélyülés, elemzés, önálló próbálkozás számára ugyanúgy, 

mint a párban, kis csoportban való problémamegoldásra és a közös, osztálytermi 

(plénum) megbeszélésekre is. 
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 A pedagógusnak időt kell szakítania az egyéni értékelésre. Miközben a többiek 

önállóan, párban vagy kiscsoportban végzik feladatukat, a tanárnak lehetősége nyílik 

arra, hogy személyre szabottan foglalkozzon egyes tanulókkal. Az órát tehát nem a 

tanár irányítja, hanem a feladat, feladatlap vagy a projektterv, míg a tanár koordináló, 

moderáló szerepet játszik. 

 Mind a tanár, mind a tanulók folyamatnak tekintik a tanulást és elfogadják, hogy egy-

egy szakasz lezárásáig mindig javítható a teljesítmény – az alakító, formáló értékelés 

segítségével. 

Szóbeli feleletek: 

Félévente 2-3 nagyjegy / komplex feleletek is!/évi 4-6 nagyjegy 

Írásbeli:  

Szódolgozat: elengedhetetlen számonkérési fajta a szókincs megalapozásához, ill. 

fejlesztéséhez lehet akár húszat is íratni, majd kétszer 10 kisjegy alapján két nagyjegyet adni. 

/1. félév:10—1 jegy, 2. félév 10—1 jegy/évi 2 nagyjegy 

Témazáró dolgozat: A témáról/témákról/ meglévő ismereteiről számol be írásban, az adott 

témakörhöz szükséges kompetenciák segítségével. Félévente 1 nagyjegy. évi 2 nagyjegy 

Az értékelés legyen mérhető: 

Pontozás %: 

Mindezek érdemjegyre váltva: 

85% - 100%  5 (jeles) 

70% - 84%  4 (jó) 

55% - 69%  3 (közepes) 

40% - 54%  2 (elégséges) 

 0% - 39%  1 (elégtelen) 

Értékelési skála (kompetenciák szerint) 

1. Beszédkészség – kommunikációs érték 

 elégséges Az adott helyzetnek többé-kevésbé megfelelően kommunikál. 

 közepes Az adott helyzetnek megfelelően kommunikál, többször tanári 

segítségre/irányításra szorul 

 jó Az adott helyzetnek megfelelően kommunikál, de időnként 

tanári kiigazításra szorul 

 jeles Az adott helyzetnek megfelelő, változatos verbális és 

nonverbális elemeket alkalmaz. 
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2. Beszédkészség – szókincs 

 elégséges Az adott helyzetnek megfelelő szókincset is alkalmaz, 

korlátozott szókinccsel érteti meg magát. 

 közepes Az adott helyzetnek megfelelő alapszókincset alkalmazza, de 

tanári segítségre szorul 

 jó Az adott helyzetnek megfelelő alapszókincset alkalmazza, de 

időnként tanári kiigazításra szorul 

 jeles Az adott helyzetnek megfelelő alapszókincset aktívan 

alkalmazza. 

3. Beszédkészség – nyelvhelyesség 

 elégséges A szóbeli megnyilvánulások többé-kevésbé érthetők, 

félreértés esetén segítő kérdésre reagál, pontosít. 

 közepes A szóbeli megnyilvánulások többnyire érthetők, félreértés 

esetén segítő kérdésre reagál, pontosít. 

 jó A szóbeli megnyilvánulások nyelvhelyességileg jól érthetők, 

de kisebb tanári kiigazításra szorulnak. 

 jeles A szóbeli megnyilvánulások nyelvhelyességileg teljesen 

érthetők, kevés hibát tartalmaznak. 

4. Beszédkészség – kiejtés 

 elégséges A kimondott szavak felismerhetők, érthetők. 

 közepes Nem mindig a nyelv hangkészletének megfelelő számú 

hangot különböztet meg a beszédben, a szóhangsúlyok 

többször tanári javításra szorulnak. 

 jó A nyelv hangkészletének megfelelő számú hangot 

különböztet meg a beszédben, a szóhangsúlyok pontosak, de 

időnként tanári kiigazításra szorulnak 

 jeles A nyelv hangkészletének megfelelő számú hangot 

különböztet meg a beszédben, a szóhangsúlyok pontosak. 

5. Beszédkészség – folyamatosság 

 elégségest Kisebb-nagyobb szünetekkel kommunikál.  

 közepes Kisebb szünetekkel kommunikál. 

 jó Egyszer-kétszer elakad, de folyamatosan kommunikál 

 jeles Folyamatosan és gördülékenyen kommunikál.  
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6. Beszédkészség – kommunikációs szándék 

 elégséges Részt vesz a kommunikációs folyamatban. 

 közepes Részt vesz a kommunikációs folyamatban, időnként önállóan 

kezdeményez 

 jó Részt vesz a kommunikációs folyamatban, többször önállóan 

kezdeményez 

 jeles A kommunikáció folyamatát igyekszik fenntartani (reagál, 

kérdez, kezdeményez stb.). 

7. Íráskészség – kommunikációs érték 

 elégséges Az alkotott írott szöveg nagyjából tükrözi a kommunikációs 

szándékot. 

 közepes Az alkotott írott szöveg tükrözi a kommunikációs szándékot, 

de 

a mondatok között sokszor nincs logikus kapcsolódás 

 jó Az alkotott írott szöveg a kommunikációs szándéknak 

megfelel, de a mondatok között nincs mindig logikus 

kapcsolódás. 

 jeles Az alkotott írott szöveg a kommunikációs szándéknak teljesen 

megfelelő, a mondatok logikus összefüggésben állnak 

egymással. 

8. Íráskészség – szókincs 

 elégséges A témának megfelelő szókincset is alkalmaz, korlátozott 

szókinccsel érteti meg magát. 

 közepes A témának megfelelő alapszókincset alkalmaz. 

 jó A témának megfelelő kevésbé változatos szókincset alkalmaz. 

 jeles A témának megfelelő változatos szókincset alkalmaz.  

9. Íráskészség – nyelvhelyesség 

 elégséges Az írott szöveg nyelvhelyessége nem gátolja a 

kommunikációs szándék megvalósulását. 

 közepes Az írott szöveg nyelvhelyessége nem gátolja a 

kommunikációs szándék megvalósulását, de helyenként nem 

érthető. 

 jó Az írott szöveg nyelvhelyességileg érthető, de több hibát 
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tartalmaz. 

 jeles Az írott szöveg nyelvhelyességileg teljesen érthető, kevés 

hibát tartalmaz. 

10. Szövegértés – hallott szöveg értése 

 elégséges Többé-kevésbé érti, miről szól a hallott szöveg, ki tud érteni 

belőle információkat.  

 közepes Többnyire érti, miről szól a hallott szöveg, több lényegi 

információt kiért belőle. 

 jó Érti, hogy összességében miről szól a hallott szöveg, de 1-2 

lényegi információt nem talál meg benne. 

 jeles Érti, hogy összességében miről szól a hallott szöveg, és 

megtalálja benne a lényeges információkat. 

11. Szövegértés – írott szöveg értése 

 elégséges Többé-kevésbé érti, miről szól az írott szöveg, és meg tud 

találni benne információkat. 

 közepes Többnyire érti, miről szól az írott szöveg, több lényegi 

információt megtalál benne. 

 jó Érti, hogy összességében miről szól az írott szöveg, de 1-2 

lényeges információt nem talál meg benne. 

 jeles Érti, hogy összességében miről szól az írott szöveg, és 

megtalálja benne a lényeges információkat. 

12. Motiváltság 

 elégséges A feladatokban részt vesz. 

 közepes A feladatokban részt vesz, de a nyelvtanulás felé nem mindig 

nyitott, az újdonságokat nem szívesen alkalmazza. 

 jó A nyelvtanulás, az idegen nyelven való kommunikáció felé 

általában nyitott, az újdonságokat nem mindig alkalmazza. 

 jeles A nyelvtanulás, az idegen nyelven való kommunikáció felé 

nyitott, az újdonságokat szívesen veszi, alkalmazza. 

13. Együttműködés 

 elégséges Nem utasítja el a társaival való együttműködést.  

 közepes Általában nem utasítja el a társaival való együttműködést. 

 jó Többnyire igyekszik interakcióba lépni másokkal, 
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együttműködő, segítő. 

 jeles Mindig igyekszik interakcióba lépni másokkal, 

együttműködő, segítő.  

Az alapvető kommunikációs szándékok mérésekor indokolt esetben eltérhetünk az itt 

ismertetett értékelési rendszertől. 

Fakultáció 

Az idegen nyelvet fakultációként választott tanulókat a mindenkori kimenetnek (idegen nyelvi 

kompetenciák) megfelelő számú érdemjeggyel értékeljük. A fakultációs órán kapott 

valamennyi érdemjegyet be kell számítani a félévi, illetve év végi értékelésbe. A fakultációs 

tanár által adott érdemjegyek száma nem korlátozott. 

Előrehozott érettségi 

Idegen nyelvekből az előrehozott érettségi vizsgákat nem támogatják az idegen nyelvi 

munkaközösségek. Indokolt esetben felsőfokú nyelvvizsgával (C1) rendelkezőknek, illetve az 

idegen nyelvi OKTV országos döntőjében helyezést elérőknek engedélyezhető osztályozó 

vizsga letétele. Az osztályozó vizsga lebonyolítását az iskola igazgatója által megbízott 

vizsgabizottság végzi. 

Angol célnyelvi civilizáció 

A tanulók tudását mind szóban, mind írásban értékelni kell. Írásbeli dolgozatok értékelési 

szempontjai, ill. a ponthatárok megegyeznek az angol nyelv tantárgynál megállapított 

szempontokkal. A tantárgy jellegéből fakadóan erősen ajánlott projektmunka készíttetése és 

értékelése. 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Min. jegyek száma félévenként: 3 3 4 4 
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11.1.2. Német nyelv 

Gimnázium és szakgimnázium 

A tanulók értékelése  

Az értékelésnek az általános iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb 

funkciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is 

minden évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a 

pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik 

saját eredményeinek, eredményességének értékelésére mind a tanóra, mind a tanórán kívül 

folytatott idegen nyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-

fejlesztés területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) 

éppen hol tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge 

pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, 

önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie. 

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem 

formális (órai munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, 

például külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

Az iskolai számonkérés formái, az értékelés alapelvei / az alapkompetenciák 

figyelembevételével 

Írásbeli: 

 szódolgozat 

 nyelvtani ismereteket számon kérő dolgozat 

 témazáró dolgozat 

 év eleji / 9. évf. szintfelmérés/, félévi, év végi dolgozat 

Szódolgozat: elengedhetetlen számonkérési fajta a szókincs megalapozásához, ill. 

fejlesztéséhez, lehet akár húszat is íratni, majd kétszer 10 kisjegy alapján két nagyjegyet adni. 

/1. félév:10—1 jegy, 2. félév 10—1 jegy/ évi 2 nagyjegy 

Nyelvtani ismeretek számon kérő dolgozat: teszt, kiegészítések, fordítások. Az adott 

évfolyamon tanult ismeretek számonkérése. Félévente 1 nagyjegy, amely állhat több 

kisjegyből is.  

 évi 2 nagyjegy 
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Témazáró dolgozat: A témáról/témákról/ meglévő ismereteiről számol be írásban, 

kérdésekre válaszol, véleményt alkot, rövid esszét ír. Félévente 2 nagyjegy.  

 évi 4 nagyjegy 

Komplex feladatsorok: Az érettségihez hasonló feladatok sora, amely minden fajtájú tanult 

tudást mér. Félévente 1 nagyjegy évi 2 nagyjegy 

Szóbeli feleletek: önálló szövegmondás 

   kérdésekre válasz 

információ kérése, közlése /beszédszándék/ 

   véleményalkotás 

   érzelmek kifejezése 

Félévente 2-3 nagyjegy / komplex feleletek is!/ évi 6- nagyjegy 

 összesen 14 - 16 nagyjegy 

Az írásbelire kapott jegynek eddig is megvolt a maga súlya. Arra kell törekedni, hogy a 

szóbeli feleletek is megfelelő súllyal bírjanak. Minden órán, de min. heti 2-3 alkalommal 

feleltessünk egy-két tanulót. 

Tapasztalat: a tanulók jobban félnek a szóbeli megnyilvánulásoktól. A szóbeli 

számonkérésekkel a magabiztosságukat növelhetjük, és segítünk leküzdeni a gátlásaikat, ha 

meg kell szólalni. 

Az írásbeli értékelés legyen mérhető: 

pontozás % 

tartalmi szempontok szerinti pontozás 

mindezek érdemjegyre váltva 

90%  -  100%  5 (jeles) 

80%  -   89%  4 (jó) 

65%  -   79%  3 (közepes) 

50%  -   64%  2 (elégséges) 

 0%  -   49%  1 (elégtelen) 

Az alapvető szókincsbeli illetve nyelvtani ismeretek számonkérésénél indokolt esetben 

eltérhetünk az itt ismertetett értékelési rendszertől. 

A szóbeli feleletek előtt közöljük a tanulóval, hogy milyen szempontok alapján fogjuk 

értékelni a feleletét, és a felelet befejeztével ez alapján értékeljük a produkciót. Az értékelés 

soha ne maradjon el! Így a tanuló tudja majd, hogy mi az, amit már jól csinál, és miben kell 

még a tudását bővítenie. A szóbeli feleleteket ne szakítsuk meg állandó belejavítgatásokkal, 

de segítsünk, ha szükséges!  
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A házi feladatok elsődleges szerepe az órán tanultak gyakorlása, rögzítése. A feladat 

mindig legyen konkrét, jól érthető és teljesíthető. A hétköznapokon és a hétvégén ügyelnünk 

kell arra, hogy a tanulóknak elegendő ideje maradjon a pihenésre, kikapcsolódásra. A 

nyelvben a szóbeli házi feladat ugyanolyan fontos/és egyenrangú/ mint az írásbeli. A házi 

feladat számon kérésénél ezt vegyük figyelembe. Házi feladat mindig legyen! 

A már nagyjegyre váltott osztályzatok egyforma súllyal képezik az év végi osztályzatot. 

Az éves osztályzatok átlagától eltérő év végi érdemjegyet csak akkor tanácsos adni, ha az első 

félévhez viszonyítva a tanuló szokatlan mértékben javított, vagy rontott osztályzatain. 

Fakultáció 

Az idegen nyelvet fakultációként választott tanulókat a mindenkori kimenetnek (idegen 

nyelvi kompetenciák) megfelelő számú érdemjeggyel értékeljük. A fakultációs órán kapott 

valamennyi érdemjegyet be kell számítani a félévi, illetve év végi értékelésbe. A fakultációs 

tanár által adott érdemjegyek száma nem korlátozott. 

Év végi vizsga 

Az év végi szóbeli vizsga a 10. évfolyamon sorra kerülő fakultációválasztáshoz szükséges 

szintfelmérés részét képezi. Szakközépiskolában szintén a 10. évfolyamon kerül sorra. 

Azokban a gimnáziumi és szakgimnáziumi osztályokban, ahol a német nyelv második idegen 

nyelvként jelenik meg, az alacsony óraszám miatt csak a 11. osztályban szervezzük meg. 

Tartalma az előző két tanév anyagát fedi le, formája az adott iskolatípus kimenetének felel 

meg. Gimnáziumban/szakgimnáziumban mindkét tanult idegen nyelvből mérjük a szóbeli 

tudást. A vizsgákra május hónap utolsó 3 hetében kerül sor. 

Témái: az adott év során tanult témák 

Értékelés szempontjai:  

 szókincs 

 nyelvtan 

 kiejtés 

 beszédtempó 

 logikai felépítés 

osztályozás ugyanúgy, mint az osztályozó vizsgánál 

Javító vizsga 

A javítóvizsgát mindig az adott  év anyagából kell összeállítani, mindig van írásbeli és 

szóbeli vizsgarész, a feladattípusok megegyeznek az adott kurzuskönyv feladattípusaival. 
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Osztályozás:  40%-tól: 2 (elégséges) 

   60%-tól: 3 (közepes) 

   75%-tól: 4 (jó) 

   85%-tól: 5 (jeles) 

Előrehozott érettségi 

Az előrehozott érettségi vizsgákat nem támogatják az idegen nyelvi munkaközösségek. 

Indokolt esetben felsőfokú nyelvvizsgával (C1) rendelkezőknek, illetve az idegen nyelvi 

OKTV országos döntőjében helyezést elérőknek engedélyezhető. Az osztályozó vizsga 

feladatainak összeállításával az iskola igazgatója bízza meg az általa kiválasztott szaktanárt. 

Az osztályozó vizsgát mindig az adott év vagy félév anyagából kell összeállítani, mindig 

van írásbeli és szóbeli része, a feladattípusok megegyeznek az adott kurzuskönyv 

feladattípusaival, fakultáción az emelt szintű érettségi feladattípusaival. 

Osztályozás:  40%-tól: 2 (elégséges) 

   60%-tól: 3 (közepes) 

   75%-tól: 4 (jó) 

   85%-tól: 5 (jeles) 

Ezek a százalékok alkalmazandók a 10. év végén sorra kerülő fakultációs felméréseknél is. 

Az a tanuló, aki adott idegen nyelvből alapórás képzésben nem vesz részt, de emeltszintű 

fakultáción szerzett érdemjegyei alapján, jól ill. jeles osztályzatot szerez, mentesül az 

osztályozóvizsga letétele alól; fakultáción szerzett érdemjegye az osztályozó vizsga 

érdemjegye, mivel az emelt szintű fakultáció anyaga (teljes mértékben) megfelel az alapórai 

tantervi előírásoknak. 

Záradékjavaslat: A(z) ... évfolyamon ........ nyelv tantárgyból érdemjegyét fakultációs 

képzés keretében kapta.(.../ fakultáción kapta) 

Két tanítási nyelvű szakgimnázium 

Az iskolai értékelés alapelvei 

A tanulók teljesítményét és haladását folyamatosan kell értékelni. Iskolai és házi 

dolgozatok, kiselőadások, közös „projektek” készítése, csoportos viták, szerepjátékok 

(különféle interjúk, hétköznapi párbeszéd, fiktív történet, irodalmi művek szereplőinek 

beszélgetése), ismertetések, események bemutatása, szövegmagyarázat- és értelmezés, drámai 

feldolgozás és előadás segítségével adnak számot tudásukról szóban és írásban. Az órai 

munka során a magnó nemcsak passzív, hallgatható eszközként szerepel, hanem az 

elhangzottak rögzítésére is szolgál, segítséget nyújtva az önkontrollhoz és az értékeléshez is. 
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A tanárok a tananyagnak megfelelően, változatos feladatokkal egész évben folyamatosan 

ellenőriznek és értékelnek. Az előkészítő évfolyamon a magas éves óraszám miatt, a mérések 

száma is kiugróan magas. 

Legalább évi 50 szódolgozat    10 nagyjegy 

évi 10 nyelvtani felmérő   10 nagyjegy 

évi 10 témazáró feladatlap   20 nagyjegy 

évi 2 fogalmazás     2 nagyjegy 

évi 2 olvasott szövegértést mérő feladatlap  2 nagyjegy 

évi 2 hallott szövegértést mérő feladatlap  2 nagyjegy 

évi 2 fordítás németre     2 nagyjegy 

évi 2 fordítás magyarra    2 nagyjegy 

tanulónként évi 10 szóbeli felelet    10 nagyjegy 

összesen tanulónként évi   60 nagyjegy 

Ahhoz, hogy a diákok képet kaphassanak mind általános, mind nyelvi ismereteik 

gyarapodásáról az emelt szintű érettségin illetve a nyelvvizsgákon előforduló valamennyi 

alapkészséget valamennyi évfolyamon mérni kell. Az írásbeli készség mérése egy-egy tanítási 

egység lezárását követő otthoni vagy iskolai fogalmazás, a második évtől logikai 

érvrendszerre épülő esszé segítségével is történhet. Ennek elkészítéséhez a diákok részletes 

útmutatót kapnak. Az iskolai és vizsgadolgozatok témája és terjedelme meghatározott: 

általában 200-300 - szót tartalmaz. 

Szóbeli feleletek:  

 önálló szövegmondás 

 kérdésekre válasz 

 információ kérése, közlése /beszédszándék/ 

 véleményalkotás 

 érzelmek kifejezése 

Az írásbelire kapott jegynek eddig is megvolt a maga súlya. Arra kell törekedni, hogy a 

szóbeli feleletek is megfelelő súllyal bírjanak. Minden órán, de min. heti 2-3 alkalommal 

feleltessünk egy-két tanulót. 

Tapasztalat: a tanulók jobban félnek a szóbeli megnyilvánulásoktól. A szóbeli 

számonkérésekkel a magabiztosságukat növelhetjük, és segítünk leküzdeni a gátlásaikat, ha 

meg kell szólalni. 

Az írásbeli értékelés legyen mérhető: pontozás  % 
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tartalmi szempontok szerinti pontozás 

mindezek érdemjegyre váltva: 

− 91%  -  100% 5 (jeles) 

− 81%  -   90% 4 (jó) 

− 71%  -   80% 3 (közepes) 

− 61%  -   70% 2 (elégséges) 

− 0%  -   60% 1 (elégtelen) 

A 9. és 11. tanév végén a receptív és produktív készségek fejlődését egy-egy külső 

nyelvvizsgával, (általában középfokú 9. évfolyamon, illetve felsőfokú 11. évfolyamon) vagy 

ezek szintjének megfelelő feladatokkal is mérjük. Ezek eredménye a tanulók egész évi 

teljesítményének 20 százalékát teszi ki. A 12. évben a tanulók az érettségi vizsga letételével 

bizonyítják tudásukat, mely a felsőfokú államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga, 

bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül, ha a vizsgázó idegen nyelvből emelt szinten 

legalább 60%-ot ért el, és másik 2 tantárgyból célnyelven, legalább középszinten, legalább 

elégséges (2) osztályzatot szerzett. 

Házi feladat 

Természetesen itt is követni kell azokat a hagyományosan megállapított alapelveket, hogy 

a házi feladatok elsődleges szerepe az órán tanultak gyakorlása, rögzítése. A feladat mindig 

legyen konkrét, jól érthető és teljesíthető. A hétköznapokon és a hétvégén ügyelnünk kell arra, 

hogy a tanulóknak elegendő ideje maradjon a pihenésre, kikapcsolódásra. A nyelvben a 

szóbeli házi feladat ugyanolyan fontos/és egyenrangú/ mint az írásbeli. A házi feladat számon 

kérésénél ezt vegyük figyelembe. Házi feladat mindig legyen! 

Az iskolai számonkérés formái 9-12. évfolyamon 

Írásbeli: 

 szódolgozat 

 nyelvtani ismereteket számon kérő dolgozat 

 témazáró dolgozat 

Szódolgozat: elengedhetetlen számonkérési fajta a szókincs megalapozásához, ill. 

fejlesztéséhez, lehet akár húszat is íratni, majd kétszer 10 kisjegy alapján 2 nagyjegyet adni. 

Nyelvtani ismeretek számon kérő dolgozat: teszt, kiegészítések, fordítások. Az adott 

évfolyamon tanult ismeretek számonkérése. Évente 2 nagyjegy, amely állhat több kisjegyből 

is. 
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Témazáró dolgozat: A témáról/témákról/ meglévő ismereteiről számol be írásban, 

kérdésekre válaszol, véleményt alkot, rövid esszét ír. Évente  6 nagyjegy. 

Komplex feladatsorok: Az érettségihez hasonló feladatok sora, amely minden fajtájú tanult 

tudást mér. Évente  4 nagyjegy 

Tanulónként évi 6 szóbeli felelet az előkészítő évfolyamhoz hasonló módon 

 évi 6nagyjegy 

összesen évi 20 nagyjegy 

A már nagyjegyre váltott osztályzatok egyforma súllyal képezik az év végi osztályzatot. 

Az éves osztályzatok átlagától eltérő év végi érdemjegyet csak akkor tanácsos adni, ha az első 

félévhez viszonyítva a tanuló szokatlan mértékben javított, vagy rontott osztályzatain. 

Alapvető lexikai és nyelvtani anyag számonkérésekor indokolt estben eltérhetünk az itt 

ismertetett értékelési szempontoktól. 

Év végi vizsga 

Az év végi szóbeli vizsga a 10. évfolyamon sorra kerülő fakultációválasztáshoz szükséges 

szintfelmérés részét képezi. Szakközépiskolában szintén a 10. évfolyamon kerül sorra. 

Azokban a gimnáziumi és szakgimnáziumi osztályokban, ahol a német nyelv második idegen 

nyelvként jelenik meg, az alacsony óraszám miatt csak a 11. osztályban szervezzük meg. 

Tartalma az előző két tanév anyagát fedi le, formája az adott iskolatípus kimenetének felel 

meg. Gimnáziumban/szakgimnáziumban mindkét tanult idegen nyelvből mérjük a szóbeli 

tudást. A vizsgákra május hónap utolsó 3 hetében kerül sor. 

Témái: az adott év során tanult témák 

Értékelés szempontjai:  

 szókincs 

 nyelvtan 

 kiejtés 

 beszédtempó 

 logikai felépítés 

osztályozás ugyanúgy, mint az osztályozó vizsgánál. 

 

Javító vizsga 

A javítóvizsgát mindig az adott  év anyagából kell összeállítani, mindig van írásbeli és 

szóbeli vizsgarész, a feladattípusok megegyeznek az adott kurzuskönyv feladattípusaival. 
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Osztályozás:  40%-tól: 2 (elégséges) 

   60%-tól: 3 (közepes) 

   75%-tól: 4 (jó) 

   85%-tól: 5 (jeles) 

 

Célnyelvi civilizáció 

A német célnyelvi civilizáció tantárgy óraszáma 9. és 10. évfolyamon heti 1 tanóra, 11. és 12. 

évfolyamon heti 2 tanóra. 

Ehhez igazodva a minimálisan előirányzott értékelés a következő: 

9. és 10. évfolyamon: félévente 3 nagyjegy. Felosztása: 2 db témazáró dolgozat-jegy, 1 db 

szóbeli vagy írásbeli felelet-jegy. A témazáró-jegyek részfeladatok teljesítéséből is 

összetevődhetnek. 

11. és 12. évfolyamon: félévente 3nagyjegy. Felosztása: 2 db témazáró dolgozat-jegy, 1 db 

szóbeli vagy írásbeli felelet-jegy, szorgalmi vagy projektfeladatért kiérdemelt jegy. A 

témazáró-jegyek részfeladatok teljesítéséből is összetevődhetnek. 

Értékelési kulcs: 

90-100%: jeles (5) 

75-89%: jó (4) 

60-74%: közepes (3) 

50-59%: elégséges (2). 

Az értékelési kulcs sávjaitól a szaktanár indokolt esetben 5%-kal eltérhet. 

Szakközépiskola 

A mérés-értékelés célja és alapelvei   

A folyamatos mérésnek és értékelésnek fontos szerepe van a tanítási-tanulási folyamatban. A 

teljesítménymérés egyrészt visszajelzést ad a tanárnak és a tanulóknak (igény szerint a 

szülőknek) a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért eredményekről, s ez által 

segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat a tanárnak ahhoz, hogy az egyes tanulók 

teljesítményét önmagukhoz és tanulótársaikhoz viszonyítva jegyekkel értékelje. 

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és 

módszereivel. 

Csak azt mérhetjük, amit megtanítottunk. A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a 

mérés céljáról/céljairól, tartalmáról/tartalmairól és az értékelés szempontjairól. 
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A tanulók önállóságra nevelésének jegyében a teljesítménymérés során tanácsos minél több 

olyan mérési formát alkalmazni, amely módot ad a tanulóknak arra, hogy megtanulják 

teljesítményüket önállóan mérni és értékelni. Fontos, hogy ezen túl megismerkedjenek a 

mérésnek és értékelésnek azokkal a formáival, melyek párban és csoportban is 

alkalmazhatók. 

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a tanár nem 

arra kíváncsi, amit a tanuló nem tud, hanem arra, amit sikeresen megtanult. A tanulónak 

lehetőséget kell kapni a felkészülésre, s ha indokolt, a javításra is. 

Az értékelés sokféle céllal történhet, de a legfontosabb a tanulók munkájának, tanulásának 

belső, iskolai, tanórai értékelése, a tanítási-tanulási folyamat vizsgálata, a tanulók 

teljesítményéről és előrehaladásáról szerzett adatok elemzése és ezek értékelése alapján 

visszacsatolás a tanulás folyamatára annak optimalizálása érdekében. 

A szakközépiskolai értékelés javasolt formája a fejlesztő (formáló, alakító, formatív) 

értékelés, mely valójában egy tanítási, tanulási módszer, mely végigkíséri az egész oktatási 

folyamatot. Fejlesztő értékelést végezhet maga a tanuló, társai vagy a tanára. Célja, hogy a 

kapott visszajelzések alapján a tanuló munkája (még) eredményesebbé váljon. Fontos, hogy 

soha nem a hibák kiemeléséről van szó, hanem az egy konkrét munka eredményeinek, pozitív 

vonásainak hangsúlyozásáról, ill. a javíthatóságra vonatkozó javaslattételekről. 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez  

 A tanulói teljesítmények értékelésének a szakközépiskolában az az elsődleges célja,  

 hogy pozitív visszajelzést adjon,  

 sikerélményhez juttassa tanulót, és ezen keresztül  

 fenntartsa, adott esetben kialakítsa a nyelvtanulási motivációt,  

 hogy jelzést adjon a tanuló tudásszintjéről. 

