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AZ INTÉZMÉNY OKTATÓ-NEVELŐ TEVÉKENYSÉGE 
 

Az Oktatási Programot az Útmutató a szakmai program készítéséhez (Tanulási Eredmény Alapú 
oktatás szervezése a szakképzésben) útmutatása alapján, az új Szakképzési törvény (2019. évi 
LXXX. törvény a szakképzésről), a Szakképzési törvény végrehajtási rendelete (12/2020. (II. 7.) 
Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról) és a korábbi Pedagógiai Program 
figyelembevételével készítettük el. Az oktatási-tanulási területen az új NAT ((5/2020. (I. 31.) 
Kr.)) és a 2020-tól érvényben lévő szabályzók (kerettantervek) ismeretanyagára támaszkodtunk. 
 

1. A képzés szakaszai, képzési idő, a képzés jellemzői 

1.1. Gimnáziumi oktatás-nevelés  

Középiskolai képzésünk elsődleges célja a felsőfokú tanulmányokra való felkészítés, az 

élethosszig tartó tanulás igényének fejlesztése diákjainkban. Miután intézményünkben szakmai 

képzés is folyik, fontosnak tartjuk a kétkezi munka megbecsülésének hangsúlyozását, a 

bekapcsolódás tehetőségének megteremtését az érettségire épülő technikus, valamint egyéb 

szakmai képzéseinkbe, illetve keresztény iskolaként az egymás iránti tisztelet, tolerancia 

elmélyítését. Gimnáziumunkban hangsúlyozottan jelenik meg a pedagógusok együttműködése 

(teamtanítás), ill. a tantárgyak szervezése is történik multidiszciplináris keretben. A megfelelő 

tanulási környezet minden téren fontos faktornak számít a személyre szabott nevelés-oktatás 

folyamatában. 
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1.2. Szakképzési irányok 

Az iskola alapfeladatának szakképzési feladatait időben változónak, változtathatónak tekinti. 
Megfogalmazott céljainknak csak akkor tudunk hatékonyan megfelelni, ha megkülönböztetjük 
egymástól: 

 a ma kínált szakmastruktúrát, 

 a tervezett, azaz a belátható jövőben kínálható, megvalósítható képesítéseket, 

 az alapfeladat ágazataiba, szakmairányaiba, illetve szakmacsoportjaiba tartozó, a 
jövőben igényelt, m egteremthető feltételrendszert igénylő szakképzettségeket. 

Pedagógiai programunk a ma is létező, illetve a tervezett szakképesítések megszerzése 
érdekében folyó szakképzést tárgyalja.  

 

1.2.1. Szakgimnáziumi képzés-kifutó 
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1.2.2. Szakközépiskolai képzés-kifutó 
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1.2.3. Technikus képzés - 2020-tól 

A megújuló szakképzési rendszerben az első két évben a tanulók ágazati alapismereteket 

sajátítanak el, majd az ágazati alapvizsgát követően választanak az adott ágazatban található 

szakmák közül. A képzés szerkezete többféle karrierút kiválasztásár biztosítja, ezáltal jobban 

igazodik a tanulók életkori sajátosságaihoz, lehetővé téve, hogy a számukra legmegfelelőbbet 

választhassák ki, és ezáltal a munkaerőpiacon jól értékesíthető tudásra tegyenek szert. A 

gyakorlati ismereteket lehetőség szerint duális partnerek, cégek közreműködésével, valós 

munkakörnyezetben tervezzük megvalósítani a szakirányú képzés során.  

Mivel a technikum és a szakképző iskola egyaránt ágazati alapoktatással indul, lehetőség van a 

két iskolatípus közötti váltásra az összehangolt ágazati tartalomnak köszönhetően az ágazati 

alapok elsajátítása után. Az érettségi tárgyak közös közismereti tananyagtartalma lehetővé teszi 

10. osztályig a technikum és a gimnázium közötti átjárhatóságot is. 
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1.2.4. Szakképző iskolai képzés-2020-tól 
 

A szakképző iskola három éves. Az ágazati ismereteket adó első év ágazati alapvizsgával zárul, 

majd ezt követően történik a szakmaválasztás. A következő két évben duális képzés formájában, 

elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál sajátítják el a tanulók a szakmai ismereteket. A 

szakképzésben résztvevők ösztöndíjat kaphatnak, amelynek mértéke a tanulmányi 

eredményüktől függ. 

A szakmai vizsgát követően munkába állhatnak, de bekapcsolódhatnak iskolánk érettségi 

vizsgára felkészítő képzésére is esti tagozaton. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Érettségi vizsgára felkészítő képzés 

 

A 2016/2017-es tanévtől a szakközépiskola érettségire felkészítő 2 évfolyamos képzésén 
vesznek részt a tanulók.  

2020-tól a szakképző iskolát végzettek érettségire felkészítő esti képzésébe kapcsolódhatnak be. 
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2. A kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és 

elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően 

választandó vagy szabadon választható foglalkozások (az 

Oktatási Program elkészítésekor érvényes óratervek, tantervek) 

2.1. A választott kerettanterv 

Az iskola helyi tanterveit a kerettantervek, az érettségi követelményei határozzák meg. A kerettantervek 

tartalmát és követelményeit csak kis mértékben bővítettük iskolánkra jellemző elemekkel. Ez még a 

kötelezőnél magasabb óraszámban tanított tantárgyaknál is így van (pl. idegen nyelvek, matematika stb.). 

Célunk ugyanis elsősorban a képességfejlesztés, amelyhez a kerettantervi tartalmak kellő alapot 

szolgáltatnak, ugyanakkor az alkalmazásra tervezett módszerek a szokásosnál időigényesebbek.  

Az iskola szakképzési helyi tanterveit a kerettantervek, a szakmai vizsga szabályzatok határozzák meg. 

A kerettantervek szabad óra keretének terhére iskolánkra jellemző elemekkel, a helyi adottságoknak 

megfelelően kis mértékben bővítettük tananyag tartalmát és követelményeit.  

2.1.1.  A választott kerettanterv helyi kiegészítései 
 

Iskolánk helyi tantervébe a római katolikus, evangélikus és református hitoktatást épít be. A hitoktatás 

célja, hogy a tanulók megismerjék a Biblia és az egyház tanításait, hogy ezek által indíttatást kapjanak a 

keresztyén világnézet, a személyes meggyőződés kialakításához. A tanulók ökumenikus szellemben 

ismerjék meg más keresztény egyházak életét, tiszteljék mások vallásos meggyőződését. Az iskola arra 

törekszik, hogy szeretetre nevelje tanítványait felebarátai iránt, megtanítsa őket az együttélésre és 

megértésre a másként gondolkodókkal. A nevelés során a tanulók sajátítsák el a Biblia tanításain alapuló 

keresztény etika és értékrend szabályait, azokat építsék be magatartásukba, életvezetésükbe, 

értékrendjükbe. Ez segítse őket abban, hogy az élet válaszútjain helyes döntéseket hozzanak.  

2.2. Óratervek, órahálók 

2.2.1.  A tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei 

2.2.1.1.  Tanulmányi segédletek 

A legfontosabb tanulási segédlet, a tankönyv kiválasztása elsődlegesen szakmai feladat. A kínálat 

bővülésével fontos szemponttá vált a tartalmi és a formai minőség, a használhatóság és az ár. 

Tanítványaink az érvényes jogszabályok szerint, normatív módon juthatnak tankönyvtámogatáshoz, vagy 

jogosultak ingyenes tankönyvellátásra. Az Igazgatótanács álláspontjának megfelelően a tankönyvek 

kiválasztásánál az ár a szakmai szempontokkal egyenlő súlyt képez.  A tantárgyankénti tankönyvlistával 

kapcsolatos döntést a munkaközösségek hozzák. A tankönyvrendelés feladása előtt a szakmai kontrollt a 

szakmai igazgatóhelyettes látja el. Tanulóinktól a tankönyvön túl általában nem kérjük ismerethordozók, 

kézikönyvek, munkafüzetek beszerzését. Ez alól az olyan szöveg- és feladatgyűjtemények, atlaszok, 

szótárak, táblázatok, illetve a megrendelt tankönyvekhez tartozó munkafüzetek jelentenek kivételt, 

amelyek a napi szaktárgyi munkához közvetlenül szükségesek. Ugyanakkor ajánlunk a tanulók 

figyelmébe olyan kiadványokat, amelyek használatával eredményesebbé tehetik felkészülési munkájukat. 

A könyvtári állományt képező, un. tartós tankönyvek kiválasztásában az anyagi terhek csökkentése, az 

általánosan használatos segédletek (térképek, határozók stb.) közös beszerzése, valamint szorosan a 

tanulmányi munkához kötődő tankönyvek beszerzése élvez prioritást.  

2.2.1.2.  Taneszközök 

Az iskolai munkához a tapasztalatnak megfelelő mennyiségű és formájú füzet vásárlását 

ajánljuk tanítványainknak. A szokásos felszerelésen túl (írószerek, törlőgumi, egyenes- és 

derékszögű vonalzók, körző, sokfüggvényes számológép, tornafelszerelés) az iskola egyéb 

tanulói felszerelésre nem tart igényt. 



11 

 

  

2.2.2.  A gimnáziumi oktatás sajátosságai 

 

Gimnázium (felmenő rendszerrel 2020. szeptember 1-től)   

o 9. évfolyam: szintet alapozó 

o 10. évfolyam: orientáló 

o 11-12. évfolyam: intenzív felkészítő a közép- és emelt szintű érettségire. 

 

A középiskolában (nappali rendszerű oktatás) 9. évfolyamtól a nyelvek és a hittan kötelezően választhatók. 

Ezekről a felvételt nyert tanulóknak már a beiratkozáskor kell nyilatkozniuk. 

 

Iskolánk - órarendbe illesztve- a következő (specializációs vagy fakultációs) tantárgyakból ajánlja fel a 

választási lehetőséget a 11. és 12. évfolyamos gimnazisták részére: magyar nyelv és irodalom, történelem, 

matematika, fizika, biológia, kémia. Már nem „védett sávban” (1-2. tanítási órák), de mint 

fakultációs/specializációs tárgyak választhatóak a következő tantárgyak is: idegen nyelv, informatika, 

földrajz. A specializációs vagy fakultációs csoportok indulásának feltétele: minimum 10 jelentkező. 

Amennyiben a specializációs vagy fakultációs csoport létszáma 8 alá csökken, az igazgató dönt a csoport 

további működéséről vagy megszűnéséről.  

A specializációs/fakultációs tárgyak oktatására felkért pedagógusok kiválasztásának helyi szabálya: az 

adott évfolyamon korábban alapórát tanító tanárok közül kérjük fel azt a már legalább négyéves szakmai 

gyakorlattal rendelkező pedagógust, aki verseny-, illetve érettségi vizsgára való felkészítésből már 

rendelkezik megfelelő szakmai tapasztalattal. 

 

A gimnáziumi tagozat helyi tanterve az általános iskola 1. évfolyamától az érettségi bizonyítvány 

megszerzésére felkészítő 12. évfolyam befejezéséig a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet mellékleteiben 

kiadott központi kerettantervekre épül. 