Az idegen nyelv műveltségi terület elérendő/optimális célok között a szakközépiskolában 

első helyen a 

 beszédértés és beszédkészség fejlesztése áll, a diákokat elsősorban ezekből az 

alapkészségből kell ösztönző formában értékelni.  

Alapelv továbbra is, hogy értékeléskor a gyakorlás során alkalmazott tevékenységi formákat 

kell alkalmazni, és a tanulók értékelése folyamatosan történjék. 

A teljesítmények értékelésekor továbbra is fontos alapelv: a nyelvi készségeket, a használható 

nyelvtudást fejlesszük és értékeljük, szemben a nyelvről való ismeretekkel. A teljesítmények 
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értékelésének és a folyamatos önfejlesztésnek elengedhetetlen feltétele, hogy a diákokat a 

saját tanulási szintjüket figyelembe véve tanítsuk nyelvet tanulni.  

A gyakorlás során használt munkaformákhoz hasonlóan a számonkérés történhet csoportban, 

párban vagy egyénileg. A gyengébben teljesítő diákoknak több alkalmat kell biztosítani arra, 

hogy fejlődésükről számot adjanak.  

Amikor olvasási készségük fejlettségének szintjét értékeljük, vegyük figyelembe, hogy a 

szakközépiskolában tanulóknál az anyanyelven is előfordulhatnak olvasási nehézségek. Ezért 

az órai gyakorló feladatokhoz hasonló feladattípusokat használjunk: pl. összefüggő, ismert 

témakörhöz kapcsolódó szöveg önálló elolvasása után rövid, a lényeg megértését ellenőrző 

kérdésekre kell írásban vagy szóban válaszolni. 

Beszédkészségük értékelésekor ismert témakörben, képek segítségével kell néhány mondatos 

párbeszédet folytatniuk nyelvtanárukkal vagy egy választott társukkal.  

Folyamatosan kapjanak ösztönző visszajelzést az előrehaladásról, és fokozatosan tudatosuljon 

bennük, miben és hogyan fejlődhetnek tovább. Az értékelésnek pozitívnak kell lennie: azt 

kell értékelni, amire képesek a diákok, nem a hiányosságokat. Azonban tudatosítani kell a 

tanulóval, hogy mely területek kívánnak még fejlesztést.  

Fokozatosan tudatosuljon bennük, melyik nyelvtanulási stratégiának, illetve nyelvórai 

tevékenységnek mi a célja, mi a várható kimenete, és az esetleges problémák hogyan 

orvosolhatóak.  

A fejlesztő értékelés feltételei és jellemzői 

 Fontos eleme, hogy a tanuló ismerje a tanulási folyamat céljait és e célokhoz vezető 

úton folyamatosan – a folyamat közben és végén - reflektálja eredményeit és 

konstatálja sikereit. 

 Ebben a tanulócsoportban elfogadó, pozitív munkakultúra uralkodik, nem szégyen 

hibázni és öröm fejlődni. Az együttműködés természetes és megszokott, a pedagógus 

segítőtárs, aki meg tudja mondani, min kellene változtatni ahhoz, hogy jobban menjen 

a tanulás, és segít ezt a változást megvalósítani. A pozitív munkahangulatot, az 

elfogadó munkalégkört a pedagógus tudja kialakítani. 

 A tanulók aktív tanulással, tevékenykedve érik el a céljaikat. Feladatorientált, 

tevékenységalapú tanulási folyamat során szerzik meg, ill. fejlesztik kompetenciáikat 

és jutnak el az alkalmazható tudásig. 

 A tanulás egyszerre individuális és társas tevékenység, meg kell tehát teremteni a 

lehetőséget az egyéni elmélyülés, elemzés, önálló próbálkozás számára ugyanúgy, 
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mint a párban, kis csoportban való problémamegoldásra és a közös, osztálytermi 

(plenum) megbeszélésekre is. 

 A pedagógusnak időt kell szakítania az egyéni értékelésre. Miközben a többiek 

önállóan, párban vagy kiscsoportban végzik feladatukat, a tanárnak lehetősége nyílik 

arra, hogy személyre szabottan foglalkozzon egyes tanulókkal. Az órát tehát nem a 

tanár irányítja, hanem a feladat, feladatlap vagy a projektterv, míg a tanár koordináló, 

moderáló szerepet játszik. 

 Mind a tanár, mind a tanulók folyamatnak tekintik a tanulást és elfogadják, hogy egy-

egy szakasz lezárásáig mindig javítható a teljesítmény – az alakító, formáló értékelés 

segítségével. 

Számonkérés/tanév: 

Szóbeli feleletek: 

Félévente 2-3 nagyjegy / komplex feleletek is!/évi 4-6 nagyjegy 

Írásbeli:  

Szódolgozat: elengedhetetlen számonkérési fajta a szókincs megalapozásához, ill. 

fejlesztéséhez lehet akár húszat is íratni, majd kétszer 10 kisjegy alapján két nagyjegyet adni. 

/1. félév:10—1 jegy, 2. félév 10—1 jegy/évi 2 nagyjegy 

Témazáró dolgozat: A témáról/témákról/ meglévő ismereteiről számol be írásban, az adott 

témakörhöz szükséges kompetenciák segítségével. Félévente 1 nagyjegy évi 2 nagyjegy 

A tanulók 18 hetet töltenek az iskolában évente, ezért a reálisan adható jegyek száma: 5 jegy/ félév, 

ebből 3 feltétlenül szóban 

Az éves osztályzatok száma összesen 10, ebből 6 szóbeli felelet 

Az értékelés százalékok szerint: 

85% - 100%  5 (jeles) 

70% -  84%  4 (jó) 

55% -  69%  3 (közepes) 

40% -  54%  2 (elégséges) 

 0% -   39%  1 (elégtelen) 

Értékelési skála (kompetenciák szerint) 

1. Beszédkészség – kommunikációs érték 

 elégséges Az adott helyzetnek többé-kevésbé megfelelően kommunikál. 

 közepes Az adott helyzetnek megfelelően kommunikál, többször tanári 

segítségre/irányításra szorul 
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 jó Az adott helyzetnek megfelelően kommunikál, de időnként 

tanári kiigazításra szorul 

 jeles Az adott helyzetnek megfelelő, változatos verbális és 

nonverbális elemeket alkalmaz. 

2. Beszédkészség – szókincs 

 elégséges Az adott helyzetnek megfelelő szókincset is alkalmaz, 

korlátozott szókinccsel érteti meg magát. 

 közepes Az adott helyzetnek megfelelő alapszókincset alkalmazza, de 

tanári segítségre szorul 

 jó Az adott helyzetnek megfelelő alapszókincset alkalmazza, de 

időnként tanári kiigazításra szorul 

 jeles Az adott helyzetnek megfelelő alapszókincset aktívan 

alkalmazza. 

3. Beszédkészség – nyelvhelyesség 

 elégséges A szóbeli megnyilvánulások többé-kevésbé érthetők, 

félreértés esetén segítő kérdésre reagál, pontosít. 

 közepes A szóbeli megnyilvánulások többnyire érthetők, félreértés 

esetén segítő kérdésre reagál, pontosít. 

 jó A szóbeli megnyilvánulások nyelvhelyességileg jól érthetők, 

de kisebb tanári kiigazításra szorulnak. 

 jeles A szóbeli megnyilvánulások nyelvhelyességileg teljesen 

érthetők, kevés hibát tartalmaznak. 

4. Beszédkészség – kiejtés 

 elégséges A kimondott szavak felismerhetők, érthetők. 

 közepes Nem mindig a nyelv hangkészletének megfelelő számú 

hangot különböztet meg a beszédben, a szóhangsúlyok 

többször tanári javításra szorulnak. 

 jó A nyelv hangkészletének megfelelő számú hangot 

különböztet meg a beszédben, a szóhangsúlyok pontosak, de 

időnként tanári kiigazításra szorulnak 

 jeles A nyelv hangkészletének megfelelő számú hangot 

különböztet meg a beszédben, a szóhangsúlyok pontosak. 

5. Beszédkészség – folyamatosság 



 

Pedagógiai Program 2018. 96 

 elégségest Kisebb-nagyobb szünetekkel kommunikál.  

 közepes Kisebb szünetekkel kommunikál. 

 jó Egyszer-kétszer elakad, de folyamatosan kommunikál 

 jeles Folyamatosan és gördülékenyen kommunikál.  

6. Beszédkészség – kommunikációs szándék 

 elégséges Részt vesz a kommunikációs folyamatban. 

 közepes Részt vesz a kommunikációs folyamatban, időnként önállóan 

kezdeményez 

 jó Részt vesz a kommunikációs folyamatban, többször önállóan 

kezdeményez 

 jeles A kommunikáció folyamatát igyekszik fenntartani (reagál, 

kérdez, kezdeményez stb.). 

7. Íráskészség – kommunikációs érték 

 elégséges Az alkotott írott szöveg nagyjából tükrözi a kommunikációs 

szándékot. 

 közepes Az alkotott írott szöveg tükrözi a kommunikációs szándékot, 

de 

a mondatok között sokszor nincs logikus kapcsolódás 

 jó Az alkotott írott szöveg a kommunikációs szándéknak 

megfelel, de a mondatok között nincs mindig logikus 

kapcsolódás. 

 jeles Az alkotott írott szöveg a kommunikációs szándéknak teljesen 

megfelelő, a mondatok logikus összefüggésben állnak 

egymással. 

8. Íráskészség – szókincs 

 elégséges A témának megfelelő szókincset is alkalmaz, korlátozott 

szókinccsel érteti meg magát. 

 közepes A témának megfelelő alapszókincset alkalmaz. 

 jó A témának megfelelő kevésbé változatos szókincset alkalmaz. 

 jeles A témának megfelelő változatos szókincset alkalmaz.  

9. Íráskészség – nyelvhelyesség 

 elégséges Az írott szöveg nyelvhelyessége nem gátolja a 

kommunikációs szándék megvalósulását. 
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 közepes Az írott szöveg nyelvhelyessége nem gátolja a 

kommunikációs szándék megvalósulását, de helyenként nem 

érthető. 

 jó Az írott szöveg nyelvhelyességileg érthető, de több hibát 

tartalmaz. 

 jeles Az írott szöveg nyelvhelyességileg teljesen érthető, kevés 

hibát tartalmaz. 

10. Szövegértés – hallott szöveg értése 

 elégséges Többé-kevésbé érti, miről szól a hallott szöveg, ki tud érteni 

belőle információkat.  

 közepes Többnyire érti, miről szól a hallott szöveg, több lényegi 

információt kiért belőle. 

 jó Érti, hogy összességében miről szól a hallott szöveg, de 1-2 

lényegi információt nem talál meg benne. 

 jeles Érti, hogy összességében miről szól a hallott szöveg, és 

megtalálja benne a lényeges információkat. 

 11. Szövegértés – írott szöveg értése 

  elégséges Többé-kevésbé érti, miről szól az írott szöveg, és meg tud 

találni benne információkat. 

  közepes Többnyire érti, miről szól az írott szöveg, több lényegi 

információt megtalál benne. 

  jó Érti, hogy összességében miről szól az írott szöveg, de 1-2 

lényeges információt nem talál meg benne. 

  jeles Érti, hogy összességében miről szól az írott szöveg, és 

megtalálja benne a lényeges információkat. 

 12. Motiváltság 

  elégséges A feladatokban részt vesz. 

  közepes A feladatokban részt vesz, de a nyelvtanulás felé nem 

mindig nyitott, az újdonságokat nem szívesen alkalmazza. 

  jó A nyelvtanulás, az idegen nyelven való kommunikáció felé 

általában nyitott, az újdonságokat nem mindig alkalmazza. 

  jeles A nyelvtanulás, az idegen nyelven való kommunikáció felé 

nyitott, az újdonságokat szívesen veszi, alkalmazza. 
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 13. Együttműködés 

  elégséges Nem utasítja el a társaival való együttműködést.  

  közepes Általában nem utasítja el a társaival való együttműködést. 

  jó Többnyire igyekszik interakcióba lépni másokkal, 

együttműködő, segítő. 

  jeles Mindig igyekszik interakcióba lépni másokkal, 

együttműködő, segítő.  

Az alapvető kommunikációs szándékok mérésekor indokolt esetben eltérhetünk az itt 

ismertetett értékelési rendszertől. 

Év végi vizsga 

Az év végi szóbeli vizsga a 10. évfolyamon sorra kerülő fakultációválasztáshoz szükséges 

szintfelmérés részét képezi. Szakközépiskolában szintén a 10. évfolyamon kerül sorra. 

Azokban a gimnáziumi és szakgimnáziumi osztályokban, ahol a német nyelv második 

idegennyelvként jelenik meg, az alacsony óraszám miatt csak a 11. osztályban szervezzük 

meg. Tartalma az előző két tanév anyagát fedi le, formája az adott iskolatípus kimenetének 

felel meg. Gimnáziumban/szakgimnáziumban mindkét tanult idegen nyelvből mérjük a 

szóbeli tudást. A vizsgákra május hónap utolsó 3 hetében kerül sor. 

Témái: az adott év során tanult témák 

Értékelés szempontjai:  

 szókincs 

 nyelvtan 

 kiejtés 

 beszédtempó 

 logikai felépítés 

osztályozás ugyanúgy, mint az osztályozó vizsgánál. 

 

Javító vizsga 

A javítóvizsgát mindig az adott  év anyagából kell összeállítani, mindig van írásbeli és 

szóbeli vizsgarész, a feladattípusok megegyeznek az adott kurzuskönyv feladattípusaival. 

Osztályozás:  40%-tól: 2 (elégséges) 

   60%-tól: 3 (közepes) 

   75%-tól: 4 (jó) 

   85%-tól: 5 (jeles) 
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11.2. Életvitel és gyakorlat 

Technika, életvitel és gyakorlat 

Összes jegyek száma heti 1 óra esetén: minimum 2 osztályzat/félév 

A javasolt ellenőrzési módszerek: 

 Szóbeli felelet (kiselőadás felkészülés alapján, érvelés, órai feladatok) 

 Projektmunka és annak dokumentálása 

 Csoportmunka (adatgyűjtés, érvelés) 

 Otthoni munka (gyűjtőmunka, megfigyelés, interjú) 

11.3. Ember és természet, földünk-környezetünk 

Biológia-egészségtan, fizika, földrajz, kémia 

Általános alapelvek 

A tanulók teljesítményét félévente rendszeresen, folyamatosan, következetesen, változatosan, 

ellenőrizni kell. Igazodni kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, figyelembe kell venni a 

tanulók egyéni képességeit, személyiségét. A tantárgy, műveltségi terület jellegétől függően 

kell törekedni a szóbeliség és írásbeliség megfelelő arányára. Azoknál az érettségi 

vizsgatantárgyaknál, ahol írásbeli és szóbeli vizsgát is kell a jelölteknek tenniük, az írásbeli és 

szóbeli számonkérés arányát az érettségi vizsga jellegének megfelelően a munkaközösség 

állapítja meg.  

A tanulói ellenőrzés formái:  

Érdemjegyet kaphat a tanuló: 

 szóbeli feleletre, 

 írásbeli munkára (röpdolgozat, esszé, házi dolgozat, témazáró dolgozat, topográfiai 

dolgozat), 

 önálló kiselőadásra, 

 tanórai munkára, 

 tantárgyi tanulmányi versenyen való eredményes részvételre. 

A szóbeli ellenőrzés formái 

 összefüggő szóbeli felelet, 

 kiselőadás, beszámoló készítése, gyűjtőmunka, 

 kérdésekre adott rövid válaszok, 

 kísérlet bemutatása, elemzése, 

 tankönyvi ábrák, rajzok elemzése, 
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 órai szereplés. 

Írásbeli felelet/röpdolgozat:  

 írásbeli számonkérés néhány óra anyagából vagy kisebb témakörből, 

 nem kell előzetesen bejelenteni, 

 értékelése a szaktanár által meghatározott százalékok alapján történik. 

Témazáró dolgozat: 

 valamely tantárgyból egy téma lezárása (összefoglalása) utáni írásbeli számonkérés, 

 egy héttel előtte be kell jelenteni, 

 a helyi tantervben, az adott tananyaghoz rendelt különböző kompetenciákat megfelelő 

arányban mérje. 

 értékelése a munkaközösségben előzetesen egyeztetett százalékok alapján történik:  

Az értékelés konkrét elvei  

Az értékelési szempontok a kompetenciákkal összhangban az alábbiak: 

A tanulói feleletekből megítélhető, hogy ismeri-e a tananyagban szereplő tényeket, 

fogalmakat és az összefüggéseket. Felismeri-e a jelenségeket, változásokat? Tudja-e 

értelmezni és alkalmazni ezeket. Tud-e egyszerű ténykérdésekre válaszolni? Képes-e 

biológiai jelenségeket, folyamatokat csoportosítani. Egyszerűbb vizsgálatok, kísérletek 

értelmezését el tudja-e végezni. A biológiai jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos 

diagramok, grafikonok és ábrák információtartalmát leolvasni és értelmezni tudja-e. Milyen a 

tanulási tevékenység során az aktivitása. Fejlődött-e korábbi teljesítményéhez képest. Milyen 

szintű a tanult szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban? Tud-e az adott 

tulajdonság alapján csoportosítani? Milyen szintű a feladatmegoldó képessége? Szöveges 

feladatok megértése, a megfelelő matematikai eszközök felhasználásával számítások 

elvégzése. Grafikonok, ábrák értékelése, elemzése. Mértékegységek használata. Hogyan tud 

méréseket, kísérleteket, megfigyeléseket végrehajtani, tapasztalatait rendezni, róluk 

beszámolni? Felismeri-e a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos problémákat? 

Milyen szintű az időbeli tájékozódása a legfontosabb tudománytörténeti eseményekben? 

Fejlődött-e önmagához, korábbi teljesítményéhez képest? 

Az értékelés konkrét elvei. A tanulói ellenőrzés formái:  

A tanulók tudásának ellenőrzése a tananyag tartalmától függően lehet szóbeli és írásbeli. 

A tanuló joga, hogy a tanév első napjaiban megismerkedjen a tantárgyi követelményekkel, az 

értékelés alapelveivel, hiszen az ezeknek való megfelelés mértékét fejezik ki a minősítő 
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félévi/év végi osztályzatok. A szaktanár maga dönti el, hogy a követelmények ismertetésének 

milyen módját választja, de az ismertetést dokumentálni kell (bejegyzés a naplóba). 

A tanulók feleletei alapján megítélhető, hogy milyen mértékben ismeri a tananyagban 

szereplő tényeket, fogalmakat, összefüggéseket, törvényeket, miként tudja azokat értelmezni, 

alkalmazni. 

A tanulói szóbeli feleletek/teljesítmények értékelése a teljesítéssel egyidejű, nyilvános és 

indokolandó. Az írásos tanulói teljesítmények (dolgozatok) érdemjegyét kötelező a tanulóval 

ismertetni, és a dolgozatot megmutatni, a szóbeli feleleteket pedig szóban is értékelni kell. 

Nem kerülhet olyan érdemjegy az osztályozó naplóba, amiről a tanuló nem tud. 

A témazáró dolgozatok javításának határideje 10 munkanap. 

Az írásbeli dolgozatok érdemjegyei pedig a kiosztást követő kettő munkanapon belül 

kerüljenek be a naplóba. 

A tanulót a szorgalmi időszakban az osztályozó értekezletekig (félévi, év végi) megilleti az 

osztályzat javításának lehetősége. A javítási lehetőséget kikényszeríteni, követelni nem lehet, 

megadásáról a szaktanár pedagógiai szempontok alapján dönt. 

Az előre bejelentett írásbeli témazáró dolgozatot minden tanulónak meg kell írnia. Ha a tanuló 

a dolgozatírás napján hiányzik, a szaktanárral egyeztetett időpontban pótló dolgozatot köteles 

írni (a dolgozat nehézségi foka azonos az osztály által megírt dolgozattal). A javító dolgozat 

íratása a szaktanár belátásától függ. Egy tanítási napon egynél több témazáró dolgozat nem 

íratható. A szaktanár a témazáró dolgozatok időpontját egy héttel korábban köteles közölni a 

tanulókkal. Felelettel egyenértékű dolgozat tetszőlegesen számban íratható, a tanár nem 

köteles előre bejelenteni. A témazáró dolgozatokat a következő tanév kezdetéig kell 

megőrizni. A témazáró dolgozatok számát a tanmenet határozza meg. A témazáró 

dolgozatokat csak megtekintésre kapják meg a tanulók. Reklamációt a kiosztás óráján lehet 

tenni. Ha a szülő is szeretne betekinteni gyermekének dolgozatába, ezt egy előre egyeztetett 

időpontban, illetve a tanári fogadóórán megteheti. A témazáró dolgozat a helyi tantervben, az 

adott tananyaghoz rendelt különböző kompetenciákat megfelelő arányban mérje.  A 

követelmények egységesítése érdekében a munkaközösség határozata alapján a témazáró 

írásbeli dolgozatok értékelése egységesen történik. Csoportbontás esetén törekedni kell arra, 

hogy a jegyek száma közel azonos legyen. 

Az év végi osztályzat kialakításakor az egész éves tanulói teljesítményt értékeljük (összes 

osztályzat). Egész 66-tól felfelé kerekítünk, feltéve, ha a tanuló teljesítményének tendenciája 

javuló. 
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Az emelt- és középszintű érettségi felkészítő fakultáció jegyei (félévente 2 érdemjegy) 

megkülönböztetve kerülnek be az osztálynaplóba, és ezek átlaga számít be a tanuló tantárgyi 

érdemjegyébe. 

Az érdemjegyek nem egyenértékűek. A témazárók, összefoglaló jellegű teljesítmények 

érdemjegyei a félévi/tanév végi osztályzatok alakításában nagyobb súllyal esnek latba, ezeket 

az osztályozó naplóban meg kell különböztetni más érdemjegyektől (pl. piros színnel)! 

Minden természettudományos tárgynál a témazáró dolgozat értékelése százalék alapján. 

Az érdemjegyet meghatározó ponthatárokat az összpontszám százalékától kell függővé tenni, 

de nem kötelező százalékos formában megadni. Egy adott érdemjegy ponthatára nem lehet 

egy meghatározott százaléknál kisebb. A ponthatárok az összpontszám százalékában 

kifejezett lehetséges alsó, illetve felső határait az alábbi táblázat tartalmazza. A tényleges 

ponthatárokat ezen értékeken belül a tanár dönti el. 

 elégséges közepes jó jeles 

az adott %-tól adható 20 40 60 80 

az adott %-tól kötelezően adandó 40 60 80 90 

javasolt 30 50 75 85 

Minden természettudományos tárgynál, minden iskolatípusban a félévi jegyek minimális 

száma a heti óraszám, plusz egy érdemjegy. Ezen jegyek között minimálisan egy témazáró 

dolgozat jegynek kell szerepelni.  

Heti óraszám Minimális jegyek száma 

1 2 

2 3 

3 4 

Az osztályozó vizsga anyaga magában foglalja az adott évfolyam tanmenetében az adott 

időszakra vonatkozó összes témakört. Minden természettudományos tárgynál az osztályozó 

vizsga értékelése százalék alapján. 

0% - 29% elégtelen (1) 

30% - 49% elégséges (2) 

50%- 69% közepes (3) 

70%- 79% jó (4) 

80%-100% jeles (5) 

Közép és emelt szintű érettségire felkészítésen (továbbiakban: fakultáción) résztvevőkre 

vonatkozó követelmények: 
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A fakultációra az alapórás részvételre vonatkozó szabályok és követelmények érvényesek. Ha 

valamilyen speciális esetben érdekütközés állna fenn (mert alapórás és fakultációs fizika is 

van), akkor az alapórára vonatkozó szabály és követelmény a meghatározó. 

A tanuló a félévek során  két darab érdemjegyet kap. A fakultáción szerzett összes jegy 

beleszámít az átlagba. A fakultáción szerzett minimális jegydarab számot a fentebb 

meghatározott táblázat alapján kell kialakítani. 

Ha csak a fakultációs óra van az adott tanévben az adott tantárgyból, akkor az előbbiekben 

meghatározott alapórai szabályok és követelmények érvényesek. 

A fakultációs foglalkozást vezető tanár egyéni belátása alapján – de a munkaközösséggel 

egyeztetve – kiegészítő követelményeket is megállapíthat a közép és emelt szinten tanuló 

diákokra. Ezeket is a tanév elején, az alapórai követelményeknél ismertetett módon a tanulók 

tudomására kell hozni. 

A középszintű érettségiztetést az adott tanévben fakultációt tartó tanár végzi. 

Komplex természettudomány a szakgimnáziumokban 

A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. A globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok 

természettudományos műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, 

kritikus és konstruktív magatartása. A program célja, hogy az ember és természet szeretetén 

és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett 

elkötelezett magatartás meghatározóvá váljék a tanulók számára. 

A szakgimnáziumok 9. évfolyamán feldolgozásra kerülő komplex természettudomány tan-

tárgy a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot tárgyalja, és az ehhez 

kapcsolódó készségeket, képességeket fejleszti. 

A tantárgy fontos sajátossága, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és a 

hétköznapok között. Ezáltal még a természettudományos tantárgyak tanulása terén már sok 

kudarcot megélt diákok számára is lehetővé válik, hogy a természettudományos témákkal 

való foglalkozás örömforrássá váljon.  

Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős és 

fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete 

nélkül elképzelhetetlen.  

A tananyag feldolgozása során fontos a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai 

használata, valamint a természet iránti érdeklődés felkeltése után az önálló tanulói 
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ismeretszerzésre, kutakodásra történő bíztatás. Utóbbira külön időkeretet is biztost a 

Projektmunka fejlesztési feladat keretében. 

A tananyag feldolgozása során a tanuló képet kap a fizika, a kémia, a természetföldrajz és a 

biológia által vizsgált legfontosabb összefüggésekről, a természettudományos kutatás 

módszereiről, tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól. 

A tantárgy tanulása során megvalósuló legfontosabb célok:  

 a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 

 ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 

 legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott 

diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására; 

 az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben. 

A komplex természettudományos tantárgyból a félévente adandó jegyek minimális száma 4. 

A félévi és év végi jegyeket a kapott jegyek átlagolásával kell kialakítani. A témazáró 

dolgozat illetve az osztályozó vizsga érdemjegyeit a fent említett táblázat alapján kell 

megállapítani. 

11.4. Ember és társadalom 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, társadalomismeret, etika 

Általános alapelvek 

 az iskolai munka eredményeinek mérése és értékelése folyamatos, megbízható, 

kiszámítható és következetes módon történik; 

 az értékelés alapja az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok. Az ellenőrzés történhet 

szóban vagy írásban;  

 az értékelésben minősítünk, a minősítés a tanuló teljesítményének a visszacsatolása a 

tanulók számára. Megerősíti a tanulót abban, hogy a tanulási folyamatban éppen hol 

tart;  

 az értékelés követelményei: az objektivitás, a szubjektivitás elkerülése, az érvényesség 

és a megbízhatóság;  

 a pedagógusoknak az osztályozás során arra kell törekedniük, hogy az osztályzat 

objektív, reális, igazságos, perspektív, rendszeres, nyilvános és megindokolt legyen, 

emellett tartsa tiszteletben a diák személyiségét. Az osztályozás azonban ne legyen az 

értékelés egyetlen módja;  
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 az ellenőrzésnek és az értékelésnek alkalmazkodnia kell a kétszintű érettségi 

követelményekben és a kerettantervben megfogalmazott normákhoz. 

A tanulói ellenőrzés formái:  

A szóbeli ellenőrzés formái lehetnek:  

 folyamatos megfigyelés / (órai aktivitás, figyelem, érdeklődés stb.); 

 beszélgetés (kérdés – felelet);  

 az összefüggő szóbeli felelet igazodik a kétszintű érettségi vizsgakövetelményekben 

megfogalmazott kompetenciákhoz, (tájékozódás térben és időben, szaknyelv 

alkalmazása, források használata és értékelése, eseményeket alakító tényezők 

feltárása, történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása (egy-egy 

probléma kifejtése forrás-képanyag, térkép felhasználásával);  

 kiselőadások, referátumok, prezentációk egyéni vagy csoportos formában.  

Az írásbeli ellenőrzés formái lehetnek:  

 írásbeli házi feladatok (esszékidolgozás, képelemzés, forrásfeldolgozás stb.);  

 ténytudást mérő írásbeli feleletek (évszám, topográfia, fogalmak stb.);  

 témazáró dolgozat anyagának összeállítása az adott témakörnél a helyi tantervben 

megfogalmazott kompetenciák figyelembe vételével történik (igazodik az érettségi 

követelményekhez: egyszerű rövid választ igénylő tesztfeladatok, szöveges kifejtendő 

feladatok). 

Az értékelés konkrét elvei  

Minden témakört egy témazáró dolgozattal zárunk.  

A tanár köteles a dolgozatot egy héttel a megírása előtt bejelenteni. A témazáró dolgozat 

feladatsorát és témáját az kétszintű érettségi követelményeihez és a kerettantervi normákhoz 

kell igazítani. A témazáró dolgozatok értékelése a munkaközösség közös megegyezése 

alapján történik: 50 százalékos teljesítménytől elégséges, 60 százaléktól közepes, 75 

százaléktól jó, 90 százalékos teljesítménytől jeles osztályzatot érdemel a tanuló.(a témazáró 

dolgozatok nem követik az érettségi vizsga pontozási rendszerét, mert itt egy anyagrész 

számonkérése történik és nem négy-öt év során megtanult tananyagé). A szakképzésben 

résztvevő tanulók mérésénél a szaktanár az adott osztály képességeit mérlegelve alacsonyabb 

százalékos arányt is megállapíthat, de az elégséges alsó határa legalább 40 százalék kell, hogy 

legyen. A hiányzó tanuló köteles a témazáró dolgozatot pótlólag megírni. A tanár köteles a 

dolgozatot két héten belül kijavítani. A témazáró jegye súlyozottan határozza meg a félév 

végén kialakított osztályzatot.  
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A szóbeli és írásbeli feleleteket nem kell előre bejelenteni.  

A szóbeli feleletek számát az osztálylétszámok arányához viszonyítva kell kialakítani. Reális 

célunk évente 1-3 szóbeli felelet. A szóbeli feleleteknél a tanulók számára rendelkezésre kell 

bocsátani a térképet, az elemzéshez szükséges forrásokat, grafikonokat, táblázatokat és 

illusztrációkat.  

A tanulók prezentációk, referátumok, projektmunkák, kiselőadások és szerepjátékok által is 

bizonyságot tehetnek tudásukról, amelyet a tanár érdemjeggyel is értékelhet. A kiselőadás 

készítését önkéntes alapon és hosszabb felkészülési idővel tesszük lehetővé. 

Az otthoni felkészülés alapját az órán tárgyalt anyag képezi. Ezt kiegészítheti maximum egy-

két kisebb írásbeli feladat.  

A versenyeken való eredményes részvételt ötös osztályzattal jutalmazzuk.  

A félévi osztályzatot az alábbi táblázat szerint határozzuk meg 

Heti óraszám Osztályzatok minimális darabszáma félévente 

1 óra 2 jegy 

2óra 3 jegy 

3 óra 4 jegy 

4 óra 5 jegy 

Az érettségit adó képzésben, ha a tanuló emelt szintű felkészítésen vesz részt a fakultáción 

szerzett érdemjegyek, beleszámítanak a félévi osztályzatba. Az emelt szintű fakultáción két 

érdemjegy szerezhető félévente írásbeli, vagy szóbeli feleletek alapján. 

Az érettségit adó képzésben, a 10. évfolyamon, a második félévben (áprilisban) mérést tartunk 

a 9-10 tanév anyagából. A mérés, a kétszintű érettségi követelményeihez igazodik, százalékos 

arányát tekintve a középszintű érettségihez (25-40-60-80 százalék). Az így szerzett érdemjegy 

beleszámít az év végi osztályzatba. 

A történelem tantárgyhoz kapcsolódó tantárgyak értékelése a helyi tantervben 

megfogalmazott kompetenciák alapján történik. Az emberismeret és etika tantárgyaknál a 

félévi osztályzatot minimum két jegyből alakítjuk ki. 

Az osztályozó vizsga anyagát mindig az adott év vagy félév tananyaga alkotja. Írásbeli és 

szóbeli részből áll, mely a középszintű érettségi követelményeihez igazodik.(fakultáció esetén 

az emelt szintű érettségi követelményeihez). 

Értékelése: 0-39 % elégtelen (1) 

40-59% elégséges (2) 

60-74% közepes (3) 

75-84% jó (4) 
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85-100% jeles (5) 

Szakközépiskola - társadalomismeret 

Az értékelés, kategóriái:  

A társadalomismeret tantárgy fő célja a történelmi ismeretek, szociális és állampolgári 

öntudat fejlesztése. Az egyes témakörök feldolgozása sokféle kompetencia elmélyítését teszik 

lehetővé. Minden témakört témazáró dolgozattal zárunk, amelyek feladattípusai a 

kerettantervben és a helyi tantervben megfogalmazott fejlesztési feladatokhoz kapcsolódnak. 

A témazáró dolgozatok értékelése: 

 0-39% elégtelen (1) 

 40-54% elégséges (2) 

 55-69% közepes (3) 

 70-84 % jó (4) 

 85-100% jeles (5) 

Az SNI-s tanulók értékelése, írásbeli számonkérés helyett szóban is történhet. 

11.5.  Informatika  

Az informatika gyakorlati jellegű tantárgy, ezt a számonkérésnek is tükröznie kell. A 

feladatok többségének a tantárgy jellegéhez igazodni kell. A néhány bevezető elméleti téma 

után (a számítástechnika története, a számítógép felépítése, kódolás, operációs rendszerek) a 

szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció, adatbázis-kezelés, hálózati alkalmazások 

számonkérése során kizárólag számítógépen megoldandó feladatokat adjunk, de a bevezető 

témáknál is érdemes a számítógépes kikérdezést alkalmazni. A számítógépes gyakorlati 

feladatoknál is készítsünk pontozási útmutatót. Segítségül jól használhatók a kétszintű 

érettségi feladatsorok és pontozási rendszerük. A jegyek kialakításánál érdemes százalékot 

számolni és az érdemjegyeket a következő táblázat alapján megállapítani: 

 Elégséges Közepes jó jeles 

alsó határ 20 % 30 % 50 % 70 % 

felső határ 40 % 60 % 80 % 90 % 

javasolt 30 % 50 % 65 % 80 % 

A munkák nagyobbik hányada un. reprodukciós feladat legyen, vagyis a tanulók kapják meg 

az állomány végső formáját minél pontosabb leírással, valamint a nyers állományt és a feladat 

a formázott dokumentum elkészítése. A témakörök végén azonban mindig legyen legalább 

egy-egy önállóan megtervezett és elkészített munka is. Pl.: szövegszerkesztésnél egy tantárgyi 
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házi dolgozat, táblázatkezelésnél az osztálykirándulás költségvetése, prezentációnál a tanuló 

érdeklődésének megfelelő bemutató elkészítése, weblaptervezésnél saját honlap készítése stb. 

Az új NAT szellemének megfelelően nagy hangsúly kell fordítani az informatikai 

kompetenciák kialakítására és a számonkérésben való megjelenésére. 

Minden feladatban mérhető az informatikai eszközök (hardver és szoftver) használata. Az 

értékelésnél külön térjünk ki a környezet megfelelő használatára, az állományok nevének, 

helyének, típusának pontos meghatározására.  

A számonkérések zömét az alkalmazói programokkal készített dokumentumok teszik ki. 

Törekedni kell a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására és ezek 

számonkérésére. 

Napjainkban egyre nagyobb jelentősége lesz a nagyméretű adatbázisokba való keresésnek, a 

számunkra fontos adatok kigyűjtésének. Érdemes a tanult anyagot az interneten való keresési, 

anyaggyűjtési, elemzési feladatokkal zárni. Így a gyorsan változó informatikai világban is 

mindig naprakész, korszerű információkat adhatunk a tanulóknak és közben megtanulják a 

módszeres keresés technikáját is.  

A különböző programok megismerése után gyakoroltatni kell a megfelelő eszközök 

kiválasztását is. Adjunk olyan általános feladatot, amelyben nem adjuk meg a használni 

kívánt eszközt, hanem az is a feladat része, hogy a tanuló döntse el, hogy az adott 

problémához milyen programot esetleg programokat használ. 

Félévenként legalább 3 jegye legyen minden tanulónak. Érdemes minden feladatot átnézni és 

havonta értékelni az elkészített munkákat, ez a tanulókat rendszerességre neveli. 

Egyre több tanulónak van otthon számítógépe, így adhatunk gépet igénylő feladatokat is 

otthonra. Az a néhány tanuló, akinek még nincs otthon gépe az iskolai eszközöket 

felhasználva, megoldhatja ezeket a feladatokat. Ezeknek a munkáknak az időigénye átlagosan 

ne haladja meg a heti óraszámot. 

11.6. Magyar nyelv és irodalom 

Magyar nyelv és irodalom 

Általános alapelvek:  

A műveltségi terület integrált kulturális és kommunikációs szerepének megfelelően az 

értékelés és minősítés formái, a teljesítmény számonkérése is sokrétű kell, hogy legyen. A 

tantervi kulcskompetenciák között kiemelt helyett kapott az anyanyelvi kommunikációs 

kompetencia. Ennek megfelelően a számonkérés különböző formáival is fejleszteni kívánjuk a 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények értelmezését és kifejezését szóban és 
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írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás) valamint a helyes és kreatív 

nyelvhasználatot. 

Követelmény a rendszeresség, a kompetencia-központúság és az objektivitás. 

Az írásbeli ellenőrzés formái között szerepel az írásos felelet, a tárgyi tudást felmérő teszt, a 

szövegértési és szövegalkotási feladatlap, a tanulói portfólió illetve érettségire készítő 

képzések esetén a tudást és készségeket komplexitásában mérő (témazáró) esszédolgozat. Az 

írásbeli érettségi 2017-től érvényes elvárásai szerint az esszékben a műértelmező és az 

összehasonlító feladattípusok kerülnek középpontba. 

Az esszédolgozat megírásáról a tanulóknak legkésőbb egy héttel korábban értesülniük kell. 

Ezen esszék értékelése a mindenkori érettségi írásbeli dolgozatainak javítási útmutatója 

alapján történik. Az ezekre kapott érdemjegyek kétszeres súllyal szerepelnek a féléves munka 

értékelésekor. A középiskolai időszak alatt a tanulók legalább hat esszédolgozatot írnak. 

A szóbeli értékelés legfontosabb formája a szóbeli felelet, emellett önálló kutatómunka, 

kiselőadás, versenyeken való részvétel és az órai teljesítmény is képezhetik az értékelés 

alapját. 

Mérési és értékelési elvek irodalom tantárgyból (gimnázium, szakgimnázium) 

A számonkérések és osztályzattal értékelt feladatok alábbi típusait alkalmazzuk:  

 Esszédolgozat: műelemzés, összehasonlító elemzés, gyakorlati szövegtípusok, érvelés 

 Témazáró dolgozat 

 Röpdolgozat vagy írásbeli felelet kisebb anyagrészből 

 Teszt jellegű feladatsor 

 Házi dolgozat 

 Olvasónapló 

 Olvasásellenőrző kérdéssor 

 Szóbeli felelet 

 Kiselőadás 

 Memoriter 

 Órai munka 

Iskolai esszédolgozat (szövegalkotás) anyagának összeállítása az adott témakörnél a helyi 

tantervben megfogalmazott kompetenciák figyelembe vételével történik; értékelésekor az 

érettségi etalon-jellegű értékelési elveit és a pontozási útmutatót vesszük alapul.  

A fogalmazványra három osztályzatot adunk: tartalom (irodalom), nyelvi minőség (magyar 

nyelv), helyesírás (magyar nyelv). 
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A tanulók a dolgozatíráskor használhatják a Magyar helyesírási szótárt.  

Teszt jellegű, nagyobb témakört felölelő, nyelvi-műveltségi illetve szövegértés-jellegű 

feladatsor értékelésekor a következő sávokat alkalmazzuk:  

Elégtelen: 0-40% 

Elégséges: 41-55% 

Közepes: 56-70% 

Jó: 71-85% 

Jeles: 86-100% 

A feladatsor értékelésekor figyelembe vesszük a feladatok nehézségi fokát és jellegét 

(taxonómiai besorolását). A dolgozat nehézségi szintjétől függően a határok 5 %-kal 

elmozdíthatók. 45 perces munkaidő esetén 45 itemnek megfelelő feladatot tűzünk ki. 

A memoritert osztályzattal értékeljük. Számon kérhető írásban vagy szóban, naplóba írt 

osztályzatot csak nagyobb terjedelmű megtanult szöveg érdemel. A szövegismeret minősége, 

magabiztossága alapján bármely osztályzat adható.  

Az érettségin kiemelt szerzőktől (életművek) több mű teljes terjedelmű ismerete követelmény, 

a vizsgatematika további - elsősorban hazai – alkotóitól idézeteket, szövegrészleteket kell 

ismerni.  

Szóbeli felelet értékelésében a tartalom mellett a szövegalkotás és a nyelvi minőség játszik 

szerepet. Mivel a szóbeli érettségin 2017-től a pontszám mintegy 70%-át teszi ki a tartalom, 

és 30%-ot a nyelvi minőség, ezért így kell viszonyulni a tanulmányi idő alatti feleletekhez is.   

Irodalom tantárgy esetén a félévi osztályzatot a heti óraszámnak megfelelő érdemjegy – de 

legalább három érdemjegy alapján alakítjuk ki. 

Mérési és értékelési elvek magyar nyelv tantárgyból (gimnázium, szakgimnázium) 

A számonkérések és osztályzattal értékelt feladatok alábbi típusait alkalmazzuk:  

 Nyelvi, nyelvtani ismereteket ellenőrző dolgozat 

 Röpdolgozat vagy írásbeli felelet kisebb anyagrészből  

 Iskolai irodalmi dolgozat nyelvi minősége és helyesírási szintje  

 Tollbamondás 

 Szövegértési feladatsor 

 Szóbeli felelet  

 Kiselőadás 

 Órai munka 
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Nyelvi, nyelvtani ismereteket ellenőrző dolgozat esetében célszerű a kompetenciák között 

megfogalmazott elméleti tudást és annak gyakorlati alkalmazását is vizsgálni. Nagyobb 

témakört felölelő, nyelvtani illetve szövegértés-jellegű feladatsor értékelésekor a következő 

sávokat alkalmazzuk 

Elégtelen: 0-40% 

Elégséges: 41-55% 

Közepes: 56-70% 

Jó: 71-85% 

Jeles: 86-100% 

A feladatsor értékelésekor figyelembe vesszük a feladatok nehézségi fokát és jellegét 

(taxonómiai besorolását). A dolgozat nehézségi szintjétől függően a határok 5 %-kal 

elmozdíthatók. 45 perces munkaidő esetén 45 itemnek megfelelő feladatot tűzünk ki. 

Iskolai irodalmi esszédolgozat szövegalkotási és nyelvi minősége: értékelésekor az érettségi 

etalon-jellegű értékelési elveit és a pontozási útmutatót vesszük alapul.  

A fogalmazványra három osztályzatot adunk: tartalom (irodalom), nyelvi minőség (magyar 

nyelv), helyesírás (magyar nyelv).  

A tanulók a dolgozatíráskor használhatják a Magyar helyesírási szótárt. 

Szóbeli felelet értékelésében a tartalom mellett a szövegalkotás és a nyelvi minőség játszik 

szerepet. Ez a tantervi kompetenciák fejlesztésének sokrétű formája. Tollbamondás 

értékelésekor az érettségi javítási útmutatóját vesszük figyelembe. Fő cél az anyanyelvi és 

kognitív kompetenciák fejlesztése. Mivel a szóbeli érettségin 2017-től a pontszám mintegy 

70%-át teszi ki a tartalom, és 30%-ot a nyelvi minőség, ezért így kell viszonyulni a 

tanulmányi idő alatti feleletekhez is.   

Szövegértés mérésekor cél a tantervben megfogalmazott kompetenciák (megkülönböztetni és 

felhasználni különféle típusú szövegeket, megkeresni, összegyűjteni és feldolgozni 

információkat) fejlesztése, minta a középszintű érettségi feladatsora, pontozási útmutatója 

pedig az értékelés alapja.  

Magyar nyelv tantárgyból a félévi osztályzatot legalább három jegy alapján alakítjuk ki. 

A 10. (ötéves képzés esetén 11.) évfolyam zárása előtt a középiskolai osztályok szintfelmérő 

dolgozatot írnak. A szintfelmérő anyaga a 9-10. évfolyam középszintű követelményein alapul. 

Értékelése is a középszintű érettségi javítási-értékelési útmutatója elvei szerint történik. 

Osztályozó vizsga, ill. javítóvizsga esetén a vizsgázó az adott évfolyam tanmenetében 

szereplő anyagrészek alapján 45 perces írásbeli vizsgát tesz, ezt követően szóbeli felelettel 
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alakul ki a javasolt érdemjegy. Az írásbeli teszt javításakor a középszintű érettségi javítási-

értékelési útmutató elveit vesszük figyelembe. 

Kommunikáció-magyar nyelv értékelési elvei (szakközépiskola) 

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének középpontjában a szövegértés és szövegalkotás 

képessége áll. Ennek megfelelően az értékelés részint egyes fogalmak ismeretére, másrészt 

bizonyos készségekre, harmadrészt attitűdökre vonatkozik. Alapvető módszer a lehetőség 

biztosítása a tanulók számára a projektfolyamatok során egyéni és csoportos munkával, 

kiselőadással, szóbeli és írásbeli ellenőrzéssel, házi feladattal. A projektmodulok során a 

tanuló aktív részvételének elismeréseként érdemjegyet kaphat. Minden témakör zárásaként 

ellenőrző feladatlap kitöltésére kerül sor. Így a 12 témakör 12 témazáró érdemjegyet 

eredményez a kompetencia elsajátítására szolgáló két tanév (9-10.) során. A tanuló minden 

esetben egy további lehetőséget kap a feladatlappal elért eredményének javítására. 

A témakörzáró feladatlap értékelése: 

Elégtelen: 0-40% 

Elégséges: 41-55% 

Közepes: 56-70% 

Jó: 71-85% 

Jeles: 86-100% 

Dráma és tánc tantárgy értékelési elvei (gimnázium) 

Az értékelés a közös tevékenység során végzett folyamatos megfigyelésen alapul. Az egyéni 

és közös megjegyzések, elemzések, bírálatok játék közben, a tevékenység végén mindig a 

tanulók érdekében, a fejlesztés és megerősítés szándékával történnek.  

Értékelhető:  

 az együttműködő-képesség;  

 hajlandóság mások ötleteinek elfogadására;  

 önértékelés, mások értékelésének képessége;  

 döntéshozatal, felelősség a saját döntésért, a döntés következményeinek vallása;  

 új ötletek, megoldások felvetése;  

 a verbális és nonverbális kifejezések használata, értése;  

 képesség és hajlandóság egy-egy szerep, feladat elvállalására.  

Tánc és dráma tantárgyból félévente legalább két érdemjegyet adunk. 
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11.7. Matematika 

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy irányítsa és értékelje a 

tanulók munkáját, minősítse a tanulók teljesítményét. 

A matematika munkaközösség értékelési rendszere természetesen igazodik az iskola 

pedagógiai programjához, a szervezeti és működési szabályzathoz. Így minden itt nem 

szabályozott kérdés esetén az előbb említett dokumentumokban leírtak kötelezőek, és mint 

ilyenek, irányadóak egy esetleges vita eldöntésében. A matematikai tudás értékelése a 

központi követelményrendszer és a kompetencia alapú oktatás szellemében történik. Az 

évközi és a témazáró dolgozatoknak mind tartalmi, mind nehézségi szempontból az Oktatási 

Minisztérium által kiadott követelményrendszerhez kell illeszkednie.  

A témazáró dolgozatok javításánál az érettségire kiadott javítási útmutatók szellemiségét kell 

betartani, tehát az egyes feladatokat pontozni kell. A feladat mellé le kell írni, hogy az adott 

feladatra mennyi az adható maximális pontszám, és ebből a dolgozat írója mennyit szerzett 

meg. 

Számolási hiba esetén a további részek – amennyiben a megoldásnak amúgy része lenne – 

értékelhetőek. A számolási hibáért 1-2 pont vonható le. 

Elvi hiba esetén az adott gondolati egység további részeit nem kell értékelni. (Hogy mi számít 

elvi hibának, abban a központi követelményrendszer minimumkövetelményei adnak 

eligazítást). 

Az érdemjegyet meghatározó ponthatárokat az összpontszám százalékától kell függővé tenni, 

de nem kötelező százalékos formában megadni. Egy adott érdemjegy ponthatára nem lehet 

egy meghatározott százaléknál kisebb. A ponthatárok az összpontszám százalékában 

kifejezett lehetséges alsó, illetve felső határait az alábbi táblázat tartalmazza. A tényleges 

ponthatárokat ezen értékeken belül a tanár dönti el. 

 elégséges közepes jó jeles 

az adott %- tól adható 20 % 40 % 60 % 80 % 

az adott %- tól kötelezően adandó 40 % 60 % 80 % 90 % 

javasolt 30 % 50 % 75 % 85 % 

Javítási útmutatót nem kell készíteni minden dolgozathoz. A diákoknak kellő időt kell 

biztosítani arra, hogy kijavított dolgozataikat átnézhessék, és a javítással kapcsolatos 

észrevételeiket megtehessék, kérdéseiket feltehessék. A jegyek csak ez után kerüljenek be a 

naplóba. 
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A témazáró dolgozatokat az adott tanév végéig kell megőrizni. A tanár és a diákok közösen 

döntenek abban, hogy ez a tanár vagy a diák feladata-e.  

Félévi, év végi jegyek 

Félévenként legalább annyi jegynek kell lennie, amennyi az adott csoportban a heti 

matematika óraszám, ezeknek legalább 60 % - át (egészre kerekítve) írásbeli munkára kell 

adni. A témakörök végén témazáró dolgozatot kell íratni, az ezekre kapott érdemjegyet 

súlyozottan kell figyelembe venni. Az emeltszintű fakultáción résztvevők féléves 

teljesítményét kettő érdemjeggyel kell értékelni, melyeket a félévi illetve év végi jegyek 

megállapításánál figyelembe kell venni. Az év végi jegyet a teljes tanév során kapott összes 

érdemjegy alapján kell meghatározni. 

A félévi, illetőleg az év végi jegyeket az év közben szerzett jegyek számtani átlaga határozza 

meg a következő módon: 

A rosszabb jegyet kell adni, amennyiben az átlag törtrésze nem éri el a 0,5 – et. A jobb jegyet 

kell adni, amennyiben az átlag törtrésze eléri a 0,75 – et. A kettő közötti átlagok esetén – a 

közoktatási törvény alapján – minden diáknál a tanár szabadon dönthet.  

A májusi érettségi vizsgaidőszakra a kötelező minimális jegyszám legalább  

80 % - ának meg kell lennie. 

Amennyiben egy diáknak erre az időre nincs meg a kötelező minimális jegyszám (legalább) 

fele, vagy addig szerzett jegyei alapján elégtelenre áll, a tanár a munkaközösség által közösen 

elfogadott feladatsor legalább elégséges megírásához kötheti a legalább elégséges év végi 

érdemjegyet. Így a diák lehetőséget kaphat arra, hogy igazolja: az éves anyagot sikerült 

elfogadható szinten bepótolnia. A feladatsor alkalmazása nem kötelező, de egy adott 

évfolyamon minden érintett diákra egyformán kell alkalmazni, és megíratása esetén az 

eredményt kötelező elfogadni a tanárnak, és az év végi jegyet ennek megfelelően kell 

megállapítani.  

Ha a tanárnak nem sikerül a kellő számú jegyet biztosítani, eseti vizsgálatot kell tartani. 

Ilyenkor vagy a tantestület dönt a diák osztályozhatatlanságának kérdéséről, vagy az igazgató 

dönt egy esetlegesen a tanárt elmarasztaló eljárásról. 

Mérések 

Szeptemberben a 9. évfolyam minden osztályában bemeneti mérésre kerül sor a 

munkaközösség által összeállított feladatlap alapján. Ezeket csak százalékosan kell értékelni.  

Áprilisban a gimnázium és szakközépiskola 10. ill. a két tanítási nyelvű képzés 11. évfolyama 

szintfelmérőt ír a munkaközösség által előre megadott feladatbankból választott feladatok 
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alapján. A szintfelmérő elsődleges célja, hogy a pedagógiai programban rögzített 

kompetenciákat mérje, másrészt segítse elő a fakultációs választást. A szintfelmérőre az 

érettségire érvényes %–os értékelés alapján osztályzatot kapnak, melyet az év végi jegybe be 

kell számítani.  

Az osztályozó vizsgán a témazáró dolgozatoknál kialakított százalékos értékelést 

alkalmazzuk. 

Májusban az évfolyam országos kompetenciamérésen vesz részt. 

Májusban a végzős évfolyamok megírják a középiskolai matematika tanulmányaikat lezáró 

kimeneti mérést, az érettségi dolgozatot. 

11.8.  Művészetek 

Ének – zene - Gimnázium 

A tanulói ellenőrzés formái: 

A szóbeli ellenőrzés formái: 

  folyamatos megfigyelés / órai aktivitás, figyelem, érdeklődés stb. 

  a tanult dalanyag reprodukálása fejből, a kért versszakszámmal 

  kiselőadások, prezentációk megadott témakörben / pl. zenetörténeti korszak, 

zeneszerző életrajzok stb. 

Az írásbeli ellenőrzés formái: 

  tudásmérő írásbeli feleletek /félévente kb. kettő/ 

  beadandó kiselőadások egy adott zenetörténeti korszakhoz kapcsolódóan 

Az értékelés konkrét elvei: 

Minden témakört írásbeli felelettel zárunk. Mivel a tantárgy heti egy órás tárgy, ez félévente 

legalább egy írásbeli feleletet jelent. A tanár köteles a dolgozatot egy héttel az írás előtt 

bejelenteni. A hiányzó tanuló köteles a dolgozatot pótlólag megírni. 

A tantárgy jellegénél fogva a tanár a szóbeli feleletet is köteles előre bejelenteni. Reális cél, 

hogy legalább egy szóbeli felelete legyen minden tanulónak a félév során. 

A versenyeken, ünnepségeken, szerepléseken való részvételt ötös osztályzattal jutalmazza a 

tanár. Az énekkari tagság nem eredményez automatikusan ötös osztályzatot a tanulónak, de a 

félévi és év végi osztályzatoknál felfelé kerekítést tesz lehetővé. 

A félévi és év végi osztályzatot minimum kettő jegyből kel kialakítani, hiszen heti egy órás 

tárgyról van szó. 

Természetesen a tantárgy értékelése a helyi tantervben megfogalmazott kompetenciák alapján 

történik. 
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Vizuális kultúra - Gimnázium 

Mérés és értékelés szempontjai 

Művészettörténeti és rajzelméleti témakörök szóbeli és írásbeli ellenőrzési formái: 

 Műalkotások felismerése és elemzése képek alapján 

 Alkotók és művek összehasonlító elemzése 

 Korstílusok jellemző vonásainak megfogalmazása 

 Képzőművészeti technikák bemutatása adott művek alapján 

 Házi dolgozatok és kiselőadások elkészítése – korrajz, képelemzés  

 Stílusjegyek bemutatása diaképek alapján 

 Két korszak vagy műalkotás összehasonlító elemzése adott szempontok alapján 

 Szakkifejezések értelmezése, használata 

 Kortárs alkotók és alkotásaik ismerete 

 Folyamatábrák, fázisrajzok készítése – magyarázó rajzok 

 Makettek, tervek, térbeli formák modellezése 

 Érzelmek, hangulatok képi megfogalmazásai 

 Az európai művészettörténet ismerete műfajok, kor és stílus összefüggésében 

 Vizuális kommunikáció formáinak értő ismerete és használata 

Gyakorlati feladatok – rajzok, makettek, szerkesztések- ellenőrzési formái: 

 Természeti és mesterséges formák elemző és szerkezeti rajza 

 Tanulmányrajzok modell után, tónusos ábrázolások 

 Új technikák a képzőművészetben és alkalmazásuk – montázs, kollázs 

 Ábrázolási konvenciók használata 

 Színtani ismeretek gyakorlati alkalmazásai – színkeverési feladatok 

 Szerkesztési feladatok- vetületi rajzok 

 Axonometrikus ábrázolás, perspektíva szerkesztése 

Az értékelés konkrét elvei: 

Összes jegyek száma: minimum 3 osztályzat/félév az alábbiak szerint: 

Szóbeli és írásbeli felelet témakörönként folyamatosan adható, tanulónként egy jegy/félév. 

Témazáró dolgozat félévente egy, melyet a tanár egy héttel a megírás előtt köteles bejelenteni. 

A témazáró dolgozat értékelése: 

90 – 100 %         5 (jeles) 

75 – 89 %           4 (jó) 
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50 – 74 %           3 (közepes) 

30 – 49 %           2 (elégséges) 

0 – 29 %             1 (elégtelen) 

A gyakorlati (rajzi) jegyek száma félévente minimum kettő, kapcsolódva az elméleti 

témakörökhöz, azokat gyakorlatban feldolgozva, tudatosan alkalmazva. 

A szóbeli feleleteknél képek, videó képanyaga használható. 

A tanulók otthoni munkaként felkészülhetnek kiselőadás formájában, a szaktanárral előre 

egyeztetett témákban. 

A rajzszakköri foglalkozásokon való aktív részvétel, a pályázatokon sikeres eredmény elérése 

pozitívan értékelhető szaktanári dicsérettel, elismerő oklevéllel, érdemjeggyel. 

Művészetek - Szakgimnázium 

Művészettörténeti és rajzelméleti témakörök szóbeli és írásbeli ellenőrzési formái: 

 Műalkotások felismerése és elemzése képek alapján 

 Korstílusok jellemző vonásainak megfogalmazása 

 Stílusjegyek bemutatása diaképek alapján 

 Két korszak vagy műalkotás összehasonlító elemzése adott szempontok alapján 

 Szakkifejezések értelmezése, használata 

 Kortárs alkotók és alkotásaik ismerete 

 Folyamatábrák, fázisrajzok készítése – magyarázó rajzok 

 Makettek, tervek, térbeli formák modellezése 

 Érzelmek, hangulatok képi megfogalmazás 

 Vizuális kommunikáció formáinak értő ismerete és használata 

Népzenei és zenetörténeti ismeretek írásbeli és szóbeli ellenőrzése: 

 népdalelemzés szabályai 

 gyűjtési helyek, területek ismerete térkép alapján 

 népdalgyűjtők, népzenegyűjtők névszerinti ismerete 

 korszakismeret - stílusjegyek 

 zeneszerzők és műveik 

 szakkifejezések értelmezése, használata 

 tanult népdalok egyéni eléneklése, bemutatása 

 tanult műdalok egyéni eléneklése, bemutatása 

Gyakorlati feladatok – rajzok, makettek, szerkesztések- ellenőrzési formái: 

 Természeti és mesterséges formák elemző és szerkezeti rajza 
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 Tanulmányrajzok modell után, tónusos ábrázolások 

 Új technikák a képzőművészetben és alkalmazásuk – montázs, kollázs 

 Ábrázolási konvenciók használata 

 Színtani ismeretek gyakorlati alkalmazásai – színkeverési feladatok 

 Szerkesztési feladatok- vetületi rajzok 

 Axonometrikus ábrázolás, perspektíva szerkesztése 

Az értékelés konkrét elvei: 

Félévenként minimum 3 érdemjegyet kell adni. 