 

Tantárgyak megnevezése Változatok 

Magyar nyelv és irodalom  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  

Filozófia  

Német nyelv  

Angol nyelv  

Francia nyelv  

Orosz nyelv  

Latin nyelv  

Matematika 9-12. gimn A változat 

Fizika B változat 

Kémia B változat 

Biológia – egészségtan 9-12. gimn. B változat 

Földrajz  

Informatika  

Ének-zene A változat 

Vizuális kultúra  

Testnevelés és sport  

Dráma és színház  

Mozgókép és médiaismeret  

Életvitel és gyakorlat  

 

2.2.3.  A Nat műveltségterületeinek megjelenése a tantárgyak rendszerében 
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2.2.4. 2016. szeptember 1-től bevezetésre kerülő óratervek (kifutó) 

2016. szeptember 1-től felmenő rendszerben az iskolánkban használt óratervek „A kerettantervek 

kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet” módosításának 

mellékletei alapján kidolgozott alábbi kerettantervekre épülnek:  

- Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 14. 

melléklete alapján 

- Kerettanterv a szakközépiskolák 9–13. évfolyama számára az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 15. 

melléklete alapján 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2. §. és 22/A §. előírja, hogy a tanuló a 

szakgimnázium tizedik évfolyamán április 30-ig dönt arról, hogy szeretne-e a tizenegyedik-tizenkettedik 

évfolyamon felkészülni a mellék-szakképesítésre. Amennyiben nem, akkor az óraterv „B” verzióját 

valósítjuk meg.  

 

Pedagógiai programunk kijelöli az iskolai feladatokat és csoport-szervezési metódusokat, foglalkozik 

intézményi szinten a kétszintű érettségi vizsgán meghirdetett kötelező (É) és választható (V) érettségi 

tantárgyak és szintek rendszerével a 100/1997-es Kormányrendelet alapján. 

A Nat műveltségi területei Tantárgyak 

Magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 

Történelem és 

állampolgári ismeretek 
történelem  

állampolgári ismeretek 

Matematika matematika 

Informatika informatika 

Idegen nyelvek angol nyelv, német nyelv, francia nyelv, 

orosz nyelv 

Természettudomány és földrajz  természettudomány 

 kémia 

   fizika 

  biológia 

  földrajz 

Művészetek ének-zene 

  vizuális kultúra 

  dráma és színház 

 mozgóképkultúra és médiaismeret 

Testnevelés és sport testnevelés és sport 

Etika / hit- és erkölcstan Etika / hit- és erkölcstan 

Életvitel és gyakorlat technika és életvitel, gyakorlat 
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2.2.4.1.  Szakgimnázium 
 

XXXIII. Mezőgazdasági ágazat óraterve – „A” változat  

S.sz. Tantárgy 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf 
Me
gj. 

13. 
évf. 

    K sz.t. K sz.t. K sz.t. K sz.t.    

1 Hittan   2   2   2   1 V  

2 Magyar nyelv és irodalom 4   4   4   4   É  

3 Idegen nyelv 4   4   4   4   É 4 

4 Matematika 3   3   3   3   É  

5 Történelem 2   2   3   3   É  

6 Etika - Hittan  -    -   -   1      

7 Informatika 2   2   -     -   V  

8 Művészetek - Ének-zene*  -   -   1    -      

9 Testnevelés 5   5   5   5   V  

10 Osztályfőnöki 1   1   1   1     1 

11 
Kötelező komplex 
természettudományos 
tantárgy 

3   -     -    -     
 

12 
Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: 

                  
 

  Biológia  -   2   2   2   V  

13 
Kötelezően választható 
tantárgy: 

  
  
-  
  
  
  

  

  
  
 - 
  
  
  

  

2 
ebből 

1 
Matematika, 

1 
Mezőgazdasági 

ismeretek 

  

2 
ebből 

1 
Matematika, 

1 
Mezőgazdasá
gi ismeretek 

    
 

  Érettségi tantárgy, 
vagy Idegen nyelv, vagy 
Fizika*, vagy Informatika, 
vagy Szakmai tantárgy*** 
 

           

             

             

             

             

14 
Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

 -   1    -    -    
 

 15 Közismereti összesen: 26 26 27 26   5 

16 
Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8   8   7   7     
31 

17 
Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető mellék-
szakképesítés 

3   4   3   3     
 

18 Szakmai tárgyak összesen: 11 12 10 10 É  31 

 19 
Rendelkezésre álló 
órakeret /hét 

37 38 37 36   
36 

 20 Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31 

 21 Éves összes óraszám 1332 1368 1332 1116   1116 
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XXXIII. Mezőgazdasági ágazat óraterve – „B” változat  

S.sz. Tantárgy 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf Megj. 
13. 
évf. 

    K sz.t. K sz.t. K sz.t. K sz.t.    

1 Hittan   2   2   2   1 V  

2 Magyar nyelv és irodalom 4   4   4   4   É  

3 Idegen nyelv 4   4   4   4   É 4 

4 Matematika 3   3   3   3   É  

5 Történelem 2   2   3   3   É  

6 Etika - Hittan  -    -    -   1      

7 Informatika 2   2    -    -   V  

8 Művészetek - Ének-zene*  -   -   1    -      

9 Testnevelés  5   5   5   5   V  

10 Osztályfőnöki 1   1   1   1     1 

11 
Kötelező komplex 
természettudományos tantárgy 

3   -     -   -     
 

12 
Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: Biológia 

     2    2    2    V 
 

13 Kötelezően választható 
tantárgy: 
     Érettségi tantárgy, 

vagy Idegen nyelv, vagy 
Fizika**, vagy Informatika, 
vagy Szakmai tantárgy*** 
 

  
  
 - 
  
   

    
  
 

 - 
  
  
  

  2 
ebből 

1- 
Matematika, 

1- 
Mezőgazdasági 

ismeretek 

  2 
ebből 

1- 
Matematika, 

1- 
Mezőgazdasági 

ismeretek 

     

             

             

            
 

14 
Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

 -   1   -  
 

 -    
 

15 Közismereti összesen: 26 27 27 26   5 

16 
Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8   8   7 
 

7     
31 

17 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 
helyett 11. és 12. évfolyamon - 
Ágazati szakmai 
kompetenciák erősítése 

3   4   

3 
ebből 

2 
Gépírás,  

1 
Közúti 

közlekedés 
szabályai  

 3 
ebből 

1 
Viselkedés-

kultúra, 
2 

Szakmai 
informatika 

    

 

18 Szakmai tárgyak összesen: 11 12 10 10 É 31 

19 
Rendelkezésre álló órakeret 
/hét 

37 38 37 36   
36 

 20 Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31 

 21 Éves összes óraszám 1332 1368 1332 1116   1116 

*A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 

** Amennyiben az iskola a Fizika tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 

144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

***Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően választható 
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tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. 

évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell 

rendelkezni. 
Megjegyzés: A szakképzési óraterveket a pedagógiai program mellékletében szereplő helyi tantervi 
dokumentáció , a mellékletek tartalmazzák. 
 

XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat óraterve – „A” változat  

S.sz. Tantárgy 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf Megj. 
13. 
évf. 

    K sz.t. K sz.t. K  K sz.t.    

1 Hittan   2   2   2   1 V  

2 Magyar nyelv és irodalom 4   4   4  4   É  

3 Idegen nyelvek 4   4   4  4   É 4 

4 Matematika 3   3   3  3   É  

5 Történelem 2   2   3  3   É  

6 Etika – Hittan           1      

7 Informatika 2   2          V  

8 Művészetek - Ének-zene*         1         

9 Testnevelés  5   5   5  5   V  

10 Osztályfőnöki 1   1   1  1     1 

11 
Kötelező komplex 
természettudományos tantárgy 

3         
 

      
 

12 
Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: 

          
 

      
 

  Fizika     2   2  2   V  

13 
Kötelezően választható 
tantárgy: 

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  
2 
 

ebből 
1 

Matematika, 
1 

Szállítmányozási 
és logisztikai 

ismeretek 

 
2 
 

ebből 
1 

Matematika, 
1 

Szállítmányozási 
és logisztikai 

ismeretek 

    
 

  Érettségi tantárgy, 
vagy Idegen nyelv, vagy 
Kémia**, vagy Informatika, 
vagy Szakmai tantárgy*** 

          

            

            

             

             

14 
Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

  1   
 

   
 

 15 Közismereti összesen: 26 26 27 26    5 

16 
Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8   8   5 
 

4     
31 

17 
Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 

3   4   5 
 

6     
 

18 Szakmai tárgyak összesen: 11 12 10 10 É 31 

 19 
Rendelkezésre álló órakeret 
/hét 

37 38 37 36   
36 

 20 Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31 

 21 Éves összes óraszám 1332 1368 1332 1116   1116 
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XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat óraterve – „B” változat 
 

S.sz. Tantárgy 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf Megj. 
13. 
évf. 

    K sz.t. K sz.t. K  K sz.t.    

1 Hittan   2   2   2   1 V  

2 Magyar nyelv és irodalom 4   4   4  4   É  

3 Idegen nyelv 4   4   4  4   É 4 

4 Matematika 3   3   3  3   É  

5 Történelem 2   2   3  3   É  

6 Etika – Hittan           1      

7 Informatika 2   2          V  

8 Művészetek - Ének-zene*         1         

9 Testnevelés és sport 5   5   5  5   V  

10 Osztályfőnöki 1   1   1  1     1 

11 
Kötelező komplex 
természettudományos 
tantárgy 

3         
 

      
 

12 
Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: 

          
 

      
 

  Fizika     2   2  2   V  

13 
Kötelezően választható 
tantárgy: 

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  
2 
 

ebből 
1 

Matematika, 
1 

Szállítmányozási 
és logisztikai 

ismeretek 

 
2 
 

ebből 
1 

Matematika, 
1 

Szállítmányozási 
és logisztikai 

ismeretek 

    
 

  Érettségi tantárgy, 
vagy Idegen nyelv, vagy 
Kémia**, vagy Informatika, 
vagy Szakmai tantárgy*** 

          

            

            

             

             

14 
Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

  1   
 

   
 

 15 Közismereti összesen: 26 26 27 26   5 

16 
Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8   8   5 
 

4     
31 

17 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető 
szakképesítés helyett 11. és 
12. évfolyamon - Ágazati 
szakmai kompetenciák 
erősítése 

3   4   

5 
ebből 

2 
Gépírás,  

1 
Közúti 

közlekedés 
szabályai, 

1 
Üzleti 

kommunikáció 
gyakorlat, 

1 
Szakmai 
számítás 

 

 6 
ebből 

1 
Viselkedés-

kultúra, 
2 

Szakmai 
informatika, 

1 
Közlekedés 
üzemvitel 
gyakorlat  

1 
Marketing 
gyakorlat, 

1 
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Szakmai 
számítás 

18 Szakmai tárgyak összesen: 11 12 10 10 É 31 

 19 
Rendelkezésre álló órakeret 
/hét 

37 38 37 36   
36 

 20 Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31 

 21 Éves összes óraszám 1332 1368 1332 1116   1116 

*A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 

** Amennyiben az iskola a Kémia tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 

144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

***Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően választható 

tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. 

évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell 

rendelkezni. 
 

Megjegyzés: A szakképzési óraterveket a pedagógiai program mellékletében szereplő helyi tantervi 
dokumentáció , a mellékletek tartalmazzák. 
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XXVII. Vendéglátóipar ágazat óraterve „A” változat  

S.sz. Tantárgy 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf Megj. 
13. 
évf. 

    K sz.t. K sz.t. K sz.t. K sz.t.    

1 Hittan   2   2   2   1 V  

2 Magyar nyelv és irodalom 4   4   4   4   É  

3 Idegen nyelv 4   4   4   4   É 4 

4 Matematika 3   3   3   3   É  

5 Történelem 2   2   3   3   É  

6 Etika - Hittan -   -     -   1      

7 Informatika 2   2    -    -   V  

8 Művészetek - Ének-zene*  -   -    1   -      

9 Testnevelés  5   5   5   5   V  

10 Osztályfőnöki 1   1   1   1     1 

11 
Kötelező komplex 
természettudományos tantárgy 

3    -    -    --     
 

12 
Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: 

                  
 

  Földrajz -   2   2   2   V  

13 Kötelezően választható 
tantárgy: 

Érettségi tantárgy, 
vagy Idegen nyelv, vagy 
Fizika**, vagy Informatika, 
vagy Szakmai tantárgy*** 

  
  
 - 
  
  
  

  

  
  
-  
  
  
  

  

2 
ebből 

1 
Matematika, 

1 
Vendéglátóipari 

ismeretek 

  

2 
ebből 

1 
Matematika, 

1 
Vendéglátóipari 

ismeretek 

     

             

             

             

             

             

14 
Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

-  1  -  -   
 

 15 Közismereti összesen: 26 26 27 26   5 

16 
Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8   8   7 
 

7     
31 

17 
Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 

3   4   3 
 

3     
 

18 Szakmai tárgyak összesen: 11 12 10 10 É 31 

 19 
Rendelkezésre álló órakeret 
/hét 

37 38 37 36   
36 

 20 Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31 

 21 Éves összes óraszám 1332 1368 1332 1116   1116 

 

 

 



19 

 

  

 

  

XXVII. Vendéglátóipar ágazat óraterve „B” változat  

S.sz. Tantárgy 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf Megj. 
13. 
évf. 

    K sz.t. K sz.t. K sz.t. K sz.t.    

1 Hittan   2   2   2   1 V  

2 Magyar nyelv és irodalom 4   4   4   4   É  

3 Idegen nyelv 4   4   4   4   É 4 

4 Matematika 3   3   3   3   É  

5 Történelem 2   2   3   3   É  

6 Etika - Hittan -    -     -   1      

7 Informatika 2   2    -    -   V  

8 Művészetek - Ének-zene*         1          

9 Testnevelés  5   5   5   5   V  

10 Osztályfőnöki 1   1   1   1     1 

11 
Kötelező komplex 
természettudományos tantárgy 

3    -    -    -     
 

12 
Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: Földrajz 

-    2    2    2    V 
 

13 Kötelezően választható 
tantárgy: 

Érettségi tantárgy, 
vagy Idegen nyelv, vagy 
Fizika**, vagy Informatika, 
vagy Szakmai tantárgy*** 

  
  
 - 
  
  
  

    
  
 - 
  
  
  

  2 
ebből 

1 
Matematika, 

1 
Vendéglátóipari 

ismeretek 

  2 
ebből 

1 
Matematika, 

1 
Vendéglátóipari 

ismeretek 

     

             

             

             

14 
Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

-  1  -  -   
 

 15 Közismereti összesen: 26 26 27 26   5 

16 
Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8   8   6,5 
31 

7     
31 

17 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 
helyett 11. és 12. évfolyamon - 
Ágazati szakmai 
kompetenciák erősítése 

3   4   

3,5 
ebből 

2 
Gépírás,  

1 
Közúti 

közlekedés 
szabályai, 

0,5 
Értékesítés 
gyakorlata 

 

 

3 
ebből 

1 
Viselkedés-

kultúra, 
2 

Szakmai 
informatika 

    

 

18 Szakmai tárgyak összesen: 11 12 10 10 É 31 

 19 
Rendelkezésre álló órakeret 
/hét 

37 38 37 36   
36 

 20 Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31 

 21 Éves összes óraszám 1332 1368 1332 1116   1116 
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*A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 

** Amennyiben az iskola a Fizika tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 

144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

***Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően választható 

tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. 

évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell 

rendelkezni. 

 
Megjegyzés: A szakképzési óraterveket a pedagógiai program mellékletében szereplő helyi tantervi 
dokumentáció , a mellékletek tartalmazzák. 
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XXVIII. Turisztika ágazat óraterve „A” változat 

 

S.sz. Tantárgy 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf Megj. 
13. 
évf. 

    K sz.t. K sz.t. K  K sz.t.    

1 Hittan   2   2   2   1 V  

2 Magyar nyelv és irodalom 4   4   4  4   É  

3 Idegen nyelv 4   4   4  4   É 4 

4 Matematika 3   3   3  3   É  

5 Történelem 2   2   3  3   É  

6 Etika - Hittan  -    -    -  1      

7 Informatika 2   2    -   -   V  

8 Művészetek - Ének-zene*         1         

9 Testnevelés 5   5   5  5   V  

10 Osztályfőnöki 1   1   1  1     1 

11 
Kötelező komplex 
természettudományos tantárgy 

3    -   - 
 

-      
 

12 Ágazathoz kapcsolódó tantárgy:                   

  Földrajz  -   2   2  2   V  

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

    vagy Szakmai tantárgy*** 

  
  
 - 
  
  
  

  

  
  
 - 
  
  
  

  

2 
ebből 

1 
Matematika, 

1 
Turisztikai 
ismeretek 

 

2 
ebből 

1 
Matematika, 

1 
Turisztikai 
ismeretek 

     

            

      
 

    
 

             

            

       

14 
Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

-  1  - 
 

-   
 

 15 Közismereti összesen: 26 26 27 26   5 

16 
Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8   8   7 
 

7     
31 

17 
Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 

3   4   3 
 

3     
 

18 Szakmai tárgyak összesen: 11 12 10 10 É 31 

 19 
Rendelkezésre álló órakeret 
/hét 

37 38 37 36   
36 

 20 Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31 

 21 Éves összes óraszám 1332 1368 1332 1116   1116 
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XXVIII. Turisztika ágazat óraterve „B” változat 

S.sz. Tantárgy 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf Megj. 
13. 
évf. 

    K sz.t. K sz.t. K  K sz.t.    