Témazáró felelet tanulónként 1 érdemjegy/félév. 

A témazáró dolgozat értékelése: 

90 – 100 %         5 (jeles) 

75 – 89 %           4 (jó) 

50 – 74 %           3 (közepes) 

30 – 49 %           2 (elégséges) 

0 – 29 %             1 (elégtelen) 

A gyakorlati (rajzi) jegyek száma félévente minimum 1-2 érdemjegy, kapcsolódva az elméleti 

témakörökhöz, azokat gyakorlatban feldolgozva, tudatosan alkalmazva. 

A szóbeli feleleteknél képek, videó képanyaga használható. 

A tanulók mindkét tantárgyrészből otthoni munkaként vállalhatnak kiselőadást jegyszerzési 

vagy osztályzat javításának szándékával, a szaktanárokkal előre egyeztetett témákban. 

A tanár köteles a dolgozatot egy héttel az írás előtt bejelenteni. A hiányzó tanuló köteles a 

dolgozatot pótlólag megírni. 

A rajzszakköri illetve énekkari foglalkozásokon való aktív részvétel, pályázatokon, egyéni 

énekversenyeken - pl. népdaléneklési verseny - sikeres eredmény elérése pozitívan értékelhető 

szaktanári dicsérettel, elismerő oklevéllel, érdemjeggyel. 

11.9. Testnevelés és sport 

9. ÉVFOLYAM 

Az értékelés rendje: A tanulókat félévente legalább a heti óraszám +1 érdemjeggyel 

értékeljük, a tanmenetben meghatározott sportági mozgásanyagból. 
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KÖTÉLMÁSZÁS 

 lányok fiúk 

5 (jeles) dinamikus mászás a kötél 

tetejéig és vissza 

dinamikusmászás a kötél tetejéig, 

lefelé függeszkedés hajlított karral 

4 (jó) szabályos kulcsolással halad a 

kötél tetejéig és vissza 

szabályos kulcsolással halad a kötél 

tetejéig és vissza 

3 (közepes) szabályos mászókulcsolással 

jut el a kötél feléig és vissza 

szabálytalan kulcsolással halad a 

kötél tetejéhez és vissza 

2 (elégséges) tudja a mászókulcsolást, de 

csak egy-két fogást bír 

végrehajtani 

csak a kötél feléig jut fel 

ATLÉTIKA 

60 m síkfutás 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 10,0 mp 9,5 mp 

4 (jó) 10,5 mp 10,0 mp 

3 (közepes) 11,0 mp 10,5 mp  

2 (elégséges) 11,5 mp 11,0 mp 

2000 m síkfutás 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 10:30 p 9:00 p 

4 (jó) 11:30 p 10:00 p 

3 (közepes) 12:30 p 11:00 p 

2 (elégséges) 13:30 p 12:00 p 

távolugrás 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 3,50 m 4,00 m 

4 (jó) 3,10 m 3,70 m 

3 (közepes) 2,80 m 3,50 m 

2 (elégséges) 2,50 m 3,30 m 
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magasugrás 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 1,10 m 1,30 m 

4 (jó) 1,05 m 1,20 m 

3 (közepes) 1,00 m 1,10 m 

2 (elégséges) 0,90 m 1,10 m 

Kislabda hajítás 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 30 m 40 m 

4 (jó) 25 m 35 m 

3 (közepes) 20 m 30 m 

2 (elégséges) 15 m 25 m 

súlylökés 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 5,50 m 5,50 m 

4 (jó) 5,00 m 5,00 m 

3 (közepes) 4,50 m 4,50 m 

2 (elégséges) 4,00 m 4,00 m 

TORNA 

Talaj 

5 (JELES) Az öt kötelezően előírt gyakorlatelem (gurulóátfordulás, fejállás, kézenátfordulás 

oldalt, kézállás gurulóátfordulás, mérlegállás) bemutatása jó ritmusban, helyes testtartással 

történik. 

4 (JÓ) Négy kötelező elem bemutatása jó ritmusban, helyes testtartással történik. 

3 (KÖZEPES) Három kötelező elem bemutatása jó ritmusban, helyes testtartással történik 

2 (ELÉGSÉGES) Két kötelező elem bemutatása jó ritmusban, helyes testtartással történik 

Szekrényugrás 

5 (JELES) Függőleges repülés (4 részes széltében állított szekrényen (lányok), 5 részes 

hosszában állított szekrényen (fiúk)). Az ugrás mindkét íve magas, a leérkezés biztonságos. 

4 (JÓ) Az ugrás közben kisebb tartáshibát vét. 

3 (KÖZEPES) Segítségadás szükséges a gyakorlat végrehajtásához. 

2 (ELÉGSÉGES) Nem tud páros lábbal felugrani a szekrényre 
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Gerenda (lányok) 

5 (JELES) Az öt kötelező elem (felugrás, összekötő lépések, lebegőállás, fordulat, leugrás), 

és egy javasolt elem (szökdelések, fekvőtámasz, hasonfekvés, mérlegállás) technikai 

végrehajtása egyensúlyvesztés nélkül, helyes testtartással történik. 

4 (JÓ) Az elemek végrehajtása közben kisebb tartáshibát vét. 

3 (KÖZEPES) A tanuló ront, leugrásnál elesik. 

2 ( ELÉGSÉGES) A tanuló többször leesik a gerendáról. 

Ritmikus gimnasztika (lányok) 

5 (JELES) A kötelezően előírt elemek (hintalépés, érintőjárás, fordulatok állásban, 

lábemelések) és egy javasolt elem (mérlegállás, törzshullámok, őzugrás). technikai 

végrehajtása hibátlan, a gyakorlat összefüggő, esztétikus  

4 (JÓ) Az elemek végrehajtása közben kisebb tartáshibát vét. 

3 (KÖZEPES) A kar és a lábmunka nincs összhangban. 

2 (ELÉGSÉGES) Akadozott, darabos a bemutatás. 

Gyűrű (fiúk) 

5 (JELES) A négy kötelező elem (alaplendület, zsugorlefüggés, lefüggés, homorított leugrás) 

végrehajtása folyamatos, helyes testtarással történik, a leérkezés biztonságos. 

4 (JÓ) Az elemek végrehajtása közben kisebb tartáshibát vét. 

3 (KÖZEPES) A tanuló ront, leugrásnál elesik. 

2 (ELÉGSÉGES) A tanuló többször ront, leesik a szerről. 

Korlát (fiúk) 

5 (JELES) A kötelező elemek (alaplendület támaszban, felkarfüggésben, pedzés, kanyarlati 

leugrás, elöltámasz) és egy ajánlott elem (billenések, emelések, saslendület, felkarállás) 

végrehajtás folyamatos, tornászos tarással történik. 

4 (JÓ) Az elemek bemutatásakor kisebb testtartási hibák vannak. 

3 (KÖZEPES) A tanuló ront, leugrásnál elesik. 

2 (ELÉGSÉGES) A tanuló többször ront, leesik a szerről. 

SPORTJÁTÉKOK 

Kosárlabda 

Párokban labdavezetés 8 méterre álló társ megkerülésével. Megállás, sarkazás, kétkezes 

mellső átadás. 

5 (jeles) Lendületes, sportágra jellemző ritmusban vezetett labdával, szabályos megállás, 

sarkazás, pontos egyenes vonalú átadás 

4 (jó) A futás nem lendületes. 
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3 (közepes) Nem pontos az átadás. 

2 (elégséges) Lépéshibát vét. 

Röplabda 

Kosárérintéssel a labda fej fölé játszása (1,5-2 méter). A gyakorlatot a sportágra jellemző 

technikával hajtja végre. 

5 (JELES)  15 ismétlés 

4 (JÓ)   12 ismétlés 

3 (KÖZEPES) 9 ismétlés 

2 (ELÉGSÉGES) 6 ismétlés 

Kézilabda 

Egykezes felső átadások párokban, fejmagasságban és mellmagasságban. (5-5) 

5 (JELES) Az átadások egyenes vonalban, pontosan, sportágra jellemző ritmusban történnek. 

4 (JÓ) A labdaátadás lassú, ívelt. 

3 (KÖZEPES) Labdaátadás nem pontos, labdakezelési hibát vét. 

2 (ELÉGSÉGES) Többször elejti a labdát. 

Labdarúgás 

Kapuralövés 9 méterről kézilabda kapura. Belső- vagy teljes csűddel (5 kísérlet). Sikeres 

kísérletnek számít, ha a labda a gólvonalon túl éri csak a talajt. 

5 (JELES) Lövés közben helyes testtartás, legalább 4 sikeres kísérlet. 

4 (JÓ) Íveli a labdát. 4 sikeres kísérlet. 

3 (KÖZEPES) Végrehajtás lassú, ritmustalan. 2-3 sikeres kísérlet. 

2 (ELÉGSÉGES) Helytelen labdaérintés, testtartás, 1-2 sikeres kísérlet. 

10. ÉVFOLYAM 

Az értékelés rendje:  

A tanulókat félévente legalább a heti óraszám +1 érdemjeggyel értékeljük, a tanmenetben 

meghatározott sportági mozgásanyagból. 

KÖTÉLMÁSZÁS 

 lányok fiúk 

5 (jeles) dinamikus mászás a kötél 

tetejéig és vissza 

kis fogásokkal folyamatosan 

függeszkedik a kötél tetejéig és vissza 

4 (jó) szabályos kulcsolással halad a 

kötél tetejéig és vissza 

dinamikus mászás a kötél tetejéig, 

lefelé függeszkedés hajlított karral 

3 (közepes) szabályos mászókulcsolással függeszkedik kis fogásokkal a kötél 
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jut el a kötél feléig és vissza feléig és vissza 

2 (elégséges) tudja a mászókulcsolást, de 

csak egy-két fogást bír 

végrehajtani 

egy-két fogást függeszkedik a kötélen 

ATLÉTIKA 

60 m síkfutás 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 10,0 mp 9,5 mp 

4 (jó) 10,5 mp 10,0 mp 

3 (közepes) 11,0 mp 10,5 mp  

2 (elégséges) 11,5 mp 11,0 mp 

2000 m síkfutás 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 10:00 p 8:30 p 

4 (jó) 11:00 p 9:30 p 

3 (közepes) 12:00 p 11:00 p 

2 (elégséges) 13:00 p 11:30 p 

távolugrás 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 3,60 m 4,10 m 

4 (jó) 3,30 m 3,90 m 

3 (közepes) 3,00 m 3,70 m 

2 (elégséges) 2,70 m 3,50 m 

magasugrás 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 1,15 m 1,30 m 

4 (jó) 1,10 m 1,25 m 

3 (közepes) 1,00 m 1,20 m 

2 (elégséges) 0,90 m 1,15 m 
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Kislabda hajítás 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 30 m 40 m 

4 (jó) 25 m 35 m 

3 (közepes) 20 m 30 m 

2 (elégséges) 15 m 25 m 

súlylökés 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 6,00 6,00 

4 (jó) 5,50 5,50 

3 (közepes) 5,00 5,00 

2 (elégséges) 4,50 4,50 

TORNA 

Talaj 

5 (JELES) Az előző évben tanult elemek összekapcsolása. Az elemkapcsolatok bemutatása jó 

technikával, helyes tartással, tornászos kivitellel történik. 

4 (JÓ) Az elemkapcsolatok végrehajtásában kisebb tartáshibákat vét  

3 (KÖZEPES) Segítségadás szükséges az elemkapcsolatok bemutatásához. 

2 (ELÉGSÉGES) Az előírt kötelező elemekből egy hiányzik az elemkapcsolatból. 

Szekrényugrás 

5. (JELES) Átterpesztés (4 részes széltében állított szekrényen (lányok), 5 részes hosszában 

állított szekrényen (fiúk). Az ugrás mindkét íve magas, a leérkezés biztonságos. 

4 (JÓ) Az ugrás közben kisebb tartáshibát vét. 

3 (KÖZEPES) Segítségadás szükséges a gyakorlat végrehajtásához 

2 (ELÉGSÉGES) Az ugrásnál a tanuló testtel érinti a szekrényt 

Gerenda (lányok) 

5 (JELES) Az előző évben tanult elemek összekapcsolása Az elemkapcsolatok bemutatása 

helyes tartással, tornászos kivitellel történik. 

4 (JÓ) Az elemkapcsolatok végrehajtásában kisebb tartáshibákat vét 

3 (KÖZEPES) A tanuló ront, leugrásnál elesik. 

2 (ELÉGSÉGES) A tanuló többször leesik a gerendáról. 
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Gimnasztika 

5 (JELES) Az előző évben tanult elemek összekapcsolása. Az elemkapcsolatok bemutatása 

helyes tartással, tornászos kivitellel történik. 

4 (JÓ) A gyakorlat végrehajtása folyamatos, de a végrehajtás közben esztétikai hibákat vét.  

3 (KÖZEPES) A gyakorlat végrehajtása nem folyamatos, akadozik és tartáshibák is vannak. 

2 ( ELÉGSÉGES) A gyakorlat végrehajtása akadozó és esztétikailag is gyenge. 

Gyűrű (fiúk) 

5 (JELES) Az előző évben tanult elemek összekapcsolása. Az elemkapcsolatok bemutatása 

helyes, tornászos tartással, biztonságos leérkezéssel történik. 

4 (JÓ) Az elemkapcsolatok végrehajtása közben kisebb tartáshibákat vét. 

3 (KÖZEPES) A tanuló ront, leugrásnál elesik. 

2 ( ELÉGSÉGES) A tanuló többször ront, leesik a szerről. 

Korlát (fiúk) 

5 (JELES) Az előző évben tanult elemek összekapcsolása Az elemkapcsolatok bemutatása 

helyes, tornászos tartással, biztonságos leérkezéssel történik. 

4 (JÓ) Az elemkapcsolatok végrehajtása közben kisebb tartáshibát vét. 

3 (KÖZEPES) A tanuló ront, leugrásnál elesik 

2 (ELÉGSÉGES) A tanuló többször ront, leesik a szerről. 

SPORTJÁTÉK 

Kosárlabda 

Fektetett dobás –Szlalom labdavezetésből fektetett dobás. két kísérletből minimum 1 sikeres 

dobást kell végrehajtani. 

Jobb-, és baloldalról is végre kell hajtani a gyakorlatot. 

5 (JELES) Folyamatos, egyenletes, sportágra jellemző ritmusban és ütemben történő 

bemutatás. Egy lábról történő felugrás után egy kézzel történik a kosárra dobás. 

4 (JÓ) A futás nem lendületes, csak az egyik kézzel vezeti a labdát. 

3 (KÖZEPES) Nem talál bele a kosárba. 

2 (ELÉGSÉGES) Lépéshiba történik. 

Röplabda 

5 (JELES) Folyamatos futás közben, egyenletes haladással, a sportágra jellemző ritmusban és 

ütemben végrehajtva mindkét lábbal vezeti a labdát. 

4 (JÓ) Végrehajtás lassú, ritmustalan. 

3 (KÖZEPES) Csak az egyik lábbal vezeti a labdát. 
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2 (ELÉGSÉGES) Többször megakad a labda a medicinlabdákban, messzire elgurul a labda. 

Párokban folyamatos labdaátadás a háló felett.  

Választott nyitástechnikával 5 kísérlet 

5 (JELES) 4 sikeres nyitás 

4 (JÓ) 3 

3 (KÖZEPES) 2 

2 (ELÉGSÉGES) 1 

Kézilabda 

Felugrásos kapura lövés. Félpályáról indulva felugrásos kapura lövés. (3 kísérlet) 

5 (JELES) Lendületes futás közben lépéshiba nélkül, levegőből egy lábról felugrás után jó 

technikával kapura lő. 3 kísérletből legalább 2 kapura lövés sikeres. 

4 (JÓ) A futás nem lendületes. 

3 (KÖZEPES) Labdakezelési hibát vét. 

2 (ELÉGSÉGES) Lépéshiba történik, kapura lövés nem sikerül. 

Szlalom labdavezetés: 10 méter hosszan, öt darab egyenlő távolságra letett medicinlabda 

között szlalom labdavezetés oda-vissza. 3 kísérlet. 

11. ÉVFOLYAM 

Az értékelés rendje:  

A tanulókat félévenként legalább a heti óraszám +1 érdemjeggyel értékeljük, a tanmenetben 

meghatározott sportági mozgásanyagból. 

KÖTÉLMÁSZÁS 

 lányok fiúk 

5 (jeles) dinamikus mászás a kötél 

tetejéig és vissza 

dinamikus függeszkedés a kötél 

tetejéig és vissza 

4 (jó) szabályos kulcsolással halad a 

kötél tetejéig és vissza 

kis fogásokkal folyamatos 

függeszkedés közel a kötél tetejéig és 

vissza 

3 (közepes) szabályos mászókulcsolással 

jut el a kötél feléig és vissza 

függeszkedés közel a kötél feléig és 

vissza 

2 (elégséges) tudja a mászókulcsolást, de 

csak egy-két fogást bír 

végrehajtani 

egy-két fogást függeszkedik a kötélen  
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ATLÉTIKA 

60 m SÍKFUTÁS 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 9,5 mp 8,5 mp 

4 (jó) 10,0 mp 9,0 mp 

3 (közepes) 10,5 mp 9,5 mp 

2 (elégséges) 11,0 mp 10,0 mp 

2000 m SÍKFUTÁS 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 9:50 p 8:20 p 

4 (jó) 10:50 p 9:00 p 

3 (közepes) 10:50 p 10:50 p 

2 (elégséges) 12:50 p 11:00 p 

Távolugrás 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 3,75 m 4,50 m 

4 (jó) 3,40 m 4,25 m 

3 (közepes) 3,25 m 4,00 m 

2 (elégséges) 3,00 m 3,75 m 

Magasugrás 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 1,15 m 1,35 m 

4 (jó) 1,10 m 1,30 m 

3 (közepes) 1,05 m 1,25 m 

2 (elégséges) 1,00 m 1,20 m 

Kislabda hajítás 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 35 m 45 m 

4 (jó) 30 m 40 m 

3 (közepes) 25 m 35 m 

2 (elégséges) 15 m 30 m 
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Súlylökés 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 6,5 m 6,5 m 

4 (jó) 6,0 m 6,0 m 

3 (közepes) 5,5 m 5,5 m 

2 (elégséges) 5,0 m 5,0 m 

TORNA 

TALAJ 

5 (JELES) Az összefüggő talajgyakorlatban megtalálható az öt kötelezően előírt 

gyakorlatelem (gurulóátfordulás, fejállás, kézenátfordulás oldalt, kézállás gurulóátfordulás, 

mérlegállás). A gyakorlat bemutatása folyamatosan, jó ritmusban, helyes, tornászos 

testtartással történik. 

4 (JÓ) A gyakorlat végrehajtása közben kisebb tartáshibákat vét. 

3 (KÖZEPES) Segítségadás szükséges a gyakorlat bemutatásához. 

2 (ELÉGSÉGES) Az előírt kötelező elemekből kettő hiányzik a gyakorlatból. 

Szekrényugrás 

5 (JELES) Támaszugrás (4 részes széltében állított szekrényen (lányok), 5 részes hosszában 

állított szekrényen (fiúk)). Az ugrás mindkét íve magas, a leérkezés biztonságos. 

4 (JÓ) Az ugrás közben kisebb tartáshibát vét. 

3 (KÖZEPES) Segítségadás szükséges a gyakorlat végrehajtásához 

2 (ELÉGSÉGES) Az ugrásnál a tanuló testtel érinti a szekrényt. 

Gerenda (lányok) 

5 (JELES) Az összefüggő gerendagyakorlatban megtalálható az öt kötelező elem (felugrás, 

összekötő lépések, lebegőállás, fordulat, leugrás), és egy javasolt elem (szökdelések, 

fekvőtámasz, hasonfekvés, mérlegállás). A gyakorlat bemutatása folyamatos, 

egyensúlyvesztés nélkül, helyes testtartással történik. 

4 (JÓ) A gyakorlat végrehajtásában kisebb tartáshibákat vét 

3 (KÖZEPES) A tanuló ront, leugrásnál elesik 

2 (ELÉGSÉGES) A tanuló többször leesik a gerendáról. 
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Gimnasztika 

5 (JELES) Az összefüggő gimnasztikai gyakorlatban megtalálhatók az előző években 

megtanult elemek. A technikai végrehajtás hibátlan, a gyakorlat végrehajtása folyamatos, a 

testtartás helyes, ún. tornászos. 

4 (JÓ) A gyakorlat folyamatos, de a végrehajtás közben esztétikai hibákat vét.  

3 (KÖZEPES) A gyakorlat végrehajtása nem folyamatos, akadozik, tartáshibák vannak. 

2 (ELÉGSÉGES) A gyakorlat végrehajtása akadozó és esztétikailag is gyenge.  

Gyűrű (fiúk) 

5 (JELES) Az összefüggő gyakorlatban megtalálható a négy kötelező elem (alaplendület, 

zsugorlefüggés, lefüggés, homorított leugrás). A végrehajtás folyamatos, helyes, tornászos 

testtarással történik, a leérkezés biztonságos. 

4 (JÓ) A gyakorlat végrehajtása közben kisebb tartáshibákat vét. 

3 (KÖZEPES) A tanuló ront, leugrásnál elesik. 

2 (ELÉGSÉGES) Az előírt kötelező elemekből egy hiányzik a gyakorlatból. 

Korlát (fiúk) 

5 (JELES) Az összefüggő korlátgyakorlatban megtalálható a négy kötelező elem 

(alaplendület támaszban, felkarfüggésben, pedzés, kanyarlati leugrás, előltámasz) és egy 

ajánlott elem (billenések, emelések, saslendület, felkarállás). A végrehajtás folyamatos, 

tornászos tarással történik. 

4 (JÓ) A gyakorlat végrehajtása közben kisebb tartáshibákat vét. 

3 (KÖZEPES) A tanuló ront, leugrásnál elesik. 

2 (ELÉGSÉGES) Az előírt kötelező elemekből egy hiányzik a gyakorlatból. 

SPORTJÁTÉK 

Kosárlabda 

Fektetett dobás- félpályáról indulva kétkezes mellső átadás a büntető vonal magasságában, az 

oldalvonalnál álló társnak, indulócsel után befutás a kosár felé, a visszakapott labdával leütés 

nélkül fektetett dobás. 3 kísérletből minimum 1 sikeres dobást kell végrehajtani. 

Jobb-, és baloldalról is végre kell hajtani a gyakorlatot. 

5 (JELES) Ha pontos átadás után, lendületes futás közben végrehajtott, erőteljes irányváltás 

után, lépéshiba nélkül átvett labdával, egy lábról történő felugrás után egy kézzel történik a 

kosárra dobás. 3 kísérletből legalább 2 kosarat ér el a vizsgázó. 

4 (JÓ) A futás nem lendületes. 

3 (KÖZEPES) Nem pontos az átadás, nem talál bele a kosárba. 
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2 (ELÉGSÉGES) Lépéshibát vét. 

Röplabda 

Támadó (ütő) technika elemei: labdabejátszás, igazodás és felugrás a labdához, a labda 

átütése (átérintése) a háló fölött 

5 (JELES) Pontos bejátszás és igazodás után lendületes ütőtechnika alkalmazása 

4 (JÓ) Kisebb pontatlansággal végrehajtott, de még támadó érintés végrehajtása 

3 (KÖZEPES) Pontatlan bejátszás, lassú labdához igazodással, a labda nem támadó jellegű 

átjátszása a másik térfélre 

2 (ELÉGSÉGES) Bizonytalan labdakezelés, esetleges átjátszás az ellentérfélre 

Kézilabda 

Kapura lövés gyorsindítás után: saját védővonalról indulva átadás a félpályánál álló társnak, 

futás közben visszakapott labda vezetése után egykezes beugrásos kapura lövés. (3 kísérlet) 

5 (JELES) Ha pontos átadás után, lendületes futás közben átvett labdával, felugrás után jó 

technikával kapura lő. 3 kísérletből legalább 2 kapura lövés sikeres. 

4 (JÓ) A futás nem lendületes. 

3 (KÖZEPES) Labdaátadás nem pontos, labdakezelési hibát vét. 

2 (ELÉGSÉGES) Lépéshiba történik, kapura lövés nem sikerül. 

Labdarúgás 

Szlalom labdavezetés: 10 méter hosszan, öt darab egyenlő távolságra letett medicinlabda 

között szlalom labdavezetés oda-vissza. 3 kísérlet. 

5 (JELES) Folyamatos futás közben, egyenletes haladással, a sportágra jellemző ritmusban és 

ütemben végrehajtva mindkét lábbal vezeti a labdát. 

4 (JÓ) Végrehajtás lassú, ritmustalan. 

3 (KÖZEPES) Csak az egyik lábbal vezeti a labdát. 

2 (ELÉGSÉGES) Többször megakad a labda a medicinlabdákban, messzire elgurul a labda. 

12. ÉVFOLYAM 

Az értékelés módja: A tanulókat félévenként legalább a heti óraszám +1 érdemjeggyel 

értékeljük a tanmenetben meghatározott sportági mozgásanyagból. 
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KÖTÉLMÁSZÁS 

 lányok fiúk 

5 (jeles) dinamikus mászás a kötél 

tetejéig és vissza 

dinamikus függeszkedés a kötél 

tetejéig és vissza 

4 (jó) szabályos kulcsolással halad a 

kötél tetejéig és vissza 

kis fogásokkal folyamatos 

függeszkedés közel a kötél tetejéig és 

vissza 

3 (közepes) szabályos mászókulcsolással 

jut el a kötél feléig és vissza 

függeszkedés közel a kötél feléig és 

vissza 

2 (elégséges) tudja a mászókulcsolást, de 

csak egy-két fogást bír 

végrehajtani 

egy-két fogást függeszkedik a kötélen  

ATLÉTIKA 

60 m síkfutás 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 9,5 mp 8,5 mp 

4 (jó) 10,0 mp 9,0 mp 

3 (közepes) 10,5 mp 9,5 mp 

2 (elégséges) 11,0 mp 10,0 mp 

2000 m síkfutás 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 9:50 p 8:20 p 

4 (jó) 10:50 p 9:10 p 

3 (közepes) 11:50 p 10:50 p 

2 (elégséges) 12:50p 11:00 p 

Távolugrás 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 3,75 m 4,50 m 

4 (jó) 3,40 m 4,25 m 

3 (közepes) 3,25 m 4,00 m 

2 (elégséges) 3,00 m 3,75 m 
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Magasugrás 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 1,20 m 1,40 m 

4 (jó) 1,15 m 1,30 m 

3 (közepes) 1,10 m 1,20 m 

2 (elégséges) 0,90 m 1,10 m 

Kislabda hajítás 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 35 m 45 m 

4 (jó) 30 m 40 m 

3 (közepes) 25 m 35 m 

2 (elégséges) 15 m 30 m 

Súlylökés 

 lányok fiúk 

5 (jeles) 6,5 m 6,5 m 

4 (jó) 6,0 m 6,0 m 

3 (közepes) 5,5 m 5,5 m 

2 (elégséges) 5,0 m 5,0 m 

TORNA 

Talaj 

5 (JELES) A szabadon választott összefüggő talajgyakorlatban megtalálható az öt kötelezően 

előírt gyakorlatelem (gurulóátfordulás, fejállás, kézenátfordulás oldalt, kézállás 

gurulóátfordulás, mérlegállás). A gyakorlat bemutatása folyamatosan, jó ritmusban, helyes, 

tornászos testtartással történik. 

4 (JÓ) A gyakorlat végrehajtása közben kisebb tartáshibákat vét. 

3 (KÖZEPES) Segítségadás szükséges a gyakorlat bemutatásához. 

2 (ELÉGSÉGES) Az előírt kötelező elemekből egy hiányzik a gyakorlatból 

Szekrényugrás 

5. (JELES) Szabadon választott támaszugrás (4 részes széltében állított szekrényen (lányok), 

5 részes hosszában állított szekrényen (fiúk)). Az ugrás mindkét íve magas, a leérkezés 

biztonságos. 

4 (JÓ) Az ugrás közben kisebb tartáshibát vét. 
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3 (KÖZEPES) Segítségadás szükséges a gyakorlat végrehajtásához. 

2 (ELÉGSÉGES) Az ugrásnál a tanuló testtel érinti a szekrényt. 

Gerenda (lányok) 

5 (JELES) A szabadon választott összefüggő gerendagyakorlatban megtalálható az 5 

kötelező elem (felugrás, összekötő lépések, lebegőállás, fordulat, leugrás), és egy javasolt 

elem (szökdelések, fekvőtámasz, hasonfekvés, mérlegállás). A gyakorlat bemutatása 

folyamatos, egyensúlyvesztés nélkül, helyes testtartással történik. 

4 (JÓ) A gyakorlat végrehajtásában kisebb tartáshibákat vét 

3 (KÖZEPES) A tanuló ront, leugrásnál elesik. 

2 (ELÉGSÉGES) A tanuló többször leesik a gerendáról. 

Gimnasztika 

5 (JELES) Az önállóan összeállított összefüggő gimnasztikai gyakorlatban megtalálhatók a 

kötelezően előírt elemek. A technikai végrehajtás hibátlan, a gyakorlat összefüggő, esztétikus, 

a testtartás megfelelő. 

4 (JÓ) A gyakorlat végrehajtása folyamatos, de a végrehajtás közben esztétikai hibákat vét. 

3 (KÖZEPES) A gyakorlat végrehajtása nem folyamatos, akadozik és tartáshibák is 

előfordulnak. 

2 (ELÉGSÉGES) A gyakorlat végrehajtása akadozó és esztétikailag is gyenge. 

Gyűrű (fiúk) 

5 (JELES) A szabadon választott összefüggő gyakorlatban megtalálható a négy kötelező 

elem (alaplendület, zsugorlefüggés, lefüggés, homorított leugrás) és egy javasolt elem A 

végrehajtás folyamatos, helyes, tornászos testtarással történik, a leérkezés biztonságos. 

4 (JÓ) A gyakorlat végrehajtása közben kisebb tartáshibákat vét. 

3 (KÖZEPES) A tanuló ront, leugrásnál elesik. 

2 (ELÉGSÉGES) Az előírt elemekből egy hiányzik a gyakorlatból. 

Korlát (fiúk) 

5 (JELES) A szabadon választott összefüggő korlátgyakorlatban megtalálható a négy 

kötelező elem (alaplendület támaszban, felkarfüggésben, pedzés, kanyarlati leugrás, 

elöltámasz) és egy ajánlott elem (billenések, emelések, saslendület, vállállás). A végrehajtás 

folyamatos, helyes, tornászos testtarással történik. 

4 (JÓ) A gyakorlat végrehajtása közben kisebb tartáshibákat vét. 

3 (KÖZEPES) A tanuló ront, leugrásnál elesik. 

2 (ELÉGSÉGES) Az előírt elemekből egy hiányzik a gyakorlatból. 
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SPORTJÁTÉK 

Kosárlabda 

Fektetett dobás félpályáról indulva kétkezes mellső átadás a büntető vonal magasságában, az 

oldalvonalnál álló társnak, indulócsel után befutás a kosár felé, a visszakapott labdával leütés 

nélkül fektetett dobás. 3 kísérletből minimum 1 sikeres dobást kell végrehajtani. 

Jobb-, és baloldalról is végre kell hajtani a gyakorlatot. 

5 (JELES) Ha pontos átadás után, lendületes futás közben végrehajtott, erőteljes irányváltás 

után, lépéshiba nélkül átvett labdával, egy lábról történő felugrás után egy kézzel történik a 

kosárra dobás. 3 kísérletből legalább 2 kosarat ér el a vizsgázó. 

4 (JÓ) A futás nem lendületes. 

3 (KÖZEPES) Nem pontos az átadás, nem talál bele a kosárba. 

2 (ELÉGSÉGES) Lépéshibát vét. 

Röplabda 

Fő értékelési szempont: játékkészség 

3:3 elleni játék félpályán 

5 (JELES) Folyamatos játék közben pontos bejátszással és igazodással lendületes 

támadótechnika alkalmazása 

4 (JÓ) Kisebb pontatlansággal végrehajtott, de még támadó érintés végrehajtása 

3(KÖZEPES) pontatlan bejátszás, lassú labdához igazodással, a labda nem támadó jellegű 

átjátszása a másik térfélre 

2 (ELÉGSÉGES) bizonytalan labdakezelés, esetleges átjátszás az ellentérfélre 

Kézilabda 

Kapura lövés indítás után: saját védővonalról indulva átadás a félpályánál álló társnak, futás 

közben visszakapott labda vezetése után egykezes beugrásos kapura lövés. (3 kísérlet) 

5 (JELES) Ha pontos átadás után, lendületes futás közben átvett labdával, levegőből felugrás 

után jó technikával kapura lő. 3 kísérletből legalább 2 kapura lövés sikeres. 

4 (JÓ) A futás nem lendületes. 

3 (KÖZEPES) Labdaátadás nem pontos, labdakezelési hibát vét. 

2 (ELÉGSÉGES) Kapura lövés nem sikerül. 

Labdarúgás 

Szlalom labdavezetés: 10 méter hosszan, öt darab egyenlő távolságra letett medicinlabda 

között szlalom labdavezetés oda-vissza. 3 kísérlet. 
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5 (JELES) Folyamatos futás közben, egyenletes haladással, a sportágra jellemző ritmusban és 

ütemben végrehajtva mindkét lábbal vezeti a labdát. 

4 (JÓ) Végrehajtás lassú, ritmustalan. 

3 (KÖZEPES) Csak az egyik lábbal vezeti a labdát. 

2 (ELÉGSÉGES) Többször megakad a labda a medicinlabdákban, messzire elgurul a labda. 

Testnevelés tantárgyból az osztályozó vizsga az adott évfolyam tanmenetében szereplő négy 

sportág értékelési útmutatója alapján történik. 

11.10. Vendéglátás-Turisztika 

Vendéglátóipari és turisztikai szakképző iskola: 

Szakközépiskolai és szakgimnáziumi szakképző évfolyamok 

A szakmai képzés megszervezése során a kerettantervi programokban (szakmai 

kerettantervekben) meghatározott modulokhoz tartozó tantárgyak önállóan kerülnek oktatásra 

és értékelésre. Javítóvizsgát csak az elégtelen tantárgy témaköri követelményei alapján kell 

tenni.  

A 20/2012. EMMI. Rendelet 64. § (8)szerint szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát 

tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte.  Tantermi gyakorlati tantárgyakból 

tantárgyi bukást követően javítóvizsgát tehetnek a tanulók. Az üzemi gyakorlatból akkor lehet 

javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte. Tanműhelyi gyakorlati 

tantárgyak esetében az elégtelen év végi érdemjegy tanév ismétlésére kötelez. A tanulók 

javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől 

augusztus 31-éig terjedő időszakban tehetnek. 

Azon tantárgyak esetében, melyeknél a kerettanterv mind elméleti, mind gyakorlati óraszámot 

határoz meg, egy tantárgyi értékelést és közös óraszámot kell alkalmazni. Ezeket a 

tantárgyakat a haladási és az osztályozó naplóban altántárgyként (résztantárgyként) kezeljük. 

Az altantárgyakat részjegyekkel, félévi és év végi zárójegyekkel értékeljük, majd a tantárgy 

értékelését az altantárgyak zárójegyeinek átlaga alapján határozzuk meg. A *,5-ös tantárgyi 

átlagnál a magasabb óraszámú altantárgy, illetve az azonos óraszám esetében pedig az 

elméleti altantárgy zárójegye szerint határozzuk meg a tantárgyi éredmjegyet. 

Bármelyik résztantárgy elégtelen minősítése esetén a tantárgy végső minősítése is elégtelen. 

Javítóvizsgát csak az elégtelen részterület követelményei alapján kell tenni. 
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Szakmai elmélet: 

 a modulokat, azok tantárgyait a pedagógiai program mellékletét képező óratervek 

tartalmazzák; 

 az értékelésnél szem előtt kell tartani a képzésre érvényes szakmai és 

vizsgakövetelményekben meghatározott szakmai-, személyes-, társas- és módszertani 

kompetenciakövetelményeket; 

 az érdemjegyek száma: tantárgyanként, félévente legalább a heti óraszám plusz egy; 

 Tankönyv: Az OM és az NSZFH által kiadott könyvjavaslat alapján. 

 Számonkérési formák.  

Szóbeli: 

 szóbeli felelet,  

 kiselőadás. 

Írásbeli: 

 írásbeli felelet, 

 témazáró dolgozat. 

Értékelés: 

A pontozott írásbeli feleletek értékelése során a szakmai vizsgára előírt százalékos értékelést 

kell alkalmazni. 

81 - 100 % jeles (5) 

71 -  80 % jó (4) 

61 -  70 % közepes (3) 

51 -  60 % elégséges (2) 

50% vagy 50% alatt elégtelen (1) 

 A szóbeli, írásbeli felelet és s kiselőadás számonkérési formákkal szerzett 

érdemjegyek egyenlő súllyal, a témazáró dolgozatok 200%-os súlyozással  

szerepelnek a félévi, ill. év végi érdemjegyek megállapítása során. 

 A félévi és év végi érdemjegyek megállapításánál a tantárgyi átlagot, a tanuló 

teljesítményének tendenciáját is figyelembe kell venni. A *.75 átlagtól a záró 

érdemjegyet felfelé kerekítjük. 

 A szakmai tantárgyak értékelése esetében az elégséges osztályzat megszerzéséhez 

félévenként  az 1.75 átlag elérése szükséges. 
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Szakmai gyakorlat: 

szakközépiskolai szakképző évfolyamok 

 a szakképző évfolyamokon a – a szakközépiskolai 9. évfolyam valamint a 

szakgimnázium szak-képző évfolyaminak kivételével - tanulók a munkahelyi 

gyakorlatok mellett az óratervekben meghatározott óraszámban összevont csoportos 

foglalkozásokon vesznek részt; 

 Gyakorlati érdemjegy megállapítása a szakközépiskola 10 – 11. évfolyamain: 

 a tanuló munkahelyéről havonta – az érintett hónapot követő első összevont csoportos 

foglalkozásra – érdemjegyben kifejezett értékelést köteles bemutatni szak-oktatójának; 

 a szakoktatónak a gyakorlati munkavégzést havonta értékelni kell, és azt az 

osztálynaplóba be kell vezetni; 

 a gyakorlati munkavégzés értékelés során figyelembe kell venni: 

 a tanulók felkészültségét: 

- megjelenésük, felszereltségük higiéniáját 

- szakmai, elméleti tudásukat - szóbeli vagy írásbeli feleleteik alapján 

 a munkavégzés szervezettségét, rendezettségét, tisztaságát; 

 a korábban már megismert és gyakorolt technológiai műveletek alkalmazási szintjét; 

 az újonnan tanult műveletek elsajátítását; 

 a tanuló munkához való hozzáállását; 

 a kapott feladat elvégzését, megjelenítését, minőségét. 

A kerettantervben meghatározott további (iskolai tanműhelyekben, szaktantermekben, 

tantermekben tanított) gyakorlati tantárgyak értékelése: 

Számonkérési formák.  

Szóbeli: 

 szóbeli felelet,  

 kiselőadás. 

Írásbeli: 

 írásbeli felelet, 

 témazáró dolgozat 

 házi dolgozat. 

Gyakorlati: 

 projekt munka, 
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 gyakorlati feladatok (topográfia, számítástechnika, szakrajz, megismert és gyakorolt 

technológiai műveletek, stb) 

Értékelés: 

A pontozott írásbeli feleletek értékelése során a szakmai vizsgára előírt százalékos értékelést 

kell alkalmazni. 

81 - 100 % jeles (5) 

71 -  80 % jó (4) 

61 -  70 % közepes (3) 

51 -  60 % elégséges (2) 

50% vagy 50% alatt elégtelen (1) 

A gyakorlati munkavégzés értékelése során, a tantárgy jellegének függvényében figyelembe 

kell venni: 

 a tanulók felkészültségét: 

- megjelenésük, felszereltségük higiéniáját 

- szakmai, elméleti tudásukat - szóbeli vagy írásbeli feleleteik alapján 

 a munkavégzés szervezettségét, rendezettségét, tisztaságát; 

 a korábban már megismert és gyakorolt technológiai műveletek alkalmazási szintjét; 

 az újonnan tanult műveletek elsajátítását; 

 a tanuló munkához való hozzáállását; 

 a kapott feladat elvégzését, megjelenítését, minőségét. 

 az érdemjegyek száma: tantárgyanként, félévente legalább a heti óraszám plusz egy. 

Iskolai rendszerű esti tagozatos felnőttoktatás 

A köznevelési (2011. évi CXC.) és a szakképzési (2011. évi CLXXXVII.) törvény felnőttok-

tatására vonatkozó sajátosságainak figyelembe vételével a kerettantervek és a helyi tanterv 

alapján iskolai rendszerű esti tagozatos felnőttoktatást szervezünk. A tanulók előmenetelének 

ellenőrzése érdekében az alábbi értékelési rendszert alkalmazzuk iskolánkban: 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele a kerettantervben szereplő valamennyi elméleti és 

gyakorlati tantárgy követelményeinek sikeres teljesítése.  

Szakmai elmélet: 

Az elméleti foglalkozásokon való részvétel és a tantárgyi értékelés alól a szakképzési törvény 

alapján felmentés adható. A hallgató érdemjegye ebben az esetben a korábbi tanulmányainak 

igazolásául szolgáló bizonyítvány alapján kerül megállapításra. 
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A számonkérési formákra, a tantárgyi érdemjegyek számára és az értékelési szempontokra a 

nappali tagozatos tanulókra is érvényes előírásokat kell alkalmazni. 

Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és év 

végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga 

alól felmentés nem adható. 2017. január 1-jével módosultak a korábbi felnőttoktatási 

előírások. A miniszteri rendelet 143. § (11) bekezdése értelmében 2017. január 1-jével a 

vizsgaszervező intézmény feladatellátási helye szerint illetékes járási hivatal megbízottjának 

megfigyelőként történő részvétele a felnőttoktatásban szervezett, az iskola két vagy több 

évfolyamára megállapított tanulmányi követelmények egy tanévben vagy az előírtnál 

rövidebb idő alatt történő teljesítésével összefüggő osztályozóvizsgáin kötelező.  

A miniszteri rendelet 143. § módosított (11) bekezdése, valamint új (12)–(14) bekezdései 

alapján, ha a tanuló az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi 

követelmények egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésével 

összefüggő osztályozóvizsgát kíván tenni, az intézmény vezetőjének a vizsga megkezdése 

előtt legalább harminc nappal 

– a vizsgázói létszám,  

– az évfolyamok feltüntetése, valamint  

– a vizsgabeosztás megküldése mellett  

– a megyeszékhely szerinti járási hivataltól vizsgabiztos kirendelését kell kérnie.  

Az osztályozó vizsga helyéről és időpontjáról a vizsgát legalább tíz nappal megelőzően 

értesíteni kell a vizsgát szervező intézmény feladat ellátási helye szerint illetékes 

kormányhivatalt. A kormányhivatal megbízottja megfigyelőként részt vehet a vizsgán. 

Szakmai gyakorlat 

A szakmai gyakorlat teljesítése alól felmentés nem adható. 

A hallgatók a teljesítendő gyakorlati óraszámokról a képzés megkezdésekor valamint a 

honlapon keresztül tájékoztatást kapnak. A gyakorlati képzés követelményeinek teljesítését a 

tanuló - tanulószerződés szerinti - munkáltatója igazolja. A munkáltató a tanuló teljesítményét 

érdemjeggyel minősíti. Az igazolás leadása a félévi, ill. az év végi osztályozó értekezletet 

megelőzően legalább egy héttel a hallgató kötelezettsége. Az igazolások hiányában a 

tanulmányok csak a tanév megismétlésével folytathatók, és a hallgató tanulói jogviszonyának 

megszűntetését vonja maga után. 
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A vizsgák szervezése 

A szintvizsga szervezése 

A központi programok valamint a szakmai és vizsgakövetelmények alapján szintvizsga 

szervezendő egy-egy szakmai képzési szakasz lezárásaként annak mérésére, hogy a tanuló 

elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat. 

A szintvizsgát az illetékes területi gazdasági kamara a gazdasági érdek-képviseleti 

szervezetekkel, szakmai szervezetekkel együttműködve – az illetékes szakképző iskola és a 

gyakorlati képzés szervezője képviselőjének közreműködésével – szervezi.  

A szervezés és lebonyolítás során figyelembe kell venni a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara szabályzatában előírtakat. („A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szabályzata a 

gyakorlati szintvizsga általános szabályairól és eljárási rendjéről”) 

A szakmai vizsgák megszervezése 

Az iskola a szakképzésről szóló törvény rendelkezései alapján a 27/2012. (VIII. 27.) NGM 

rendelet, valamint a tanév rendjéről szóló kormányrendelet szerint vendéglátás-turisztika 

szakmacsoportban szakmai vizsgát szervez. Szakmai vizsga egyes részei alól felmentés csak a 

szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározottak szerint lehet. 

Az érettségi vizsga szervezése 

Érettségi vizsgát a tanulók számára a 100/1997./ VI. 13. / Korm. rendeletben foglaltak szerint 

szervezünk.  

A szakgimnáziumi tanulók a 2017. év tavaszi vizsgaidő-szakától kezdődően ágazati érettségi 

vizsgát kötelesek tenni. Az érettségi vizsgára való felkészítésnél az iskola szem előtt tartja a 

100/1997. sz. kormányrendelet 3. §-át.  

A követelmények vonatkozásában a 100/1997./ VI. 13. / Kormányrendelet, valamint a 

19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet mellékleteiben foglaltak az irányadóak. 
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12. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

A házi feladat célja 

 A tanórán szerzett ismeretek gyakorlása, rögzítése, mélyítése, megtanulása; új 

helyzetekben való alkalmazása. 

 Kutatómunkára ösztönzés. 

 A kötelességtudat erősítése. 

Korlátai: 

 Nem lehet büntető jellegű, mechanikus. 

 Hétvégére csak annyi házi feladat adható, mint más hétköznapon. 

 Értékelését – akár frontálisan, akár egyénenként, illetve a tantárgy jellegétől függően – 

mindig el kell végezni. 

Szempontok a házi feladatok meghatározásához: 

 A tanulók életkori sajátosságai, értelmi képességei és a tananyag nehézségi foka 

határozza meg a szóbeli és írásbeli házi feladat mennyiségét. 

 Kapcsolódnia kell az óra anyagához. 

 Gondos tervezéssel kell kijelölni. 

 A szülővel/tanulóval közölni kell a házi feladat elmulasztásának következményeit. 

 A szülőnek/tanulónak kötelessége, hogy betegség esetén a házi feladatot megtudja. 

A szóbeli házi feladat elvei: 

 A tanulók kommunikációs képességének, szóbeli kifejező képességének fejlesztése. 

 Az egyes tantárgyak fogalomrendszerének gyakoroltatása, szakkifejezések biztos 

használata. 

 Az összefüggések megláttatása, a lényeglátás fejlesztése. 

 Magolás helyett a logikára épülő tanulás elsajátíttatása. 

Az írásbeli házi feladat elvei: 

 Magyar nyelv, matematika és idegen nyelv tantárgyakból a tanulók lehetőség szerint 

minden órán kapjanak házi feladatot, mert e tantárgyak esetében a gyakorlás és a 

szerzett tudás alkalmazása rendkívül fontos. 

 A többi tantárgy esetében a tananyag jellege határozza meg a házi feladatot. 

 Nagyobb lélegzetű házi feladat elkészítéséhez a pedagógus adjon ütemtervet (pl. 

olvasónapló, házi dolgozat, esszé, szakdolgozat stb.). 
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Házi feladat a szünetben: 

A hosszabb szünetekre (tavaszi, őszi, téli, nyári) kötelező házi feladatot a tanulók ne 

kapjanak, illetve csak annyit, amit a szünet nélkül is kapnának. 

A szünet célja a pihenés, szórakozás, kikapcsolódás, az önálló ismeretszerzés, családi nevelés, 

az esetleges tudásbeli hiányok pótlása a tanuló és a család elvárása szerint. 

Mivel minden tananyag eredményes elsajátításának alapja a tanulók olvasási készségének 

fejlesztése, ezért a nyári szünetre kapjanak egy kötelező olvasmánylistát, amelyből 

érdeklődésük és szorgalmuk alapján választhatnak, olvasmánynaplót készíthetnek, amit a 

pedagógus értékelhet. 
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13. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Az induló 9. osztályokat a fenntartóval egyetértésben tanévenként határozzuk meg. A felvétel 

a tanulmányi eredmények, a felvételi vizsga eredményei és a pályaalkalmassági 

elbeszélgetések alapján történik. 

Gimnázium: 

Az osztályba sorolás szempontjai: a tanult illetve választott idegen nyelvek, a humán-, ill. 

reálorientáció. Általában három gimnáziumi osztály indul tanévenként, ezek közül egy osztály 

két tanítási nyelvű (magyar-angol), egy osztály és egy csoport humán orientáltságú, ill. egy 

csoport reál orientáltságú. 

Két tanítási nyelvű turisztikai szakgimnázium: 

Általában egy osztály indul, felvétel, ill. besorolás tanulmányi eredmény valamint felvételi 

vizsga alapján. 

Turisztikai szakgimnázium: 

Általában egy osztály indul, felvétel, ill. besorolás tanulmányi eredmény valamint felvételi 

vizsga alapján. 

Vendéglátó-ipari szakgimnázium: 

Általában két osztály indul, felvétel, ill. besorolás tanulmányi eredmény és a tanult nyelv (an-

gol vagy német) alapján. 

Vendéglátó-ipari szakközépiskola: 

Általában négy osztály indul, felvétel, ill. besorolás tanulmányi eredmény illetve a választott 

szakma, illetve idegen nyelv szerint (cukrász, pincér, szakács). 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát minden osztályban, 

a matematikát gimnáziumban, a célnyelven tanult tárgyakat a két tanítási nyelvű képzésekben, 

a szakmai gyakorlati tárgyakat a szakképzésben, a szakmai számítást a szakközépiskola utolsó 

évfolyamán. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs 

készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. 

A csoportbontás elvei: 

 idegen nyelvek, ill. célnyelven tanult tárgyak tanításánál homogén csoportok 

kialakítása; 

 matematika tantárgynál tudás és haladás szerinti csoportosítás, ha a tantárgyfelosztás 

engedi; 
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 szakmai gyakorlatnál a jogszabályoknál meghatározott létszámhatárok és szakmák 

szerint; 

  



 

Pedagógiai Program 2018. 145 

14. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

14.1. Egészségnevelés 

Az egészség meghatározása 

A WHO megfogalmazása szerint az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, 

szociális jól-lét állapota. Olyan pozitív fogalom, amely a társadalmi, közösségi és egyéni erő-

forrásokat, valamint a testi-lelki képességeket hangsúlyozza. Az egészség fontos eszköz élet-

céljaink megvalósítása során. 

Az egészségfejlesztés színtere 

A gyerekek és fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az időszakban érdemi 

hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre. Így az iskola, a családi környezet mellett a 

szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel 

készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására. 

Az egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység, amely 

egyaránt irányul a pedagógusok és a tanulók egészség ismereteinek bővítésére, korszerűsítésé-

re, a fizikai és pszichoszociális környezet egészségtámogató jellegének erősítésére. 

Az iskolai egészségfejlesztő munka – akár jól, akár rosszul működik, alapvetően befolyásolja 

az iskola egész életét. 

Az egészségfejlesztő iskola ismérvei: 

 minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület 

egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást; 

 együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi 

szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges 

környezet legyen; 

 egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi 

szolgáltatásokat biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség 

szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó 

egészségfejlesztési programokkal. Kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges 

étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének, teret ad a társas 

támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak; 

 olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a 

tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri 

az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást; 
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 törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak, 

valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését; együttműködik a helyi 

közösség vezetőivel, hogy utóbbiak megértsék; a közösség hogyan járulhat hozzá – 

vagy éppen hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését és a tanulást. 

14.2. Környezeti nevelés 

A környezeti nevelés fogalma 

„Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket 

felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és 

élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés: 

- megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az 

élő, ill. élettelen környezettel; 

- kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére; 

- felkelti az igényt, képessé tesz: 

 a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására; 

 összefüggő rendszerben történő értelmezésére; a rendszerben felismerhető 

kapcsolatok megértésére; 

 a problémák megkeresésére, okainak megértésére; 

 kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges megoldások 

megkeresésére; 

 az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására 

környezeti kérdésekben; 

 a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.” 

A környezeti nevelés színterei iskolánkban 

Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 

Tanórán, laboratóriumban, tanüzemi helyszíneken: 

 a tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan 

dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, 

amelyekhez a diákoknak is köze van. Különböző interaktív módszereket használva 

adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A 

szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, 

alkalmazzuk. Így az élményszerű tanításra lehetőség nyílik. Fontosnak tartjuk, hogy a 
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diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert véleményünk szerint így lehet 

csak okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért; 

 az egyszerű víz-, talaj- és levegővizsgálati módszereket laboratóriumban megtartott 

tanórákon tanítjuk meg. Külön, kiemelten kezeljük ezek elemzését, a következtetések 

megfogalmazását, a tapasztalatok hatásainak értéke-lését. 

Nem hagyományos tanórai keretben: 

 a tanév során sok osztály intézmény- és múzeumlátogatásokat szervez. 

Tanórán kívüli programok: 

- a gyerekek olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem fontos 

téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat (pl. Kitaibel Pál Biológiaverseny); 

- különböző akciókban veszünk részt: 

 az iskolában rendszeresen, különböző gyűjtési akciókat (elem-, alumínium-, 

használt háztartási zsiradék és papírgyűjtés) szervezünk; 

 kiállításokat rendezünk jeles alkalmakra: a Föld Napján rajz- és fotókiállítást. 

Alapelvek, jövőkép 

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek fogalmát, 

tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk: 

 a fenntartható fejődés; 

 a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések; 

 a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései; 

 alapvető emberi szükségletek; 

 emberi jogok; 

 demokrácia; 

 elővigyázatosság; 

 biológiai és társadalmi sokféleség; 

 az ökológiai lábnyom. 

Tartsuk szem előtt, hogy egy gyereket képezünk minden órán és foglalkozáson, vagyis fontos, 

hogy a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki! 

Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak 

tanítványaink. Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani: 

 a környezettudatos magatartást és életvitelt; 

 a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt; 
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 a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát; 

 a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését; 

 a rendszerszemléletet; 

 tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését; 

 az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, 

módszereket. 

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. Ilyenek például: 

 alternatív, problémamegoldó gondolkodás; 

 ökológiai szemlélet, gondolkodásmód; 

 szintetizálás és analizálás; 

 problémaérzékenység, integrált megközelítés; 

 kreativitás; 

 együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód; 

 vitakészség, kritikus véleményalkotás; 

 kommunikáció, média használat; 

 konfliktuskezelés és megoldás; 

 állampolgári részvétel és cselekvés; 

 értékelés és mérlegelés készsége. 

  



 

Pedagógiai Program 2018. 149 

15. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

15.1. Gyermek- és ifjúságvédelmet célzó tevékenység 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok az egész nevelőtestületet érintik, de 

különösen fontos ezen a területen az osztályfőnök, az ifjúságvédelmi felelős és az ifjúsági 

védőnő szerepe. Minden pedagógus kötelessége, hogy közreműködjön az ifjúságvédelmi 

feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszűntetésében. Az általában rendelkezésre álló lehetőségek és alkalmazott 

módszerek mellett figyelmet fordítunk tanulóink 

 családi körülményeiben – személyiségében, 

 egészségi állapotában, 

 gazdasági helyzetében, 

 a személyiségüket befolyásoló egyéb, társadalmi feltételekben meglévő 

különbségekre. 

Segítjük a veszélyeztetett tanulókat 

 a kritikus helyzetek kialakulásának megelőzésében, 

 a kritikus helyzet kialakulásakor a helyzet lehetőség szerinti feloldásában, 

 folyamatos törődéssel. 

 iskolánk minden dolgozójának pozitív, kulturált, empatikus magatartásmintát kell 

adni. 

15.2. Az osztályfőnökök feladatai 

 A tanulók, körülményeik megismerésére való tudatos törekvés. 

 Veszélyeztetettség felismerésekor a tanulóval közvetlen kapcsolatban álló tanárok 

tájékoztatása. 

 Folyamatosan ellenőrzi a tanuló tanulmányi munkáját - konzultál a szaktanárokkal. 

 Folyamatosan ellenőrzi a tanuló magatartását, hiányzásait. 

 Kezdeményezi, véleményezi a szociális támogatásokat. 

 Véleményezi a tanulók pályázatát. 

 Folyamatosan kapcsolatot tart a szülőkkel (nevelőkkel), az ifjúságvédelmi felelőssel. 

15.3. Az ifjúsági védőnő feladatai 

 Személyesen segít a problémákkal küzdő tanulóknak, hogy felvehessék a kapcsolatot 

azzal az intézménnyel, orvossal, aki a problémájuk megoldásában segít. 

 Szervezi a tanulók mentálhigiénés ellátását. 
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15.4. Az ifjúságvédelmi felelős feladatai 

Az ifjúságvédelmi felelős munkáját az osztályfőnökökkel, pedagógusokkal, a szülői munka-

közösséggel és a diákönkormányzattal együttműködve végzi. 

 A tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez a problémáik megoldása érdekében fordulhatnak. 

 A veszélyeztető okok feltárása érdekében megismeri a tanuló családi hátterét. 

 Veszélyeztető tényező megléte esetén - ha pedagógiai eszközökkel nem szüntethető 

meg - értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. 

 A tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását, szükség esetén természetbeni ellátását kezdeményezi. 

 Kiemelt figyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére. 

 Összehangolja az osztályfőnök és a pedagógusok ifjúságvédelmi munkáját. 

 Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett tanulókról. 

 Az iskola ifjúságvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a tanulók fejlődését 

veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. 

15.5. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenység 

A tanulók nevelésében, oktatásában egyre nagyobb hangsúlyt kap a hátrányos helyzetű 

gyerekek felzárkóztatása, az egyénre jobban figyelő pedagógusi munka, a kulturális hátrányok 

lehetőség szerinti kompenzálása. Az évek során folyamatosan növekszik a hagyományos 

pedagógiai eszközökkel nehezen nevelhető, különleges gondozásra szoruló, neurotikus vagy 

antiszociális fejlődést mutató, hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett tanulók száma. A mai 

oktatási helyzetnek köszönhetően nemcsak azok szorulnának speciális oktatásra, akik papíron 

is hátrányos helyzetűek, hanem számos diáktársuk, akik tanulási nehézségekkel, lelki 

gondokkal, mindennapi problémákkal küzdenek, amelyek gátolják őket a továbbhaladásban. 

A Közoktatási törvény 52.§ (7) által meghatározott nem kötelező időkeret lehetőséget biztosít 

felzárkóztató foglalkozások szervezésére. 

Célunk, hogy a gyengébb képességekkel, felkészültséggel rendelkező tanulók is teljesítsék a 

továbbhaladás feltételeit, és a középiskolai tanulmányaik végén sikeres záróvizsgát tegyenek. 

Lehetőség szerint megteremteni azokat a feltételeket, hogy minden tanuló állapotának 

megfelelő segítséget, felkészítést kapjon ahhoz, hogy a legteljesebb mértékben ki tudja 

bontakoztatni személyiségét. 
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Nagy szükség lenne minél több, elsősorban magyar nyelvből, matematikából és idegen 

nyelvből a kilencedik évfolyamon rendszeresen felzárkóztató órákat tartani, hogy a tanulók 

pótol-hassák azokat az elmaradásaikat, amelyek a megfelelő haladást akadályozzák. 

Tanórákon törekszünk a differenciált oktatásra a tanulási nehézségekkel küzdő diákok 

segítésére. 

A 12. évfolyamos tanulóknak az érettségi és a képesítő vizsgák előtt, a tanév folyamán a 

tanulók és a szaktanárok igénye szerint korrepetálásokat szervezünk. 

Szükség esetén – például témazáró dolgozatok előtt –, alkalomszerűen más tantárgyakból is 

lehetőséget biztosítunk a gyakorlásra, korrepetálásra, felzárkóztatásra. 

Tanulásmódszertannal foglalkozó diákjaink körének kiszélesítése, különös tekintettel a HH, 

HHH, SNI - s diákokra. Nagy segítségünkre van mindez a 

 tanulási kudarcok megelőzésében, 

 tanulói (és nemcsak tanulói) személyiségfejlesztésben, 

 egyes mentálhigiénés problémák megelőzésében vagy kezelésében. 

A kompetenciafejlesztést célzó intézményi terv eredményes megvalósításában való 

munkálkodás valamennyi pedagógus feladata. 

15.6. A hátrányos helyzetű tanulókat segítő tevékenység 

A szociálisan nehéz helyzetben lévő tanulók száma egyre nő. A segítségnyújtáshoz az első 

lépés ezeknek a tanulóknak a feltérképezése, gondjaik megismerése. Ebben fontos szerepe 

van az osztályfőnöknek, az ifjúságvédelmi felelősnek. Az iskola természetesen nem 

vállalkozhat a tanulók szociális, anyagi problémáinak megoldására, de a rendelkezésünkre 

álló szociális támogatási lehetőséggel a legrászorultabbakon igyekszünk segíteni. 

A hátrányok enyhítését a következő tevékenységi formákkal kívánjuk enyhíteni: 

Az iskola az osztályfőnökökön és az ifjúságvédelmi felelősön keresztül tájékoztatja a 

tanulókat arról, hogy milyen támogatásokat vehetnek igénybe, és azt hol kérelmezhetik. A 

tanulók az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős közreműködésével különböző 

pályázatokon vesznek részt. 

A szociálisan hátrányos helyzetű tanulóinkat helyi vállalkozók, és civil szervezetek is segítik 

alkalmanként. 

A rászoruló tanulóknak, pl. ingyenes tankönyvet, korrepetálásokat, illetve alapítványi 

lehetőséghez mérten – anyagi támogatást tudunk biztosítani. 
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15.7. A sajátos nevelési igényű tanulókat támogató tevékenység 

A sajátos nevelési igényű tanulók száma növekvő tendenciát mutat. Jelentős növekedést a 

megismerés fejlődésének rendellenességeinek (dislexia, disgraphia, discalkulia) tekintetében 

tapasztalunk. 

A lemorzsolódás veszélyének kitett tanulókra való odafigyelés, a folyamat tervezése, 

kivitelezése, koordinálása komplex gondozást igényel. E feladat speciálisan felkészült 

szakembert kíván. A folyamatokba való szakszerű beavatkozás a háttérben húzódó valós 

feszültségek feltérképezése, a kielégítetlen szükségletek feltárása és kezelése, a folyamat 

minden érintettel való közös újragondolása nélkülözhetetlen. A diákokkal való tervszerű 

munka folyamatának felépítése, gyakorlatának kialakítása, integrálása az iskola rendszeréhez 

szociálpedagógusi kompetenciákkal kivitelezhető. A gyakorlati kialakítást az eltérő 

feltételekhez, célokhoz, az iskola aktuális szakmai kultúrájához kell igazítani. 

Az ifjúságvédelmi felelős feladata, hogy az intézményben koordinálja a sajátos nevelési 

igényű tanulók feltárásának és iskolai szintű megsegítésének folyamatát. Kapcsolatot tart fenn 

a vizsgálatokat végző szakértői és rehabilitációs bizottságokkal, az iskola vezetőségével, a 

szülőkkel, diákokkal, az osztályfőnökökkel és a pedagógusokkal. 

A szakértői javaslatok alapján a következő megsegítési formákkal élünk: 

 tantárgyi mentességek biztosítása 

 számonkéréseknél hosszabb felkészülési idő biztosítása 

 megfelelő segédeszközök biztosítása 

 az írásbeli számonkérés szóbeli számonkéréssel, illetve igény szerint a szóbeli 

számonkérés írásbeli számon kéréssel történő kiváltása 

 a tanítás – tanulás - számonkérés folyamatában méltányos elbírálásban részesítjük a 

tanulót 

 a többletórák terhére korrepetáló órákat szervezünk 

Problémamegelőző tevékenységek: 

 Kapcsolattartás a diákokkal és a környezetével (család, szociális rendszerek, egyéb 

támogató rendszerek és személyek) 

 Egyéni törődés (pl. egyéni fejlesztés, tantárgyi korrepetálás) 

 Szükség szerint egyéni mentálhigiénés segítő támogatás rövid és hosszabb távon is. 

 A diákok környezetéből érkező információknak megfelelő adekvát viszonyulási és 

gondozási folyamat tervezése. 
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Válságkezelő tevékenységek: 

 Konfliktusok szakszerű kezelése 

 Esetkezelések szervezése (eredményeként egyéni, fejlesztési, gondozási terv állítható 

fel a szereplők egyetértő jóváhagyásával) 

 Az érintett szereplők (család, diák, tanár, gyermekvédelem, egyéb civil szervezetek) 

bevonása a tervezési és kivitelezési folyamatba. 

 Megteremteni a kapcsolatot, elősegíteni a párbeszédet a diák rendszerben tartása 

érdekében. 

A megvalósítás feltételei: 

 Vezetői támogatás 

 A programok tantestület általi elfogadása 

 Pedagógusok együttműködése 

 A hatáskörök nevesítése, integrálása az iskola egyéb dokumentumaiba. 
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16. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei 

16.1. Magatartás és szorgalom értékelése 

Általános elvek 

A tanuló magatartásának és szorgalmának elbírálása az osztályfőnök feladata. Az 

osztályfőnök a döntése előtt kérje ki és vegye figyelembe az osztályban tanító tanárok, 

szakoktatók és gyakorlati oktatók, valamint az osztályközösség, azon belül az osztály DÖK 

véleményét. Kollégiumban elhelyezett tanuló esetében a nevelőtanár véleménye is irányadó 

lehet. 

A magatartási érdemjegyek megállapításakor az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 

 a házirend követelményeinek betartása; 

 a tanuló viselkedése és beszédmodora a nevelőivel és társaival; 

 magatartása a tanórán, a gyakorlati foglalkozásokon, tízpercben és a tanórán kívüli 

iskolai rendezvényeken; 

 igazolatlan mulasztások mértéke; 

 kapott dicséretek és jutalmak; 

 részvétel az osztály valamint az iskolaközösség munkájában. 

A szorgalom érdemjegyek megállapításakor az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 

 a tanuló képességeinek és tanulmányi eredményének egymáshoz való viszonya; 

 tanórai aktivitásának mértéke; 

 szakmaszeretete, leendő hivatása iránti érdeklődése; 

 munkához (a tanuláshoz és a fizikai munkához) való viszonya; 

 kötelességteljesítésének mértéke. 

A tanuló konkrét érdemjegyeinek megállapítása 

A tanuló magatartásának értékelése 

Példás (5): A tanuló, a vele szemben támasztott nevelési követelményeknek maradéktalanul 

megfelel; közösségi munkája dicséretes; a kötelességek teljesítésében társainak példát mutat; 

igazoltan mulasztása a házirend szerinti és fegyelmi büntetése nincs; vele szemen fegyelmező 

intézkedést nem alkalmaztak. 

Jó (4): A tanuló, a nevelési követelményeknek általában megfelel, a közösségi munkában 

kevésbé vesz részt; igazolatlan óráinak száma a házirendben foglaltak szerinti; fegyelmi 

büntetése nincs; legfeljebb fegyelmező (l: szaktanári-, vagy osztályfőnöki figyelmeztető) 

intézkedést alkalmaztak vele szemben. 
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Változó (3): A tanuló, a nevelési követelmények teljesítésében ingadozó, a közösségi 

munkában csak vonakodva vagy egyáltalán nem vesz részt; igazolatlan hiányzása a házirend 

szerinti; igazgatói szintű fegyelmező büntetésnél súlyosabb elmarasztalásban nem részesült. 

Rossz (2): A tanuló, a követelmények teljesítésében hanyag; a közösség fejlődését hátráltatja; 

igazolatlan hiányzása a házirend szerinti; súlyos fegyelmi büntetésben részesült. 

A tanuló szorgalmának értékelése 

Példás: (5): A tanuló kötelességteljesítése kifogástalan; a tanítási órákra és gyakorlati 

foglalkozásokra való felkészülésben – képességei szerint, és körülményeihez mérten – kitartó 

törekvést tanúsít; tanulmányi munkája rendszeres. 

Jó (4): A tanuló iskolai és otthoni (házi feladat) munkáját teljesíti; vállalt kötelezettségeit 

elvégzi, de képességei és körülményei alapján jobb eredményre lenne képes. 

Változó (3): A tanuló iskolai és otthoni munkájában csak időnként tanúsít igyekezetet; 

osztályzatai nagyon szélsőségesek; kötelességeit csak ismételt figyelmeztetés után teljesíti. 

Hanyag (2): A tanuló keveset tesz tanulmányi előmenetele, fejlődése érdekében; kötelességeit 

gyakran elmulasztja; tanulmányi munkája megbízhatatlan; felkészültsége nem alapozza meg 

minimális szinten a továbbhaladást. 

Megjegyzés 

A magatartást és a szorgalmat külön érdemjeggyel értékeljük ugyan, de van köztük 

összefüggés. Ugyanis a szorgalomjegyet meghatározó kötelességteljesítés a magatartásjegyet 

is befolyásolja. Ebből következik, hogy túl nagy különbség a két osztályzat között nem lehet: 

pl. egy változó szorgalmú tanuló, aki a kötelességteljesítésben rossz példát mutat csak 

indokolt esetben kaphat példás magatartásjegyet. 

A szorgalom megítélésében kerüljük a mechanikus eljárást. Két ugyanolyan tanulmányi 

eredményű tanuló szorgalomjegye eltérő lehet, az eredményt minden esetben a képességhez 

kell viszonyítani. 

Bukott tanulónak sem a magatartása, sem a szorgalma nem lehet példás. Szorgalom esetében 

a jó minősítés is megfontolandó. 

Év végén az egész tanévre vonatkozóan kell az értékelést elvégezni, a második félévi 

magatartást és szorgalmat nagyobb súllyal kell figyelembe venni, tehát a jegyben a tendenciák 

is tükröződjenek, de az első félévi fegyelmező intézkedések és igazolatlan órák csak az adott 

félévben módosítják az érdemjegyeket. 

A nevelők feladatai a magatartás és szorgalom megállapítása előtt: 

Az osztályfőnökök az osztályozóértekezletet megelőző héten ceruzával írják be a javasolt 

érdemjegyeket a naplóba. 
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A szaktanárok és szakoktatók az osztályzatokra vonatkozó módosító javaslataikat ceruzával 

írják be az osztálynaplóba, aláírással együtt. 

A gyakorlati oktatással összefüggő osztályzatokat a szakoktató állapítja meg a gyakorlati 

oktatók javaslatainak figyelembevételével, s írja be havonta a csoportnaplóba, félév és évvége 

előtt pedig az osztálynaplóba. 

A szaktanárok, a szakoktatók, a tanulókról gyűjtött - magatartást, szorgalom jegyet 

befolyásoló - információkat hozzák az osztályfőnök tudomására (esetlegesen tanév közben is), 

osztályozó értekezlet előtt. 

16.2. A tanulók jutalmazásának elvei 

A dicséret, a jó teljesítmények jutalmazása fontos pedagógiai eszköz. Következetesen élve 

ezzel az eszközzel fokozhatjuk tanulóink aktivitását, szorgalmát, kezdeményezőkészségét. 

A jutalmazás alapjául szolgálhat a tanuló kötelességei körébe tartozó feladatok terén 

kiemelkedő eredmények elérése, valamint minden olyan tanórán kívüli tevékenység, amely 

személyiségének fejlesztésére, illetve a tanulóközösség javára szolgál. 

Az egyes tanulók jutalmazásának lehetőségei 

Szaktanári dicséretben részesülhet a tanuló, ha: 

 az adott tantárgyból kimagasló eredményt ér el; 

 a tananyag kiegészítését önállóan vállalja (kiselőadások, szemléltető anyag készítése, 

stb.). 

Osztályfőnöki dicséretben részesülhet a tanuló, ha: 

 kötelességét folyamatosan példamutatóan teljesíti, általános tanulmányi eredménye 

kiváló; 

 a tanév folyamán nem mulasztott; 

 emberi magatartása, tanáraihoz és osztálytársaihoz való viszonya példamutató. 

Igazgatói dicséret 

Az iskola bármely pedagógusának javaslatára a kiváló tanulmányi eredményért és az 

iskolaközösségért végzett munkáért adható. A dicséret az ellenőrzőbe és a napló jegyzet 

rovatába kerül. 

Igazgatói dicséretben részesülhet a tanuló: 

 iskolaközösség érdekében kifejtett kiváló munka alapján  

 versenyeken elért eredmények (városi, megyei és országos versenyen elért kiemelkedő 

eredmény; OKTV-n döntőbe jutás; szakmai elméleti vagy gyakorlati versenyen elért 

kiemelkedő eredmény) alapján. 
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Nevelőtestületi dicséret 

Az iskolai közösség érdekében folyamatosan végzett igen jelentős, a kötelességein túlmenő 

tevékenységért adható (jegyzőkönyvi dicséret). Az a tanuló, aki félévi illetve az év végi 

érdemjegyei megállapításakor három vagy több tantárgyi dicséretben részesülne, 

automatikusan nevelőtestületi dicséretet kap. 

Kiemelkedő tanulók jutalmazása 

A Krúdy Emlékplakett a legmagasabb szintű iskolai elismerés, mely a nevelőtestület döntése 

alapján a ballagási ünnepségen kerül átadásra. Emellett azok a tanulók, akik a 

legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtották tanulmányaik során Krúdy Emlékérmet vehetnek át 

az iskola igazgatójától. A kiemelkedő végzős tanulók teljesítménye Emléklappal, illetve 

könyvjutalommal kerül elismerésre.  

Az egyes tanévek végén a tanévzáró ünnepélyen a „Krúdy kiváló tanulója” címet kapja a 

nevelőtestület döntése alapján minden iskolatípus azon tanulója, aki a legkiemelkedőbb 

teljesítményt nyújtotta a tanév során. A kiemelkedő eredményt elért tanulók oklevelet és 

könyvjutalmat kapnak, melyet az iskola közössége előtt vehetnek át. 

A "Krúdy Alapítvány a tanulókért" alapszabályának megfelelően anyagi támogatásban 

részesítheti az arra érdemes tanulókat szociális rászorultság esetén. Emellett anyagilag 

támogatja a tanulmányi versenyeken való részvételt (nevezési díj, útiköltség, stb.) A 

döntéseket az Alapítvány kuratóriuma hozza. 

17. Az emelt szintű érettségire történő felkészítés 

A 11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez az emelt szintű 

oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatokat és követelményeket a 110/2012. (VI. 4.) Korm. 

rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról és az érettségi 

vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet alapján tantárgyanként 

tartalmazzák a 2. mellékletben található tantárgyi programok. 
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IV. Szakképzési program 

A Szakképzési Törvény (2011. évi CLXXXVII. törvény) hatálya az iskolai rendszerű szakmai 

képzésre (szakképzésre), valamint az iskolarendszeren kívüli szakmai képzések esetén - a 

felnőttképzésről szóló törvény alapján folyó - az állam által elismert szakképesítés 

megszerzésére irányuló szakmai képzésre terjed ki. Az iskolarendszeren kívüli szakképzés 

vonatkozásában a további szabályokat a felnőttképzésről szóló törvény határozza meg. 

Magyarországon az első és második, az állam által elismert szakképesítés megszerzését az 

állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül - az e törvényben meghatározott 

feltételekkel - ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára. „Az iskolai 

rendszerű szakképzés feladata a komplex szakmai vizsgára történő felkészítésen kívül az 

életben való sikeres boldogulásra történő felkészítés és a tanuló életkori sajátosságához 

igazodó nevelés is.”
10

 Az iskolai rendszerű szakképzés a szakképzési évfolyamra történő 

továbbhaladással, felvétellel, illetve átvétellel kezdődik. Az OKJ-ben meghatározott 

szakképesítés tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és 

vizsgakövetelmény, valamint a szakképesítés központi programja alapján szakmai elméleti és 

gyakorlati képzés keretében történik, illetve ajánlott szakképzési programja alapján szakmai 

elméleti és gyakorlati képzés keretében történhet. Az iskolai rendszerű szakképzésben a 

szakmai képzés a szakmai és vizsgakövetelmény alapján kiadott egységes, kötelezően 

alkalmazandó szakképzési kerettanterv szerint folyik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

10
 2011. évi CLXXXVII tv a szakképzésről 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100187.TV
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1. A szakképzésre vonatkozó jogszabályok 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról  

 240/2012. (VIII. 30.) kormányrendelet. A gyakorlati képzés költségeinek a 

szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati 

képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 

20.) Korm. rendelet módosításáról rendelet 

 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 

 51/2012.(XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről. 

 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 

Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. 

rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 

2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító 

szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról 

 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

 29/2016 (VIII.26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM 

rendelet módosításáról 

 100/1997.(VI.13.) kormányrendelet az érettségi vizsgaszabályzatának kiadásáról 

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

 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 

 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet szakképzési kerettanterveket tartalmazó 

mellékletei: 2. és 3. számú mellékletei  

 24/2017.(VIII.31.) NGM rendelet szakképzési kerettanterveket tartalmazó mellékletei 

 25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM 

rendelet módosításáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100187.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100155.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100155.TV
http://www.pbkik.hu/hu/szakkepzes-mesterkepzes/download.php?id=16142
http://www.pbkik.hu/hu/szakkepzes-mesterkepzes/download.php?id=16142
http://www.pbkik.hu/hu/szakkepzes-mesterkepzes/download.php?id=16142
http://www.pbkik.hu/hu/szakkepzes-mesterkepzes/download.php?id=16142
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300077.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300315.KOR
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154038.326057
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154038.326057
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154038.326057
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154038.326057
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 26/2018.(VIII.7.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 

 5/2018. (VII.9.) ITM rendelet szakképzési kerettanterveket tartalmazó mellékletei 

      vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról 
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2. A szakképzés céljai 

A vendéglátóipari és turisztikai szakgimnáziumi (2016. szeptember 1-e előtt beiskolázott 

tanulók szakközépiskolai), valamint a szakközépiskolai  képzés nevelési célkitűzései 

(általános emberi és pedagógiai) egyezőek közös céljainkkal, alapvetően oktatási-képzési 

feladataiban, tartalmukban különböznek. 

A jövő vendéglátó és turisztikai szakembereinek olyan tudásra és mentalitásra lesz szükségük, 

amelyekkel megállhatják helyüket Európai Unió munkaerőpiacán. A gazdaság tercier ágazata 

egyre nagyobb arányt foglal el nemzetgazdaságban, egyre nagyobb az igény a kvalifikált 

szakemberekre, minőségileg és mennyiségileg növekszik a munkaerőigénye. 

Szakképzésünkben tehát a gazdaság igényeit figyelembe kell venni.  

Vendéglátó szakemberek képzése 2 formában folyik intézményünkben: 

 szakgimnáziumban (2016. szeptember 1. előtt beiskolázás esetén szakközépiskolában 

vendéglátásszervező-vendéglős) a vendéglátásszervező képzéssel; 

 szakközépiskolában . 

A képzés célja magában foglalja a szakmai követelményeket, a nevelési célokat, a 

személyiségformálást, a szocializációs funkciókra való felkészítést is - a szakmával 

összefüggő társadalmi gyakorlat megismertetésével.  

2.1. Turisztikai szakgimnázium idegenvezető és turisztikai szervező, értékesítő: 

 az turisztikai, a vendéglátó és szállodai tevékenységet végző vállalkozások, turisztikai 

irányító szervek számára korszerű általános és szakmai műveltségű szakemberek 

képzése; 

 fontos célkitűzés, szakmai követelmény képességeik sokoldalú fejlesztése; 

 az iskola kapcsolatrendszerén keresztül az összefüggő nyári szakmai gyakorlatok 

feltételeinek biztosítása; 

 turisztikai szemlélet és a szakmai műveltség részét képező turisztikai alapismeretek 

átadása. 

2.2. A két tanítási nyelvű turisztikai szakgimnázium turisztikai szervező, értékesítő: 

 az turisztikai, a vendéglátó és szállodai tevékenységet végző vállalkozások, turisztikai 

irányító szervek számára korszerű általános és szakmai műveltségű szakemberek 

képzése; 

 felsőfokú nyelvvizsga érettségiig a célnyelvből, középfokú nyelvvizsga a második 

idegen nyelvből; 
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 fontos célkitűzés, szakmai követelmény képességeik sokoldalú fejlesztése; 

 az iskola kapcsolatrendszerén keresztül az összefüggő nyári szakmai gyakorlatok 

feltételeinek biztosítása; 

 turisztikai szemlélet és a szakmai műveltség részét képező turisztikai alapismeretek 

átadása. 

2.3. A vendéglátó szakgimnázium: 

 olyan szakemberek képzése, akik választott szakterületükön és bármely a szakmával 

kapcsolatos gazdasági területen vezetési, szervezési feladatot el tudnak látni;  

 középfokú illetve szakmai nyelvvizsga szintnek megfelelő idegen nyelvtudás; 

 elsősorban szakiránynak megfelelő továbbtanulásra felkészítés; 

 kommunikációs képességek fejlesztése; 

 olyan speciális magatartás és viselkedéskultúra kialakítása, amely szakmai 

követelmény a vendéglátóiparban. 

2.4. Vendéglátóipari szakközépiskola: 

 a szakács, a cukrász, a pincér szakmákban olyan szakembereknek a képzése, akik a 

szakma elméleti alapjaival és a munkaműveletek végrehajtásában megfelelő 

gyakorlattal rendelkeznek. Képesek szakmájukban önállóan, szakszerűen és 

biztonságosan dolgozni; 

 a képzés befejezésekor szakmai nyelvismerettel rendelkezzenek; 

 többségük folytassa tanulmányait a szakmai vizsga letétele után, legalább érettségi 

vizsgát tegyen; 

 a szakma megszerettetése és önképzési igényük kialakítása. 

Mindegyik képzési szinten alapvető cél, hogy ismerjék állampolgári, munkavállalói jogaikat 

és kötelességeiket. Tudjanak beilleszkedni a munkahelyi szervezetbe, és felkészítettek 

legyenek a szakmai szervezetek (kamarák stb.) munkájában való közreműködésre. A szakmai 

és általános felkészültségen túl rendelkezzenek olyan kommunikációs és tanulási készséggel, 

hogy tudják követni a szakma fejlődésével járó új igényeket, illetve a munkaerő-piaci 

viszonyok változásait. Az iskola elvégzése után diákjaink a program eredményeként a keresett 

munkaerő pozíciójába kerüljenek.  
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3. A szakmai gyakorlat szervezése 

A gyakorlati képzést a tanév szorgalmi idejében és/vagy a szorgalmi idő befejezését követően 

összefüggő gyakorlatként kell megszervezni. Az 1/9. évfolyam gyakorlati képzésére az iskolai 

tanműhelyekben az éves órarendben meghatározottak szerint kerül sor. A szakközépiskolai 

tanulók a sikeres szintvizsga teljesítése után tanulószerződést kötnek az őket gyakorlatra 

fogadó szervezettel. A tanulószerződés megkötésének az előkészítésében az iskola az 

osztályfőnökökön valamint a gyakorlati oktatásvezetőn keresztül segítséget nyújt a szülőknek, 

ill. a tanulóknak. 

A szakgimnáziumi képzés tanulói esetében az összefüggő nyári gyakorlat a szakképzést 

folytató intézmény, az szakképző intézmény fenntartója, az illetékes gazdasági kamara és a 

gyakorlati hely közötti együttműködési megállapodás alapján történik. 

A gazdálkodó szervnél történő gyakorlati képzés felügyeletét és a képzésre vonatkozó 

rendelkezések megtartásának ellenőrzését az illetékes gazdasági kamara a szakképző iskola 

közreműködésével látja el. A tanulót a gyakorlati képzést szervező a gyakorlati képzési 

feladattal összefüggő munkavédelmi oktatásban részesíti. A képzési idő alatt a gyakorlati 

képzés szervezőjének gondoskodni kell arról, hogy a tanuló rendszeres orvosi vizsgálattal 

rendelkezzen. A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező, a tanuló 

mulasztását csak az „Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről” nyomtatvánnyal 

igazolhatja. 

A gazdálkodó szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről foglalkozási naplót (munkanaplót) 

köteles vezetni. A naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységet, az arra fordított időt és 

a tanuló értékelését. 
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4. Szakképzés 

4.1. Szakgimnázium  

(2016. szeptember 1. előtt szakközépiskola) 

4.1.1. Turisztikai szervező, értékesítő megnevezésű szakképesítés  

A szakképesítés azonosító száma: 54 812 03 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVIII. Turisztika 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: -- 

Szakmai előképzettség: nem szükséges 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok): 

FEOR 

száma 
FEOR megnevezése 

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

4221 
Utazásszervező, 

tanácsadó 

Turisztikai referens 

Utazási irodai utasszervező 

Utazási irodai ügyintéző 

Utazási referens 

Üdülésszervező 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A turisztikai szervező, értékesítő szakember turisztikai vállalkozások munkájában 

szervezőként, előadóként, ügyintézőként és referensként képes a vállalkozás teljes körű 

tevékenységét végezni, irányítani, szervezni és ellenőrizni vezetői szinten (utazási irodában, 

idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban). Ismeri és 

alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat, 

hivatalos levelet készít hagyományos és digitális formában, irodatechnikai berendezéseket 

kezel, adatállományból egyszerűbb jelentést készít, értelmezi a turisztikai piac alapvető 
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kategóriáit, alakítja a turisztikai termékkínálatot, web alapú szoftvereket kezel, digitális, 

elektronikai technológiát alkalmaz. Üzleti kapcsolatokat teremt hivatalos partnerekkel, 

vendégekkel alkalmazva a különböző kultúrák érintkezési formáit.  

Kapcsolódó szakképesítések: 

azonosító száma megnevezése 

51 812 01 Utazásügyintéző 

54 812 01 Idegenvezető 

52 812 01 Szállodai recepciós 

A szakképzés szervezésének feltételei:  

Személyi feltételek: A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

2016. szeptember 1. előtti beiskolázás esetén: Ezen túl az alábbi tantárgy oktatására az alábbi 

végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Antik örökségünk latin nyelv és irodalom szakos tanár 

Latin nyelvtan és fordítási gyakorlatok latin nyelv és irodalom szakos tanár 

2016. szeptember 1. utáni beiskolázás esetén: Ezen túl az alábbi tantárgy oktatására az alábbi 

végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 

Kultúr- és vallástörténet Középiskolai történelem vagy/és művészettörténet szakos tanár 

Tárgyi feltételek: Számítógépes munkaállomás internetkapcsolattal; Irodai ügyviteli munkát 

segítő szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő, levelező program, 

iktatóprogram, webes felület); Irodai telekommunikációs eszközök (nyomtató, szkenner, 

telefon, fax, lamináló); Irodai munkakör tanirodai kialakítása (irodabútor, katalógusállvány, 

iktatóállvány/polc); Tárgyalóasztal; Ügyfélpult; Projektor; Szakmai szoftverek (integrált 

szállodai szoftver, értékesítési program); Szakmai folyóiratok, katalógusok. 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra: 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 

érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két 

évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai 
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tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. 

középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, 

összes óraszámával. 