1 Hittan   2   2   2   1 V  

2 Magyar nyelv és irodalom 4   4   4  4   É  

3 Idegen nyelv 4   4   4  4   É 4 

4 Matematika 3   3   3  3   É  

5 Történelem 2   2   3  3   É  

6 Etika - Hittan  -    -    -  1      

7 Informatika 2   2    -  -    V  

8 Művészetek - Ének-zene* -   -   1  -      

9 Testnevelés  5   5   5  5   V  

10 Osztályfőnöki 1   1   1  1     1 

11 
Kötelező komplex 
természettudományos tantárgy 

3    -    - 
 

 -     
 

12 Ágazathoz kapcsolódó tantárgy:                   

  Földrajz -    2   2  2   V  

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

    vagy Szakmai tantárgy*** 

  
  
  
- 
  
  

  
  
  
  
-  
  
  

  2 
ebből 

1 
Matematika, 

1 
Turisztikai 
ismeretek 

 
2 

ebből 
1 

Matematika, 
1 

Turisztikai 
ismeretek 

     

            

            

            

            

14 
Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

-  1  - 
 

-   
 

 15 Közismereti összesen: 26 25 27 26   5 

16 
Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8   8   7 
 

7     
31 

17 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 
helyett 11. és 12. évfolyamon - 
Ágazati szakmai kompetenciák 
erősítése 

3   4   

3 
ebből 

2 
Gépírás,  

1 
Közúti 

közlekedés 
szabályai 

 

 
3 

ebből 
1 

Viselkedés-
kultúra, 

2 
Szakmai 

informatika 

    

 

18 Szakmai tárgyak összesen: 11 12 10 10 É 31 

 19 
Rendelkezésre álló órakeret 
/hét 

37 38 37 36   
 36 

 20 Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31 

 21 Éves összes óraszám 1332 1368 1332 1116   1116 
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*A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 

** Amennyiben az iskola a Fizika tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 

144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

***Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 

választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 

72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 

programjában kell rendelkezni. 

 
Megjegyzés: A szakképzési óraterveket a pedagógiai program mellékletében szereplő helyi tantervi 
dokumentáció , a mellékletek tartalmazzák. 

 

 

Két éves szakgimnáziumi szakképesítések óraterv táblázata 

minden ágazat esetében 

 

Tantárgyak 
1/13. 

évf. 

2/14. 

évf. 

1/13-2/14. évf. 

óraszám összesen 

Szakmai idegen nyelv 4 4 268 

Érettségire épülő szakképesítés 

órakerete 
31 31 2077 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35  

Tanítási hetek száma 36 31  

Éves összes óraszám 1260 1085 2345 

 

 

2.2.4.2.  Szakközépiskola 

 

Szakközépiskola óraterve 2016-2017 tanévtől 

S.sz. 
Tantárgy 9.évf 10.évf 11.évf 

  K SZ.T. K SZ.T. K SZ.T. 

1 Hittan - 2 - 1 - 1 

2 Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom 2 1 1 1****    0,5+0,5**** 

3 Idegen nyelv 2   2   2   

4 Matematika 2   1 0,5****    0,5+1,5**** 

5 Társadalomismeret 2   1       

6 Természetismeret 3           

7 Testnevelés* 5   2,5   2,5***   

8 Informatika        1****   0,5+0,5**** 

9 Osztályközösség-építő Program 1   1   1   

 10 (Szabad órakeret**)   1   0   1,5 

 11 Közismereti összesen: 20 12 10,5 
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12 Szakmai elmélet és gyakorlat - kötött órák 14,5   23   23   

13 
Szakmai elmélet és gyakorlat - szabadon 

felhasználható órakeret** 
  2,5   2   2,5 

 14 Szakmai tárgyak összesen: 17 25 25,5 

 15 Heti összes óraszám 37 37 36 

 
*Az Nkt. értelmében az iskoláknak az adott osztályokban csak azokon a tanítási napokon kell megszervezniük a mindennapos 

oktatást (legalább napi egy testnevelés óra keretében), amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik. Ha ennek 

eredményeként a heti öt testnevelés óra nem teljesíthető, a fennmaradó órák a szabad órakeret részévé válnak, így annak 

felhasználásáról az intézmények dönthetnek. 

** A szabad órakeret felhasználásáról az iskola dönt.   

*** A szakközépiskola 11. évfolyamán a szakgimnázium számára készült testnevelés és sport kerettanterv 11– 12. évfolyamának 

tartalmából lehet választani a rendelkezésre álló óraszámoknak megfelelően. (Ez nem érvényes a háromórásra tervezett 

testnevelés és sport kerettantervre, amely már csak három évfolyamra [9– 11.] készült.)   

**** Szabad órakeret a kieső testnevelés órák terhére. 

 

Megjegyzés: A szakképzési óraterveket a pedagógiai program mellékletében szereplő helyi tantervi 
dokumentáció , a mellékletek tartalmazzák. 
 
 

A közismereti és szakmai órák aránya 

Területek 
9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

Közismeret 

Kötött órák 15 óra 9 óra 6 óra 

Szabadon 

felhasználható 

órakeret 
3 óra 2 óra 3,5 óra 

Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra 

Szakmai elmélet és gyakorlat 

Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra 

Szabadon 

felhasználható 

órakeret 
2,5 óra 2 óra 2,5 óra 

Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra 

Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra 

 
** A szabad órakeret felhasználásáról az iskola dönt, így például az informatika oktatását is beemelheti a helyi tantervébe (ehhez 

a kerettanterv külön informatika tantárgyi kerettantervet is ajánl).    

*** A szakközépiskola 11. évfolyamán a szakgimnázium számára készült testnevelés és sport kerettanterv 11– 12. évfolyamának 

tartalmából lehet választani a rendelkezésre álló óraszámoknak megfelelően. (Ez nem érvényes a háromórásra tervezett 

testnevelés és sport kerettantervre, amely már csak három évfolyamra [9– 11.] készült.)   

 

 

Szabadon tervezhető órakeret – a kieső Testnevelés órák terhére  

 

10. évfolyam 11. évfolyam 

Tantárgy Óraszám Tantárgy Óraszám 
Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom 
1 Magyar – 

Kommunikáció 
0,5 

Matematika 0,5 Matematika 1,5 

Informatika 1 Informatika 0,5 

Összesen 2,5  2,5 
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II.2.1.3 Szakközépiskola érettségire felkészítő évfolyamai 

 

Nappali tagozat óraterv 2016-2017 tanévtől 

S.sz. Tantárgy 12.évf 13.évf Megjegyzés 

    K SZ.T. K SZ.T.   

1 Magyar nyelv és irodalom 6 2 6 2 É 

2 Idegen nyelv 6   6   É 

3 Matematika 6   6   É 

4 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 4   5   É 

5 Természetismeret 2         

6 Informatika 2   2   V 

7 Testnevelés és sport 5   5   V 

8 Osztályközösség-építő program 1   1     

9 
Szabadon tervezhető - Biológia   

1 
  

3 V 
Szabadon tervezhető - Földrajz     

 10 Szabadon tervezhető órakeret   3   5   

 11 Összesen (közműveltségi óraszámok) 32 3 31 5   

 12 Összes órarendi óra: 35 36   

 

Esti tagozat óraterv 2016-2017 tanévtől 
 

S.sz. Tantárgy 12.évf 13.évf Megjegyzés 

    K SZ.T. K SZ.T.   

1 Magyar nyelv és irodalom 3 1 3 1 É 

2 Idegen nyelv 3 1 3 1 É 

3 Matematika 3 1 3 1 É 

4 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 3   3   É 

5 Természetismeret 1         

6 Informatika 1   1     

7 Testnevelés és sport -    -     

8 Osztályközösség-építő program -   -     

9 
Szabadon tervezhető - Biológia   

1 
  1   

Szabadon tervezhető - Földrajz     1   

10 Szabadon tervezhető órakeret   4   5   

 11 Összesen (közműveltségi óraszámok) 14 4 13 5   

 12 Összes órarendi óra: 18 18   
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2.2.5.  2018. szeptember 1-től bevezetésre kerülő óratervek (kifutó) 
 

A szakgimnáziumi képzéshez kapcsolódó 2018. január 1-én hatályba lépett törvénymódosítás miatt 

változtak a szakképzési kerettantervek. Iskolánk ezzel kapcsolatos óraterveit a szakképzési 

kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

szóló 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet szabályozza, annak vonatkozó mellékleteivel, valamint az emberi 

erőforrások minisztere 26/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról. 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

A tantárgyi struktúrát a  kerettanterv egységesen határozza meg. Az  eltérő szakképzési irányoknak 

megfelelő sajátosságokat külön pont tartalmazza. A helyi tantervben a tantárgyak kötelező óraszámát 

a szakmabesorolásnak megfelelő változat alapján kell meghatározni. A tantárgyak kerettantervében 

megjelölésre kerültek a tantárgyak összekapcsolásának lehetséges pontjai, amelyeket részletesen 

az intézmények helyi tantervei szabályoznak. 

 

 A szakgimnáziumok tantárgyi struktúrája és óraszámai 

 
 

* A szakgimnáziumok helyi tanterveibe beépítendő, az egyes ágazatokhoz kapcsolódó 

természettudományos tantárgyak című táblázat szerint  

** Érettségi tantárgy, Idegen nyelv, Természettudományos tantárgy, Informatika, Szakmai tantárgy vagy 

Katonai alapismeretek 
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A szakgimnáziumok helyi tanterveibe beépítendő, az egyes ágazatokhoz kapcsolódó 

természettudományos tantárgyak 

 Ágazatok Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy 

Kötelezően választható 

természettudományos tantárgy 

1.  XXXIII. 

Mezőgazdaság 

Biológia Fizika vagy kémia 

2.  XL. Közlekedés, 

szállítmányozás és 

logisztika 

Fizika Kémia 

3.  XXVII. 

Vendéglátóipar 

XXVIII. Turisztika 

Földrajz Fizika 

 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

 

Óraszámok a kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 
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XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (a 34 621 03 ÁLLATTARTÓ SZAKMUNKÁS mellék-szakképesítéssel) 

„A” változat” 

S.sz. Tantárgy 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf Megj. 
13. 
évf. 

    K sz.t. K sz.t. K sz.t. K sz.t.    

1 Hittan   2   2   2   1 V  

2 Magyar nyelv és irodalom 4   4   4   4   É  

3 Idegen nyelv 4   4   4   4   É 4 

4 Matematika 3   3   3   3   É  

5 Történelem 2   2   3   3   É  

6 Etika - Hittan**  -    -    -   1      

7 Informatika 2   2    -    -   V  

8 Művészetek - Ének-zene*  1    -   -    -      

9 Testnevelés  5   5   5   5   V  

10 Osztályfőnöki 1   1   1   1      1 

11 
Kötelező komplex 
természettudományos tantárgy 

3    -   -    -      
 

12 
Ágazathoz kapcsolódó 
természettudományos 
tantárgy: Biológia 

2    2    2    -    V 
 

13 
Kötelezően választható 
tantárgy: 

  
  
 - 
  
   

  

  
  

  - 
  
  

  
2 

ebből 
1- 

Matematika, 
1- 

Mezőgazdasági 
ismeretek 

  
2 

ebből 
1- 

Matematika, 
1- 

Mezőgazdasági 
ismeretek 

    
 

  Érettségi tantárgy, 
vagy Idegen nyelv, vagy 
Fizika*, vagy Informatika, 
vagy Szakmai tantárgy** 
 

           

             

             

             

14 
Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

-  1  -  -   
 

 15 Közismereti összesen: 29 26 26 24   5 

16 
Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8   12   5   4,5     
31 

17 
Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető mellék-
szakképesítés  

      
6 
 
 

  
4 
 

    
 

18 
Ágazati kompetenciák 
erősítése – helyi tanterv 
szerint 

      
3,5 

Szakmai 
gyakorlat 

  
 

19 Szakmai tárgyak összesen: 8 12 11 12 É 31 

20 
Rendelkezésre álló órakeret 
/hét 

37 38 37 36   
36 

21 Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31 

22 Éves összes óraszám 1332 1368 1332 1116   1116 
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XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (a 34 621 03 ÁLLATTARTÓ SZAKMUNKÁS mellék-szakképesítés NÉLKÜL) 

„B” változat 

S.sz. Tantárgy 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf Megj. 
13. 
évf. 