Szakmai követelmények 2016. szeptember 1. előtti beiskolázás esetén: 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

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

10061-12 Turisztikai erőforrások bemutatása 

10062-12 Turisztikai kommunikáció 

11503-12 Turisztikai latin 

10063-12 Ügyviteli folyamatok alkalmazása 

10064-12 Turisztikai termékkínálat értékesítése 

10065-12 Turisztikai vállalkozások működtetése 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot 

követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;  

 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

Az iskolai rendszerű szakképzés feladata a komplex szakmai vizsgára és az ágazati szakmai 

érettségi vizsgára történő felkészítés. A 12. évfolyam lezárása kötelező ágazati szakmai 

érettségi vizsga (Turisztika ismeretek) letételével történik. Az ágazati szakmai érettségi 

Turisztikai referens munkakör (FEOR-kód 4221-05) betöltésére jogosít. 

A szakképzés az 5/13. évfolyamon folytatódik. Komplex szakmai vizsgával zárul. 

Megszerezhető szakképesítés: 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő. A részletes 

vizsgakövetelményeket a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza. 
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A két tanítási nyelvű turisztikai szakközépiskola óraterve: 

Tantárgyak  9.knyi 9. évf.  10. évf.  11. évf.  12. évf.  

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 4 

Idegen nyelvek I. (német) 19 6 5 5 5 

Idegen nyelvek II. (angol) 
 

3 3 3 
 

Célnyelvi civilizáció 
 

1 1 2 2 

Matematika 3 3 3 3 3 

Etika 
    

1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 3 4 

Fizika 
 

2 2 1 
 

Kémia 
 

2 1 
  

Biológia – egészségtan 
  

2 2 1 

Földrajz 
 

2 1 
  

Művészetek* 1 
    

Informatika 2 
    

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Szakmai tárgyak** 
 

6 7 8 11 

A Kötelezően választható tantárgyak között a Turisztika ismeretek (mint érettségi tantárgy) 

tantárgyat választhatják a tanulók 11. és 12. évfolyamon heti 2 órában, melynek szakmai 

tartalmát az emelt szintű ágazati érettségi vizsgára történő felkészítés adja. 

Szakmai követelmények 2016. szeptember 1. utáni beiskolázás szakgimnáziumi képzés 

esetén: 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerint 

10064-16 Turisztikai termékkínálat  

10065-16 Turisztikai vállalkozások 

11714-16 Turisztikai erőforrások  

11715-16 Kommunikáció a turizmusban 

11716-16 Gazdasági folyamatok a turizmusban 

11717-16 Infokommunikációs technológia a turizmusban  

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

11499-12 Foglalkoztatás II.  
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Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

Az iskolai rendszerű szakképzés feladata a komplex szakmai vizsgára és a szakmai érettségi 

vizsgára történő felkészítés. A 12. évfolyam lezárása kötelező ágazati szakmai érettségi vizsga 

letételével történik. Az ágazati szakmai érettségi Turisztikai referens munkakör (FEOR-kód 

4221-05) betöltésére jogosít. A szakképzési törvény 2018. január 1-én hatályba lépett 

módosításai a rugalmas, az adott ágazathoz igazodó tanulási utak kialakítását teszik lehetővé a 

szakgimnáziumokban. Ennek keretében a tanulók dönthetnek arról, hogy a tanult 

főszakképesítéshez kapcsolódó mellék-szakképesítést kívánják-e tanulni képzésük 11-12. 

évfolyamán. A szakgimnáziumnak a szakmai képzés során a főszakképesítés kötelező 

tanulmányai mellett legalább két alternatív tanulási lehetőséget kell felajánlania tanulói 

számára a szakmai tudás erősítése, szélesítése céljából. A helyi tantervünk biztosítja a tanuló 

számára a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés választásának lehetőségét a 

XXVIII. Turisztika ágazathoz tartozó 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő és 54 812 01 

Idegenvezető szakképesítésekhez a 52 812 01 Szállodai recepciós mellék-szakképesítést, 

másrészt, ha a tanuló a mellék-szakképesítést nem választja, az iskola által helyi tanterv 

alapján a tanuló szakmai kompetenciáit, tudását erősítő szakmai tartalmak (Turisztikai 

desztináció, Különleges szállodák) tanulására ad lehetőséget. 

A szakképzés az 5/13. évfolyamon folytatódik. Komplex szakmai vizsgával zárul. 

Megszerezhető szakképesítés: 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő. A részletes 

vizsgakövetelményeket a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza. 

A turisztikai szakgimnázium óraterve 2016. szeptember 1. utáni beiskolázás szakgimnáziumi 

képzés esetén: 

Tantárgyak  9. évf.  10. évf.  11. évf.  12. évf.  

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4  

Idegen nyelv 4 4 4 4 

Matematika 3 3 3 3 

Etika 
   

1  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Komplex természettudomány 3 
   

Földrajz 
 

2 2 2 
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Művészetek* 
  

1 
 

Informatika 2 2 
  

Kötelezően választható tantárgy: emelt szintű érettségi 

vagy idegen nyelv vagy fizika vagy informatika vagy 

Szakmai tantárgy 
  

2 2 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek    1 
 

  

Testnevelés és sport 5  5 5 5  

Osztályfőnöki 1 1 1 1  

Érettségire épülő (fő) szakképesítés  8 8 7 7 

11. évfolyamtól választható: Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés vagy az iskola által 

ajánlott, a tanuló szakmai kompetenciáit, tudását 

erősítő szakmai tartalmak tanulása 

3 4 3 3 

A Kötelezően választható tantárgyak között a Turisztika ismeretek (mint érettségi tantárgy) 

tantárgyat választhatják a tanulók 11. és 12. évfolyamon heti 2 órában, melynek szakmai 

tartalmát az emelt szintű ágazati érettségi vizsgára történő felkészítés adja.A két tanítási 

nyelvű turisztikai szakgimnázium óraterve 2016. szeptember 1. utáni beiskolázás 

szakgimnáziumi képzés esetén: 

Tantárgyak  9.knyi 9. évf.  10. évf.  11. évf.  12. évf.  

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 4 

Idegen nyelv I. (német) 19 6 5 5 5 

Idegen nyelv II. (angol)   3 2 2 

Célnyelvi civilizáció  1 1 1 1 

Matematika 3 3 3 3 3 

Etika  

 
   

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 3 4 

Komplex természettudomány  3 
   

Földrajz  

 

1 
  

Művészetek* 1 

 
   

Informatika 2 

 
   

Kötelezően választható tantárgy: emelt szintű 

érettségi vagy idegen nyelv vagy fizika vagy 

informatika vagy Szakmai tantárgy 

 

 

 
2 2 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Érettségire épülő (fő) szakképesítés   8 8 7 7 
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11. évfolyamtól választható: Érettségi vizsga 

keretében megszerezhető szakképesítés vagy az 

iskola által ajánlott, a tanuló szakmai 

kompetenciáit, tudását erősítő szakmai tartalmak 

tanulása 

 

3 4 3 3 

A Kötelezően választható tantárgyak között a Turisztika ismeretek (mint érettségi tantárgy) 

tantárgyat választhatják a tanulók 11. és 12. évfolyamon heti 2 órában, melynek szakmai 

tartalmát az emelt szintű ágazati érettségi vizsgára történő felkészítés adja. 

A turisztikai szakgimnázium óraterve 2018. szeptember 1. utáni beiskolázás szakgimnáziumi 

képzés esetén: 

Tantárgyak  9. évf.  10. évf.  11. évf.  12. évf.  

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4  

Idegen nyelv 4 4 4 4 

Matematika 3 3  3 3 

Etika 
   

1  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Komplex természettudomány 3 
   

Földrajz 2 2 2 
 

Művészetek* 1 
   

Informatika 2 2 
  

Kötelezően választható tantárgy: emelt szintű érettségi 

vagy idegen nyelv vagy fizika vagy informatika vagy 

Szakmai tantárgy 
  

2 2 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek    1 
 

  

Testnevelés és sport 5  5 5 5  

Osztályfőnöki 1 1 1 1  

Érettségire épülő (fő) szakképesítés  8 12 6 7 

11. évfolyamtól választható: Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés vagy az iskola által 

ajánlott, a tanuló szakmai kompetenciáit, tudását 

erősítő szakmai tartalmak tanulása 

0 0 5 5 

 

A két tanítási nyelvű turisztikai szakgimnázium óraterve 2018. szeptember 1. utáni 

beiskolázás szakgimnáziumi képzés esetén: 

Tantárgyak  9.knyi 9. évf.  10. évf.  11. évf.  12. évf.  

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 4 

Idegen nyelv I. (német) 19 6 5 5 5 
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Idegen nyelv II. (angol)  2 2 2  

Célnyelvi civilizáció  1 1 1 1 

Matematika 3 3 3 3 3 

Etika  

 
   

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 3 4 

Komplex természettudomány  

 
   

Földrajz (Választható természettudományos 

tantárgy) 
 2 2 

  

Művészetek*  1 
   

Informatika 3 2 
   

Kötelezően választható tantárgy: emelt szintű 

érettségi vagy idegen nyelv vagy fizika vagy 

informatika vagy Szakmai tantárgy 

 

 

 
2 2 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Érettségire épülő (fő) szakképesítés   8 12 6 7 

11. évfolyamtól választható: Érettségi vizsga 

keretében megszerezhető szakképesítés vagy az 

iskola által ajánlott, a tanuló szakmai 

kompetenciáit, tudását erősítő szakmai tartalmak 

tanulása 

 

0 0 5 5 

4.1.2. Idegenvezető megnevezésű szakképesítés  

A szakképesítés azonosító száma: 54 812 01 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVIII. Turisztika 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: -- 

Szakmai előképzettség: nem szükséges 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: a szakképzési kerettanterv szerint nem szükséges 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
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A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok): 

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

5233 

 

Idegenvezető 

 

Autóbuszos idegenvezető, csoportkísérő 

Városnézést lebonyolító idegenvezető  

Múzeumi idegenvezető, tárlatvezető 

Telepített idegenvezető 

Túravezető  

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az idegenvezető az országba érkező külföldi turistákat valamint a belföldi utazásokon 

(országjáró körút, kirándulás, városnézés, szakmai programok) résztvevő magyar vendégeket 

megismerteti az ország turisztikai, kulturális, történelmi, művészeti nevezetességeivel, 

természeti értékeivel, idegen illetve magyar nyelven. 

Gondoskodik a vendégek részére megrendelt szolgáltatások biztosításáról, valamint a magyar 

csoportok külföldre utazása során csoportkísérői teendőket lát el és tolmácsol. Az utazás során 

felmerülő problémákat megoldja. Elvégzi a munkához kapcsolódó adminisztrációt. 

Kapcsolódó szakképesítések: 

azonosító száma megnevezése 

51 812 01 Utazásügyintéző 

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő 

52 812 01 Szállodai recepciós 

A szakképzés szervezésének feltételei:  

Személyi feltételek: A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Kultúr- és vallástörténet 
Középiskolai történelem vagy/és művészettörténet 

szakos tanár 

Idegenvezetés módszertana, gyakorlata Idegenvezetői OKJ végzettség 
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Tárgyi feltételek: Tanterem; Számítógépes munkaállomás internetkapcsolattal; Irodai 

ügyviteli munkát segítő szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő, 

levelező program, iktatóprogram, webes felület); Irodai telekommunikációs eszközök 

(nyomtató, szkenner, telefon, fax, lamináló); Okostelefon; Projektor, multimédia; Szakmai 

szoftverek (útvonaltervező, web page szerkesztő, értékesítési program); Könyvtár 

(Útikönyvek, szakmai folyóiratok, szótár); Autóbusz, Mikrobusz; Hangerősítő; Mikrofon, 

(mikroport); Elsősegélycsomag. 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra: 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 

érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két 

évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. 

középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, 

összes óraszámával. 

Szakmai követelmények: 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerint 

azonosító száma megnevezése 

11711-16 Idegenvezetői szaktudás  

11712-16 Idegenvezetés módszertana 

11713-16 Idegenvezetés a gyakorlatban 

11714-16 Turisztikai erőforrások 

11715-16 Kommunikáció a turizmusban 

11716-16 Gazdasági folyamatok a turizmusban 

11717-16 Infokommunikációs technológia a turizmusban 

11503-12 Turisztikai latin 

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

11499-12 Foglalkoztatás II.  

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
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Az iskolai rendszerű szakképzés feladata a komplex szakmai vizsgára és a szakmai érettségi 

vizsgára történő felkészítés. A 12. évfolyam lezárása kötelező ágazati szakmai érettségi vizsga 

letételével történik. Az ágazati szakmai érettségi Turisztikai referens munkakör (FEOR-kód 

4221-05) betöltésére jogosít. A szakképzési törvény 2018. január 1-én hatályba lépett 

módosításai a rugalmas, az adott ágazathoz igazodó tanulási utak kialakítását teszik lehetővé a 

szakgimnáziumokban. Ennek keretében a tanulók dönthetnek arról, hogy a tanult 

főszakképesítéshez kapcsolódó mellék-szakképesítést kívánják-e tanulni képzésük 11-12. 

évfolyamán. A szakgimnáziumnak a szakmai képzés során a főszakképesítés kötelező 

tanulmányai mellett legalább két alternatív tanulási lehetőséget kell felajánlania tanulói 

számára a szakmai tudás erősítése, szélesítése céljából. A helyi tantervünk biztosítja a tanuló 

számára a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés választásának lehetőségét a 

XXVIII. Turisztika ágazathoz tartozó 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő és 54 812 01 

Idegenvezető szakképesítésekhez a 52 812 01 Szállodai recepciós mellék-szakképesítést, 

másrészt, ha a tanuló a mellék-szakképesítést nem választja, az iskola által helyi tanterv 

alapján a tanuló szakmai kompetenciáit, tudását erősítő szakmai tartalmak (Turisztikai 

desztináció, Különleges szállodák) tanulására ad lehetőséget. 

A szakképzés az 5/13. évfolyamon folytatódik. Komplex szakmai vizsgával zárul. 

Megszerezhető szakképesítés: 54 812 01 Idegenvezető. A részletes vizsgakövetelményeket a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza. 

A turisztikai szakgimnázium óraterve 2016. szeptember 1. utáni beiskolázás szakgimnáziumi 

képzés esetén: 

Tantárgyak  9. évf.  10. évf.  11. évf.  12. évf.  

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4  

Idegen nyelv 4 4 4 4 

Matematika 3 3 3 3 

Etika 
   

1  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Komplex természettudomány 3 
   

Földrajz 
 

2 2 2 

Művészetek* 
  

1 
 

Informatika 2 2 
  

Kötelezően választható tantárgy: emelt szintű 
érettségi vagy idegen nyelv vagy fizika vagy 
informatika vagy Szakmai tantárgy 

  
2 2 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 
 

1 
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Testnevelés és sport 5 5 5 5  

Osztályfőnöki 1 1 1 1  

Érettségire épülő (fő) szakképesítés  8 8 7 7 

11. évfolyamtól választható: Érettségi vizsga 
keretében megszerezhető szakképesítés vagy az 
iskola által ajánlott, a tanuló szakmai 
kompetenciáit, tudását erősítő szakmai tartalmak 
tanulása 

3 4 3 3 

A Kötelezően választható tantárgyak között a Turisztika ismeretek (mint érettségi tantárgy) 

tantárgyat választhatják a tanulók 11. és 12. évfolyamon heti 2 órában, melynek szakmai 

tartalmát az emelt szintű ágazati érettségi vizsgára történő felkészítés adja. 

A turisztikai szakgimnázium óraterve 2018. szeptember 1. utáni beiskolázás szakgimnáziumi 

képzés esetén: 

Tantárgyak  9. évf.  10. évf.  11. évf.  12. évf.  

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4  

Idegen nyelv 4 4 4 4 

Matematika 3 3  3 3 

Etika 
   

1  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Komplex természettudomány 3 
   

Földrajz 2 2 2 
 

Művészetek* 1 
   

Informatika 2 2 
  

Kötelezően választható tantárgy: emelt szintű érettségi 

vagy idegen nyelv vagy fizika vagy informatika vagy 

Szakmai tantárgy 
  

2 2 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek    1 
 

  

Testnevelés és sport 5  5 5 5  

Osztályfőnöki 1 1 1 1  

Érettségire épülő (fő) szakképesítés  8 12 6 7 

11. évfolyamtól választható: Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés vagy az iskola által 

ajánlott, a tanuló szakmai kompetenciáit, tudását 

erősítő szakmai tartalmak tanulása 

0 0 5 5 

 

 



 

Pedagógiai Program 2018. 176 

4.1.3. Szállodai recepciós megnevezésű szakképesítés  

A szakképesítés azonosító száma: 52 812 01 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVIII. Turisztika 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: – 

Szakmai előképzettség: – 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

FEOR 

száma 

FEOR 

megnevezése 
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

 

4223 

 

Szállodai recepciós 

Szállodai portás, recepciós, Kereskedelmi szálláshelyen 

recepciós 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:  

A szállodai recepciós olyan kereskedelmi szálláshelyen tevékenykedik, amely az előírt 

szempontok alapján került kategóriába sorolásra. Az alkalmazott Front office rendszer, a 

belső munkaszervezés meghatározza a munkavégzést, így valamennyi feladatát önállóan vagy 

megosztva (porta, recepció, kassza) látja el. 

A kereskedelmi szálláshely egyéb szolgáltató részlegeivel interaktív munka kapcsolatot tart és 

az ezzel kapcsolatos feladatokat ellátja.  

Szakmai követelmények: 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerint 

azonosító száma megnevezése  

11300-12 Szállodai adminisztráció 

11301-12 Szállodai kommunikáció 

11302-12 Szállodai tevékenységek 

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

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

A szakképzés szervezésének feltételei:  

Személyi feltételek: A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Tárgyi feltételek: Számítógép, laptop; Telefon; Fax; Pénztárgép; UV lámpa; Kártyaleolvasó; 

Kulcskártyaleolvasó; Széf; DVD; Projektor; Televízió, videó; Vetítővászon; Nyomtató; 

Fénymásoló; Lamináló; Internet; Hangosítás; Bankkártya terminál; Elsősegély doboz; 

Szkenner; Flip-chart. 

Az a vizsgázó, aki a Turisztika ismeretek vagy a Turisztikai ismeretek ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgyat sikeresen teljesítette mentesül az SZVK 5.3.2. Központi írásbeli 

vizsgatevékenység pontjában foglaltak teljesítése alól. Ebben az esetben az előzőekben 

meghatározott vizsgatevékenység eredményét - az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy 

érdemjegyétől függetlenül - jelesnek (5) kell tekinteni.
11

 

4.1.4. Vendéglátásszervező megnevezésű szakképesítés 

A 2016. szeptember 1. előtt beiskolázás esetében: 

Szakképesítés megnevezése: Vendéglátásszervező-vendéglős 

A szakképesítés azonosító száma: 54 811 01 

Szakmacsoport: 18. Vendéglátás-turisztika 

Ágazati besorolás: XXVII. Vendéglátóipar 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Képzési idő: 4+1 évfolyam  

Szintvizsga: nincs 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot 

követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;  

                                                 

11
 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelete a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai 

és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról 
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 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A Vendéglátásszervező-vendéglős a vendéglátásban vezetői, szervezői, gazdálkodási 

feladatokat ellátó szakember, aki magas szintű, korszerű szakmai és gazdálkodási 

ismeretekkel és továbbfejleszthető tudással rendelkezik. A vendéglátó vállalkozások és az 

étkeztetési, vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtó egységek üzemeltetéséhez szükséges 

tervezői, vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat lát el. A vendéglátó egységekben végzi, 

irányítja, szervezi, ellenőrzi az árubeszerzést, a raktározást, a termelési, az értékesítési és 

szolgáltatási tevékenységeket. Összeállítja a vendéglátó egység kínálatát, bemutatja, 

reklámozza az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a 

cégarculatot. Kapcsolatot tart, kommunikál magyar és idegen nyelven a vendégekkel, az 

egység üzletfeleivel és a hatóságokkal. Gondoskodik a vendéglátó egységekben a biztonsági-, 

munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi, higiénia, élelmiszerbiztonsági előírások 

betartásáról. 

A szakképzés szervezésének feltételei:  

Személyi feltételek: A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Tárgyi feltételek: A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések 

felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (SZVK) tartalmazza, melynek 

további részletei az alábbiak: a 6.20. Jéggép megléte csak ajánlott, nem kötelező. A 6.29 

(pénztárgép) kiváltható bármely értékesítő programmal. 

Szakmai követelmények: 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerint. 
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10050-12 Vendéglátó értékesítés 

10051-12 Vendéglátó marketing és kommunikáció 

10052-12 Vendéglátó termelés 

10053-12 Vendéglátó üzleti gazdálkodás 

10054-12 Vendéglátó üzleti idegen nyelv 

10055-12 Vendéglátó üzletvezetés 

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

11499-12 Foglalkoztatás II.  

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra - Vendéglátásszervező-vendéglős 

(2016. szeptember 1. előtti beiskolázás): 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 

érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két 

évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. 

középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, 

összes óraszámával. 

Tantárgyak  9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 5/13.évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4  

Idegen nyelvek 5 5 5 4 4 

Matematika 4 4 3 4  

Etika 
  

1 
 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3 3  

Fizika 2 2 1 
 

 

Kémia 2 1 
  

 

Biológia – egészségtan 
 

2 2 1  

Földrajz 2 2 
  

 

Művészetek* 
 

1 
  

 

Informatika 2 
   

 

Testnevelés és sport 5 5 5 5  

Osztályfőnöki 1 1 1 1 0,5 

Szakmai tárgyak** 6 7 8 11 31 
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A Kötelezően választható tantárgyak között a Vendéglátóipar ismeretek (mint érettségi 

tantárgy) tantárgyat választhatják a tanulók 11. és 12. évfolyamon heti 2 órában, melynek 

szakmai tartalmát az emelt szintű ágazati érettségi vizsgára történő felkészítés adja. 

A 12. év végén Vendéglátó ágazati szakmai érettségi vizsgát tesznek a tanulók közép- vagy 

emeltszinten. Az Érettségi bizonyítvány szakmai érettségi végzettséget tanúsít, mely a pultos 

munkakör betöltésére képesít.  

A szakirányú ágazati szakközépiskolai tanulmányokat befejező, szakmai érettségit szerzett 

tanulók az 5/13. évfolyamon készíthetők fel a komplex szakmai vizsgára, ezért számukra az 

összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése a szakképző évfolyam megkezdése előtt történik. 

A szakmai képzés Vendéglátásszervező – vendéglős végzettséget ad. 

A 2016. szeptember 1. utáni beiskolázás esetében: 

Szakképesítés megnevezése: Vendéglátásszervező 

A szakképesítés azonosító száma: 54 811 01 

Szakmacsoport: 18. Vendéglátás-turisztika 

Ágazati besorolás: XXVII. Vendéglátóipar 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Képzési idő: 4+1 évfolyam  

Szintvizsga: nincs 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

 a 10. évfolyamot követően 140 óra,  

 a 11. évfolyamot követően 140 óra; 

 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

Képzési idő: 4+1 évfolyam  
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A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A Vendéglátásszervező a vendéglátásban vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat ellátó 

szakember, aki magas szintű, korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel és 

továbbfejleszthető tudással rendelkezik. A vendéglátó vállalkozások és az étkeztetési, 

vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtó egységek üzemeltetéséhez szükséges tervezői, vezetői, 

szervezői, gazdálkodási feladatokat lát el. A vendéglátó egységekben végzi, irányítja, 

szervezi, ellenőrzi az árubeszerzést, a raktározást, a termelési, az értékesítési és szolgáltatási 

tevékenységeket. Összeállítja a vendéglátó egység kínálatát, bemutatja, reklámozza az egység 

szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot. Kapcsolatot 

tart, kommunikál magyar és idegen nyelven a vendégekkel, az egység üzletfeleivel és a 

hatóságokkal. Gondoskodik a vendéglátó egységekben a biztonsági-, munka- és tűzvédelmi, 

környezetvédelmi, higiénia, élelmiszerbiztonsági előírások betartásáról. 

A szakképzés szervezésének feltételei:  

Személyi feltételek: A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Tárgyi feltételek: A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések 

felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (SZVK) tartalmazza, melynek 

további részletei az alábbiak: a 6.20. Jéggép megléte csak ajánlott, nem kötelező. A 6.29 

(pénztárgép) kiváltható bármely értékesítő programmal. 

Szakmai követelmények: 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerint. 

azonosító száma megnevezése 

11561-16 Gazdálkodási ismeretek 

11518-16 Élelmiszerismeret 

11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek 

11520-16 Vendéglátó kereskedelem 

11538-16 A vendéglátás marketingje 

11539-16 Vendéglátó ételkészítés 

11540-16 Idegen nyelv a vendéglátásban 

11541-16 Üzletvezetés a vendéglátásban 

11497-12 Foglalkoztatás I. 



 

Pedagógiai Program 2018. 182 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

 

A szakképesítés szakgimnáziumi óraterve nappali rendszerű oktatásra - 

Vendéglátásszervező (2016. szeptember 1. utáni  beiskolázás): 

 

Tantárgyak  9. évf.  10. évf.  11. évf.  12. évf.  5/13.évf. 

Magyar nyelv és irodalom  4 4 4 4  

Idegen nyelv  4 4 4 4 4 

Matematika  3 3 3 3  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  2 2 3 3  

Etika  - - - 1  

Informatika  2 2 - -  

Művészetek  - - 1 -  

Testnevelés  5 5 5 5  

Osztályfőnöki  1 1 1 1 0,5 

Komplex természettudomány  3 - - -  

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Földrajz  - 2 2 2  

Kötelezően választható tantárgy: Érettségi tantárgy, vagy 

Idegen nyelv, vagy Fizika*, vagy Informatika, vagy Szakmai 

tantárgy**  

- - 2 2 

 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek  - 1 - -  

Érettségire épülő (fő) szakképesítés  9 8,5 6,5 6 31 

11. évfolyamtól választható: Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés vagy az iskola által ajánlott, a 

tanuló szakmai kompetenciáit, tudását erősítő szakmai 

tartalmak tanulása 

2 3,5 3,5 4 

 

A Kötelezően választható tantárgyak között a Vendéglátóipar ismeretek (mint érettségi 

tantárgy) tantárgyat választhatják a tanulók 11. és 12. évfolyamon heti 2 órában, melynek 

szakmai tartalmát az emelt szintű ágazati érettségi vizsgára történő felkészítés adja. 

A 12. év végén Vendéglátó ágazati szakmai érettségi vizsgát tesznek a tanulók közép-, és 

emeltszinten. Az ágazati szakmai érettségi Pultos munkakör betöltésére jogosít. A 

szakképzési törvény 2018. január 1-én hatályba lépett módosításai a rugalmas, az adott 

ágazathoz igazodó tanulási utak kialakítását teszik lehetővé a szakgimnáziumokban. Ennek 

keretében a tanulók dönthetnek arról, hogy a tanult főszakképesítéshez kapcsolódó mellék-

szakképesítést kívánják-e tanulni képzésük 11-12. évfolyamán. A szakgimnáziumnak a 

szakmai képzés során a főszakképesítés kötelező tanulmányai mellett legalább két alternatív 

tanulási lehetőséget kell felajánlania tanulói számára a szakmai tudás erősítése, szélesítése 
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céljából. A helyi tantervünk biztosítja a tanuló számára a mellék-szakképesítés megszerzésére 

irányuló képzés választásának lehetőségét a XXVII. Vendéglátóipar ágazathoz tartozó 54 811 

01 Vendéglátásszervező szakképesítéshez a 34 811 03 Pincér mellék-szakképesítést, másrészt, 

ha a tanuló a mellék-szakképesítést nem választja, az iskola által helyi tanterv alapján a tanuló 

szakmai kompetenciáit, tudását erősítő szakmai tartalmak (Nemzetek konyhája, Borkultúra, 

italismeret gyakorlata) tanulására ad lehetőséget. 

A szakirányú ágazati szakközépiskolai tanulmányokat befejező, szakmai érettségit szerzett 

tanulók az 5/13. évfolyamon készíthetők fel a komplex szakmai vizsgára, ezért számukra az 

összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése a szakképző évfolyam megkezdése előtt történik. A 

szakmai képzés Vendéglátásszervező – vendéglős végzettséget ad. 

A szakképesítés szakgimnáziumi óraterve nappali rendszerű oktatásra - 

Vendéglátásszervező (2017. szeptember 1. utáni  beiskolázás): 

 

Tantárgyak  9. évf.  10. évf.  11. évf.  12. évf.  5/13.évf. 