    K sz.t. K sz.t. K sz.t. K sz.t.    

1 Hittan   2   2   2   1 V  

2 Magyar nyelv és irodalom 4   4   4   4   É  

3 Idegen nyelv 4   4   4   4   É 4 

4 Matematika 3   3   3   3   É  

5 Történelem 2   2   3   3   É  

6 Etika - Hittan**  -    -    -   1      

7 Informatika 2   2    -    -   V  

8 Művészetek - Ének-zene*  1    -   -    -      

9 Testnevelés  5   5   5   5   V  

10 Osztályfőnöki 1   1   1   1     1 

11 
Kötelező komplex 
természettudományos tantárgy 

3    -   -    -      
 

12 
Ágazathoz kapcsolódó 
természettudományos 
tantárgy: Biológia 

2    2    2    -    V 
 

13 
Kötelezően választható 
tantárgy: 

  
  
 - 
  
   

  

  
  

  - 
  
  

  
2 

ebből 
1- 

Matematika, 
1- 

Mezőgazdasági 
ismeretek 

  
2 

ebből 
1- 

Matematika, 
1- 

Mezőgazdasági 
ismeretek 

    
 

  Érettségi tantárgy, 
vagy Idegen nyelv, vagy 
Fizika*, vagy Informatika, 
vagy Szakmai tantárgy** 
 

           

             

             

             

14 
Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

-  1  -  -   
 

 15 Közismereti összesen: 29 26 26 24   5 

16 
Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8   12   5   4,5     
31 

17 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető mellék 
szakképesítés helyett 11. és 
12. évfolyamon - Ágazati 
szakmai kompetenciák 
erősítése 

      

6 
ebből 

2- 
Gépírás  

1 
Közúti 

közlekedés 
szabályai 

1  
Gazdálkodási 
alapismeretek 

2 
Gazdálkodási 

alapgyakorlatok 
 

  

4 
ebből 

1 
Viselkedés-

kultúra 
2 

Szakmai 
informatika 

1 
Gazdálkodási 

alapgyakorlatok 
 

    

 

18 
Ágazati kompetenciák 
erősítése – helyi tanterv 

      
3,5 

Szakmai  
gyakorlat 
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szerint 

19 Szakmai tárgyak összesen: 8 12 11 12 É 31 

 20 
Rendelkezésre álló órakeret 
/hét 

37 38 37 36   
36 

 21 Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31 

 22 Éves összes óraszám 1332 1368 1332 1116   1116 

  

*A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 

** Amennyiben az iskola a Fizika tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 

144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

***Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően választható 

tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola, akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 

12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell 

rendelkezni. 

 

Megjegyzés: A szakképzési óraterveket a pedagógiai program mellékletében szereplő helyi tantervi 
dokumentáció , a mellékletek tartalmazzák. 
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XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazathoz tartozó 

54 841 11 LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

(az 51 344 11 VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ mellék-szakképesítéssel) „A” változat 
 

S.sz. Tantárgy 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf Megj. 
13. 
évf. 

    K sz.t. K sz.t. K  K sz.t.    

1 Hittan   2   2   2   1 V  

2 Magyar nyelv és irodalom 4   4   4  4   É  

3 Idegen nyelvek 4   4   4  4   É 4 

4 Matematika 3   3   3  3   É  

5 Történelem 2   2   3  3   É  

6 Etika – Hittan  -   -    -  1      

7 Informatika 2   2    -  -    V  

8 Művészetek - Ének-zene*  1    -   -  -       

9 Testnevelés  5   5   5  5   V  

10 Osztályfőnöki 1   1   1  1     1 

11 
Kötelező komplex 
természettudományos 
tantárgy 

3    -    - 
 

 -     
 

12 
Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: 

          
 

      
 

  Fizika 2    2   2  -   V  

13 
Kötelezően választható 
tantárgy: 

  
  
 - 
  
  
  

  

  
  
 - 
  
  
  

  
2 
 

ebből 
1 

Matematika, 
1 

Szállítmányozási 
és logisztikai 

ismeretek 

 
2 
 

ebből 
1 

Matematika, 
1 

Szállítmányozási 
és logisztikai 

ismeretek 

    
 

  Érettségi tantárgy, 
vagy Idegen nyelv, vagy 
Kémia**, vagy Informatika, 
vagy Szakmai tantárgy*** 

          

            

            

             

             

14 
Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

-  1  - 
 

-   
 

 15 Közismereti összesen: 29 26 26 24   5 

16 
Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8   11   4 
 

6     
31 

17 
Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 

0   0   7 
 

6     
 

18 
Ágazati kompetenciák 
erősítése – helyi tanterv 
szerint 

0  

1 
Üzleti 
komm. 
gyak. 

 
  

 0 

 

0   

 

19 Szakmai tárgyak összesen: 8 12 11 12 É 31 

 20 
Rendelkezésre álló órakeret 
/hét 

37 38 37 36   
36 
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21  Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31 

 22 Éves összes óraszám 1332 1368 1332 1116   1116 

 

XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazathoz tartozó 

54 841 11 LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

(az 51 344 11 VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ mellék-szakképesítés nélkül) „B” változat 
 

S.sz. Tantárgy 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf Megj. 
13. 
évf. 

    K sz.t. K sz.t. K  K sz.t.    

1 Hittan   2   2   2   1 V  

2 