Magyar nyelv és irodalom  4 4 4 4  

Idegen nyelv  4 4 4 4 4 

Matematika  3 3 3 3  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  2 2 3 3  

Etika  - - - 1  

Informatika  2 2 - -  

Művészetek  - - 1 -  

Testnevelés  5 5 5 5  

Osztályfőnöki  1 1 1 1 0,5 

Komplex természettudomány  3 - - -  

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Földrajz  - 2 2 2  

Kötelezően választható tantárgy: Érettségi tantárgy, vagy 

Idegen nyelv, vagy Fizika*, vagy Informatika, vagy Szakmai 

tantárgy**  

- - 2 2 

 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek  - 1 - -  

Érettségire épülő (fő) szakképesítés  9 8,5 6,5 6 31 

11. évfolyamtól választható: Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés vagy az iskola által ajánlott, a 

tanuló szakmai kompetenciáit, tudását erősítő szakmai 

tartalmak tanulása 

2 3,5 3,5 4 

 

A Kötelezően választható tantárgyak között a Vendéglátóipar ismeretek (mint érettségi 

tantárgy) tantárgyat választhatják a tanulók 11. és 12. évfolyamon heti 2 órában, melynek 

szakmai tartalmát az emelt szintű ágazati érettségi vizsgára történő felkészítés adja. 
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A 12. év végén Vendéglátó ágazati szakmai érettségi vizsgát tesznek a tanulók közép-, és 

emeltszinten. Az ágazati szakmai érettségi Pultos munkakör betöltésére jogosít. A 

szakképzési törvény 2018. január 1-én hatályba lépett módosításai a rugalmas, az adott 

ágazathoz igazodó tanulási utak kialakítását teszik lehetővé a szakgimnáziumokban. Ennek 

keretében a tanulók dönthetnek arról, hogy a tanult főszakképesítéshez kapcsolódó mellék-

szakképesítést kívánják-e tanulni képzésük 11-12. évfolyamán. A szakgimnáziumnak a 

szakmai képzés során a főszakképesítés kötelező tanulmányai mellett legalább két alternatív 

tanulási lehetőséget kell felajánlania tanulói számára a szakmai tudás erősítése, szélesítése 

céljából. A helyi tantervünk biztosítja a tanuló számára a mellék-szakképesítés megszerzésére 

irányuló képzés választásának lehetőségét a XXVII. Vendéglátóipar ágazathoz tartozó 54 811 

01 Vendéglátásszervező szakképesítéshez a 34 811 03 Pincér mellék-szakképesítést, másrészt, 

ha a tanuló a mellék-szakképesítést nem választja, az iskola által helyi tanterv alapján a tanuló 

szakmai kompetenciáit, tudását erősítő szakmai tartalmak (Nemzetek konyhája, Borkultúra, 

italismeret gyakorlata) tanulására ad lehetőséget. 

A szakirányú ágazati szakközépiskolai tanulmányokat befejező, szakmai érettségit szerzett 

tanulók az 5/13. évfolyamon készíthetők fel a komplex szakmai vizsgára, ezért számukra az 

összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése a szakképző évfolyam megkezdése előtt történik. A 

szakmai képzés Vendéglátásszervező – vendéglős végzettséget ad. 

A szakképesítés szakgimnáziumi óraterve nappali rendszerű oktatásra - 

Vendéglátásszervező (2017. szeptember 1. utáni  beiskolázás): 

 

Tantárgyak  9. évf.  10. évf.  11. évf.  12. évf.  5/13.évf. 

Magyar nyelv és irodalom  4 4 4 4  

Idegen nyelv  4 4 4 4 4 

Matematika  3 3 3 3  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  2 2 3 3  

Etika  - - - 1  

Informatika  2 2 - -  

Művészetek  - - 1 -  

Testnevelés  5 5 5 5  

Osztályfőnöki  1 1 1 1 0,5 

Komplex természettudomány  3 - - -  

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Földrajz  - 2 2 2  
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Kötelezően választható tantárgy: Érettségi tantárgy, vagy 

Idegen nyelv, vagy Fizika*, vagy Informatika, vagy Szakmai 

tantárgy**  

- - 2 2 

 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek  - 1 - -  

Érettségire épülő (fő) szakképesítés  9 7,5 6,5 6 31 

11. évfolyamtól választható: Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés vagy az iskola által ajánlott, a 

tanuló szakmai kompetenciáit, tudását erősítő szakmai 

tartalmak tanulása 

2 4,5 3,5 4 

 

A Kötelezően választható tantárgyak között a Vendéglátóipar ismeretek (mint érettségi 

tantárgy) tantárgyat választhatják a tanulók 11. és 12. évfolyamon heti 2 órában, melynek 

szakmai tartalmát az emelt szintű ágazati érettségi vizsgára történő felkészítés adja. 

A 12. év végén Vendéglátó ágazati szakmai érettségi vizsgát tesznek a tanulók közép-, és 

emeltszinten. Az ágazati szakmai érettségi Pultos munkakör betöltésére jogosít. A 

szakképzési törvény 2018. január 1-én hatályba lépett módosításai a rugalmas, az adott 

ágazathoz igazodó tanulási utak kialakítását teszik lehetővé a szakgimnáziumokban. Ennek 

keretében a tanulók dönthetnek arról, hogy a tanult főszakképesítéshez kapcsolódó mellék-

szakképesítést kívánják-e tanulni képzésük 11-12. évfolyamán. A szakgimnáziumnak a 

szakmai képzés során a főszakképesítés kötelező tanulmányai mellett legalább két alternatív 

tanulási lehetőséget kell felajánlania tanulói számára a szakmai tudás erősítése, szélesítése 

céljából. A helyi tantervünk biztosítja a tanuló számára a mellék-szakképesítés megszerzésére 

irányuló képzés választásának lehetőségét a XXVII. Vendéglátóipar ágazathoz tartozó 54 811 

01 Vendéglátásszervező szakképesítéshez a 34 811 03 Pincér mellék-szakképesítést, másrészt, 

ha a tanuló a mellék-szakképesítést nem választja, az iskola által helyi tanterv alapján a tanuló 

szakmai kompetenciáit, tudását erősítő szakmai tartalmak (Nemzetek konyhája, Borkultúra, 

italismeret gyakorlata) tanulására ad lehetőséget. 

A szakirányú ágazati szakközépiskolai tanulmányokat befejező, szakmai érettségit szerzett 

tanulók az 5/13. évfolyamon készíthetők fel a komplex szakmai vizsgára, ezért számukra az 

összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése a szakképző évfolyam megkezdése előtt történik. A 

szakmai képzés Vendéglátásszervező – vendéglős végzettséget ad. 
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A szakképesítés szakgimnáziumi óraterve nappali rendszerű oktatásra - 

Vendéglátásszervező  (2018. szeptember 1. utáni  beiskolázás): 

 

Tantárgyak  9. évf.  10. évf.  11. évf.  12. évf.  5/13.évf. 

Magyar nyelv és irodalom  4 4 4 4  

Idegen nyelv  4 4 4 4 3 

Matematika  3 3 3 3  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  2 2 3 3  

Etika  - - - 1  

Informatika  2 2 - -  

Művészetek  1 - - -  

Testnevelés  5 5 5 5  

Osztályfőnöki  1 1 1 1 1 

Komplex természettudomány  3 - - -  

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Földrajz  2 2 2 -  

Kötelezően választható tantárgy: Érettségi tantárgy, vagy 

Idegen nyelv, vagy Fizika*, vagy Informatika, vagy Szakmai 

tantárgy**  

- - 2 2 

 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek  - 1 - -  

Érettségire épülő (fő) szakképesítés  8 12 6 9 31 

11. évfolyamtól választható: Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés vagy az iskola által ajánlott, a 

tanuló szakmai kompetenciáit, tudását erősítő szakmai 

tartalmak tanulása 

0 0 5 3 

 

A Kötelezően választható tantárgyak között a Vendéglátóipar ismeretek (mint érettségi 

tantárgy) tantárgyat választhatják a tanulók 11. és 12. évfolyamon heti 2 órában, melynek 

szakmai tartalmát az emelt szintű ágazati érettségi vizsgára történő felkészítés adja. 

A 12. év végén Vendéglátó ágazati szakmai érettségi vizsgát tesznek a tanulók közép-, és 

emeltszinten. Az ágazati szakmai érettségi Pultos munkakör betöltésére jogosít. A 

szakképzési törvény 2018. január 1-én hatályba lépett módosításai a rugalmas, az adott 

ágazathoz igazodó tanulási utak kialakítását teszik lehetővé a szakgimnáziumokban. Ennek 

keretében a tanulók dönthetnek arról, hogy a tanult főszakképesítéshez kapcsolódó mellék-

szakképesítést kívánják-e tanulni képzésük 11-12. évfolyamán. A szakgimnáziumnak a 

szakmai képzés során a főszakképesítés kötelező tanulmányai mellett legalább két alternatív 

tanulási lehetőséget kell felajánlania tanulói számára a szakmai tudás erősítése, szélesítése 

céljából. A helyi tantervünk biztosítja a tanuló számára a mellék-szakképesítés megszerzésére 

irányuló képzés választásának lehetőségét a XXVII. Vendéglátóipar ágazathoz tartozó 54 811 
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01 Vendéglátásszervező szakképesítéshez a 34 811 03 Pincér mellék-szakképesítést, másrészt, 

ha a tanuló a mellék-szakképesítést nem választja, az iskola által helyi tanterv alapján a tanuló 

szakmai kompetenciáit, tudását erősítő szakmai tartalmak (Nemzetek konyhája, Borkultúra, 

italismeret gyakorlata) tanulására ad lehetőséget. 

A szakirányú ágazati szakközépiskolai tanulmányokat befejező, szakmai érettségit szerzett 

tanulók az 5/13. évfolyamon készíthetők fel a komplex szakmai vizsgára, ezért számukra az 

összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése a szakképző évfolyam megkezdése előtt történik. A 

szakmai képzés Vendéglátásszervező – vendéglős végzettséget ad. 

4.2. Szakközépiskola  

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás - turisztika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

A 3. év végén komplex szakmai vizsgát tesznek a tanulók. 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás 9. évfolyam II. félévében. 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén:  

 a 9. évfolyamot követően 140 óra,  

 a 10. évfolyamot követően 140 óra;  

A képzés megkezdésének feltételei:  

Szakmai előképzettség: – 

Előírt gyakorlat: – 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek  

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek  

Tárgyi feltételek: 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza. 

A szakképesítés megszerzésének képzési ideje 3 tanév, majd a tanuló dönt arról, hogy a 

komplex szakmai vizsga után továbbtanul-e az érettségi vizsgára felkészítő további két 

évfolyamon. A tanulók négy tantárgyból tesznek a 2. év végén érettségi vizsgát, mivel a 

szakmai vizsgán megszerzett szakmai tárgy az ötödik érettségi tantárgyként beszámításra 

kerül. 
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4.2.1. Cukrász megnevezésű szakképesítés 

A szakképesítés azonosító száma: 34 811 01 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket, 

fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket állít elő, figyelemmel azok ízbeli 

változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlási, megrendelési igényekre. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

 saját munkáját megszervezni, a munkájához szükséges anyagmennyiséget felmérni  

 élelmiszer előállítás higiéniai alapkövetelményeinek betartásával korszerű 

táplálkozáshoz mindjobban igazodó cukrászati terméket készíteni 

 cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni 

 cukorkészítményeket előállítni 

 bevonó anyagokat készíteni, felhasználni 

 cukrászati félkész- és késztermékeket készíteni 

 uzsonnasüteményeket készíteni 

 teasüteményeket készíteni 

 kikészített süteményeket készíteni, 

 hagyományőrző cukrászati termékeket eredeti technológiával készíteni  

 nemzetközi trend szerint cukrászati termékeket készíteni  

 fagylaltokat, fagylaltkelyheket készíteni 

 pohárkrémeket, készíteni 

 bonbonokat készíteni 

 tányérdesszerteket készíteni 

 alkalmi díszmunkákat a vendég kérésének megfelelően elkészíteni. 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerint 

azonosító száma megnevezése  

11561-16 Gazdálkodási ismeretek 

11518-16 Élelmiszerismeret  

11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek 

11521-16 Cukrász szakmai idegen nyelv 
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11522-16 Cukrász szakmai feladatok 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

35 811 05 Diétás cukrász szakképesítés-ráépülés 

35 811 04 Cukrászati részlegvezető szakképesítés-ráépülés 

35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető szakképesítés-ráépülés 

34 811 06 Fogadós azonos ágazat 

34 811 03 Pincér azonos ágazat 

34 811 04 Szakács azonos ágazat 

54 811 01 Vendéglátásszervező azonos ágazat 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra - Cukrász  (2016. szeptember 1. utáni  

beiskolázás): 

Tantárgy  1/9. évf 2/10.évf 3/11.évf 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom 
  2   1       

Idegen nyelv   2   3   3   

Matematika   3   1,5   1,5   

Társadalomismeret 
 

3   1       

Természetismeret   3           

Testnevelés és sport   4   2,5   2,5   

Informatika 
 

    1   1,5   

Osztályközösség-építés 
 

1   1   1   

Foglalkoztatás II. 
 

        0,5   

Foglalkoztatás I. 
 

        2   

Vendéglátó gazdálkodás 
 

3   1 1 1 1 

Általános élelmiszerismeret 
 

2   1   1   

Élelmiszerbiztonságról 

általában  
0,5           

Vendéglátás higiénéje 
 

    0,5       

Cukrász szakmai idegen nyelv  
 

1   1   0,5   

Cukrász szakmai ismeretek 
 

4   2   1   
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Szakrajz 
 

0,5     1   1 

Cukrász szakmai gyakorlat 
 

  6   3,5   3,5 

Cukrász szakmai üzemi 

gyakorlat  
      14   14 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra - Cukrász  (2017. szeptember 1. utáni  

beiskolázás): 

Tantárgy  1/9. évf 2/10.évf 3/11.évf 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom 
  2   1       

Idegen nyelv   2   3   3   

Matematika   3   1,5   1,5   

Társadalomismeret 
 

3   1       

Természetismeret   3           

Testnevelés és sport   4   2,5   2,5   

Informatika 
 

    1   1,5   

Osztályközösség-építés 
 

1   1   1   

Foglalkoztatás II. 
 

        0,5   

Foglalkoztatás I. 
 

        2   

Vendéglátó gazdálkodás 
 

2,5  1 1 
 

1 0,5 

Általános élelmiszerismeret 
 

2   1   1   

Élelmiszerbiztonságról 

általában  
0,5           

Vendéglátás higiénéje 
 

    0,5       

Cukrász szakmai idegen nyelv  
 

1,5   1   
 

  

Cukrász szakmai ismeretek 
 

4   2   1   

Szakrajz 
 

0,5     
 

  
 

Cukrász szakmai gyakorlat 
 

  5   2   2 

Cukrász szakmai üzemi 

gyakorlat  
      17,5   17,5 
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4.2.2. Pincér megnevezésű szakképesítés 

A szakképesítés azonosító száma: 34 811 03 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek 

hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által 

igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat tőle 

elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű 

felszolgálás előírásai szerint. Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

 az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket elvégezni 

 az árukészlet alakulását figyelemmel kísérni, részt venni az áru szakszerű minőségi és 

mennyiségi átvételében, előírásoknak megfelelő tárolásában és dokumentálásában 

 munkaterületét és a vendégteret nyitásra előkészíteni 

 felszolgálni, fogadni a vendéget, leültetni a protokoll-előírások szerint, ismertetni a 

választékot, ételeket és italokat ajánlani, a rendelést felvenni 

 a felszolgáláshoz szükséges eszközöket előkészíteni, a vendégek által választott 

ételeket és italokat szakszerűen felszolgálni 

 megszervezni a saját munkáját 

 a felszolgálandó ételek és italok minőségét, mennyiségét, hőmérsékletét, 

összetételét, az allergizáló anyagokat figyelemmel kísérni 

 számlákat készíteni 

 átvenni a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezelni, zárás után a vendégek 

távozását ellenőrizni, elszámolást készíteni 

 HAACP dokumentációkat kitölteni 

 idegen nyelven rendelést felvenni 

 környezetvédelmi előírásokat alkalmazni 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerint 

azonosító száma megnevezése 

11518-16 Élelmiszerismeret 

11561-16 Gazdálkodási ismeretek 
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11523-16 Pincér szakmai idegen nyelv 

11524-16 Felszolgálási alapok 

11525-16 Felszolgáló szakmai ismeret 

11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

35 811 02 Vendéglátó üzletvezető szakképesítés-ráépülés 

34 811 01 Cukrász azonos ágazat 

34 811 06 Fogadós azonos ágazat 

34 811 04 Szakács azonos ágazat 

54 811 01 Vendéglátásszervező azonos ágazat 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra - Pincér  (2016. szeptember 1. utáni  

beiskolázás): 

Tantárgy  1/9. évf 2/10.évf 3/11.évf 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom 

  2   1       

Idegen nyelv   2   3   3   

Matematika   3   1,5   1,5   

Társadalomismeret 
 

3   1       

Természetismeret   3           

Testnevelés és sport   4   2,5   2,5   

Informatika 
 

    1   1,5   

Osztályközösség-építés 
 

1   1   1   

Foglalkoztatás II. 
 

        0,5   

Foglalkoztatás I. 
 

        2   

Vendéglátó gazdálkodás 
 

2+1   1   1 0,5 

Általános 

élelmiszerismeret  
1,5+0,5   1   1   

Élelmiszerbiztonságról 

általában  
0,5           

Vendéglátás higiénéje 
 

    0,5       
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Pincér szakmai idegen 

nyelv  
1   1       

Felszolgálási alapok 
 

4,5           

Felszolgálási alapok 

gyakorlat  
  5+1       2 

Felszolgálás 
 

    2 2 1   

Felszolgálás üzemi 

gyakorlat  
      17,5   17,5 

 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra - Pincér  (2018. szeptember 1. utáni  

beiskolázás): 

 

Tantárgy  1/9. évf 2/10.évf 3/11.évf 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom 

  2   1       

Idegen nyelv   2   3   3   

Matematika   3   1,5   1,5   

Társadalomismeret 
 

3   1       

Természetismeret   3           

Testnevelés és sport   4   2,5   2,5   

Informatika 
 

    1   1,5   

Osztályközösség-építés 
 

1   1   1   

Foglalkoztatás II. 
 

        0,5   

Foglalkoztatás I. 
 

        2   

Vendéglátó gazdálkodás 
 

2,5  1 1   1 0,5 

Általános 

élelmiszerismeret  
2   1   1   

Élelmiszerbiztonságról 

általában  
0,5           

Vendéglátás higiénéje 
 

    0,5       

Pincér szakmai idegen 

nyelv  
1,5   1       

Felszolgálási alapok 
 

4,5           

Felszolgálási alapok 

gyakorlat  
  5   2    2 

Felszolgálás 
 

    2 
 

1   

Felszolgálás üzemi 

gyakorlat  
      17,5   17,5 
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4.2.3. Szakács megnevezésű szakképesítés  

A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása 

A szakács feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: 

a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az 

elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára 

éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

 napi és alkalmi étrendet, étlapot, időszakos ajánlatokat összeállítani 

 az ételekhez a nyersanyagokat és azok mennyiségét meghatározni 

 felmérni a meglévő készletek mennyiségét 

 árut átvenni 

 előkészíteni és rendeltetésszerűen használni a munkaterületet, gépeket, 

berendezéseket, eszközöket, kézi szerszámokat 

 nyersanyagokat előkészíteni 

 a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazni 

 különféle ételeket készíteni 

 az elkészített ételeket melegen illetve hidegen tartani, 

 a szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság figyelembe vételével az ételeket 

megtálalni, díszíteni 

 a maradványokat kezelni 

 a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani 

 feladatait az élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelően végezni 

 technológiai műveletek leírásait idegen nyelven megérteni, felhasználni 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerint 

azonosító száma megnevezése 

11518-16 Élelmiszerismeret 

11561-16 Gazdálkodási ismeretek 

12096-16 Szakács szakmai idegen nyelv 
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12094-16 Ételkészítési ismeretek alapjai 

12095-16 Ételkészítési ismeretek 

11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Kapcsolódó szakképesítések 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

21 811 01 Konyhai kisegítő részszakképesítés 

35 811 02 Vendéglátó üzletvezető szakképesítés-ráépülés 

35 811 03 Diétás szakács szakképesítés-ráépülés 

35 811 06 Konyhai részlegvezető szakképesítés-ráépülés 

34 811 01 Cukrász azonos ágazat 

34 811 06 Fogadós azonos ágazat 

34 811 03 Pincér azonos ágazat 

54 811 01 Vendéglátásszervező azonos ágazat 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra - Szakács  (2016. szeptember 1. utáni  

beiskolázás): 

Tantárgy  1/9. évf 2/10.évf 3/11.évf 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom  
2 

 
1 

   

Idegen nyelv 
 

2 
 

3 
 

3 
 

Matematika 
 

3 
 

1,5 
 

1,5 
 

Társadalomismeret 
 

3 
 

1 
   

Természetismeret 
 

3 
     

Testnevelés és sport 
 

4 
 

2,5 
 

2,5 
 

Informatika 
   

1 
 

1,5 
 

Osztályközösség-építés 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Foglalkoztatás II. 
     

0,5 
 

Foglalkoztatás I. 
     

2 
 

Vendéglátó gazdálkodás 
 

3 
 

1 
 

1 0,5 
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Általános 

élelmiszerismeret  
2 

 
1 

 
1 

 

Élelmiszerbiztonságról 

általában  
0,5 

     

Vendéglátás higiénéje 
   

0,5 
   

Szakács szakmai idegen 

nyelv  
1 

 
1 

   

Ételkészítési ismeretek 

alapjai elmélet  
4,5 

     

Ételkészítési ismeretek 

alapjai gyakorlat I.   
6 

 
2 

 
2 

Ételkészítési ismeretek 

alapjai gyakorlat II.     
15,5 

  

Ételkészítési ismeretek 

elmélet    
2 

 
1 

 

Ételkészítési ismeretek 

gyakorlat     
2 

 
17,5 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra - Szakács  (2018. szeptember 1. utáni  

beiskolázás): 

Tantárgy  1/9. évf 2/10.évf 3/11.évf 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom  
2 

 
1 

   

Idegen nyelv 
 

2 
 

3 
 

3 
 

Matematika 
 

3 
 

1,5 
 

1,5 
 

Társadalomismeret 
 

3 
 

1 
   

Természetismeret 
 

3 
     

Testnevelés és sport 
 

4 
 

2,5 
 

2,5 
 

Informatika 
   

1 
 

1,5 
 

Osztályközösség-építés 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Foglalkoztatás II. 
     

0,5 
 

Foglalkoztatás I. 
     

2 
 

Vendéglátó gazdálkodás 
 

2,5 1 1 
 

1 0,5 

Általános 

élelmiszerismeret  
2 

 
1 

 
1 

 

Élelmiszerbiztonságról 

általában  
0,5 

     

Vendéglátás higiénéje 
   

0,5 
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Szakács szakmai idegen 

nyelv  
1,5 

 
1 

   

Ételkészítési ismeretek 

alapjai elmélet  
4,5 

     

Ételkészítési ismeretek 

alapjai gyakorlat I.   
5 

 
2 

 
2 

Ételkészítési ismeretek 

alapjai gyakorlat II.     
15,5 

  

Ételkészítési ismeretek 

elmélet    
2 

 
1 

 

Ételkészítési ismeretek 

gyakorlat     
2 

 
17,5 

 

4.3. Felnőttoktatás 

Iskolánk 2015. szeptember 1. óta esti tagozaton iskolai rendszerű szakképzés keretein belül 

nem tankötelesek részére OKJ-s képzések indít. A képzés szakmai követelményei 

megegyeznek a nappali rendszerben tanulókéval. A képzés az első, ill. a második szakma 

megszerzése esetén ingyenes. A tanuló a képzés ideje alatt tanulói jogviszonyban áll, tanulói 

diákigazolvánnyal rendelkezik. 

Felnőttoktatás keretében indított osztályok:  

4.3.1. Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül - 2 éves képzés:  

 34 811 01 cukrász (2 év) 

 34 811 03 pincér (2 év) 

 34 811 04 szakács (2 év) 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Szintvizsga: nincs 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő nyári szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra 

A képzés megkezdésének feltételei:  

 Egészségügyi alkalmasság 

 Pályaalkalmasság 

 A 2011. évi CLXXXVII. szakképzési törvény 23 § (1) pontja alapján: 

szakközépiskolai (2016. előtti szakiskolai) kilencedik-tizenegyedik évfolyamon vagy 

középiskolai (gimnáziumi, szakgimnáziumi, 2016. előtti szakközépiskolai) kilencedik-

tízedik évfolyamon közismereti tantárgyak követelményeinek teljesítése 
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Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati 

képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati 

óraszám hatvan százaléka. 

A felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben a hallgatók tanulószerződés kötnek.  

A tanulóknak heti egy napon iskolai elméleti óráik vannak, a többi napon (félévente 

meghatározott óraszámban) tanulószerződés birtokában vendéglátóipari üzletekben töltik 

szakmai gyakorlatukat. Az iskolában 10 alkalommal összevont gyakorlatot szervezünk, 

amelyek célja a komplex szakmai vizsgára való felkészítés. 

A képzés komplex szakmai vizsgával zárul, amely végén OKJ bizonyítványt kapnak a 

hallgatók. 

4.3.2. Szakképesítés-ráépülés - 1 éves képzés:  

Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Vendéglátó-üzletvezető 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 811 02 

Elméleti képzési idő aránya: 50 % 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50 % 

Szintvizsga: – 

A képzés megkezdésének feltételei: 

 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 Szakmai előképzettség: 34 811 01 Cukrász vagy 34 811 04 Szakács vagy 34 811 03 

Pincér 

 Előírt gyakorlat: szakmai előképzettségben szerzett szakképesítéssel betölthető 

munkakörben szerzett legalább két éves gyakorlat 

 Egészségügyi alkalmasság 

 Pályaalkalmasság 

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:  

A vendéglátó üzletvezető önállóan működteti, szervezi a vendéglátó üzlet működési 

folyamatait. Ellenőrzi és irányítja a beszerzést, termelést, értékesítést és a raktározást. A 

vendéglátó üzletvezető gondoskodik a belső- és külső kapcsolatokról, biztosítja a gazdasági és 

dokumentációs szabályokat, kezeli a marketinget. Az üzletvezető feladata az érvényben lévő 

jogszabályok és előírások betartása, betartatása. Az üzletvezető tárgyi- és humánerőforrás-

gazdálkodást folytat, felelősséggel tartozik a rá bízott eszközökért. 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

 létrehozni és működtetni a vendéglátó vállalkozást 
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 humánerőforrás-gazdálkodást folytatni 

 költség-haszon elemzést végezni 

 elemezni és optimalizálni a költséget és eredményt, az eredmény felhasználására 

javaslatot tenni 

 gazdálkodni az anyagi erőforrásokkal 

 gazdasági elemzéseket végezni és döntéseket hozni 

 működtetni a vendéglátó egység marketing tevékenységét 

 külső-belső kommunikációt folytatni és menedzselni 

 meghatározni a vendéglátó üzlet áru- és szolgáltatásválasztékát 

 kapcsolatot tartani a hatóságokkal 

 irányítani a vendéglátó üzlet működését 

 irányítani a beszerzési, raktározási, termelési és értékesítési folyamatokat 

 kezelni a reklamációt 

 megszervezni és irányítani a pénzügyi, adózási és számviteli folyamatokat 

 megtartatni az érvényben lévő előírásokat, szabályokat 

 követni a szakmai trendek változásait 

 biztosítani a vállalkozás internetes jelenlétét 

Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati 

képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati 

óraszám hatvan százaléka. 

A felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben a hallgatók tanulószerződés kötnek.  

A tanulóknak heti egy napon iskolai elméleti óráik vannak, valamint további 2 napon szakmai 

gyakorlati órákon vesznek részt iskolánk tanműhelyeiben, szaktantermeiben. A képzés 

komplex szakmai vizsgával zárul, amely végén OKJ bizonyítványt kapnak a hallgatók. 

4.3.3. Szakgimnáziumi képzés közismereti oktatás nélkül - 2 éves képzés:  

A szakképesítés azonosító száma: 54 811 01 

Szakképesítés megnevezése: Vendéglátásszervező 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

Az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
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Szintvizsga: nincs 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 Egészségügyi alkalmasság 

 Pályaalkalmasság 

Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati 

képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati 

óraszám hatvan százaléka. 

A felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben a hallgatók tanulószerződés kötnek.  

A tanulóknak heti egy napon iskolai elméleti óráik vannak, valamint további 2 napon szakmai 

gyakorlati órákon vesznek részt iskolánk tanműhelyeiben, szaktantermeiben. A képzés 

komplex szakmai vizsgával zárul, amely végén OKJ bizonyítványt kapnak a hallgatók. 

4.3.4. Szakképesítés-ráépülés 0,5 éves képzés 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 811 03 

 

A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Diétás szakács 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

 

Szakmai előképzettség: 34 811 04 Szakács 

 

Előírt gyakorlat: a szakács szakma munkaterületén a szakirányú képesítést megszerzését 

követően 2 év  

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 

 

 

 

 

 

 



 

Pedagógiai Program 2018. 201 

A szakképzés szervezésének feltételei: 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Dietetikával kapcsolatos ismeretek Dietetikus szakképzettség 

 

A szakképesítés-ráépülés óraterve:  

 

Szakmai követelmény-modulok Tantárgyak 
Elméleti 

óraszám 

Gyakorlati 

óraszám 

Táplálkozási alapismeretek 

11517-14 

Táplálkozás-élettani 

ismeretek 
44 óra  - 

Diétás ételkészítési 

ismeretek 
46 óra - 

Diétás ételkészítés 

11516-14 

Diétás ételkészítési 

gyakorlatok 
- 240 

 

 


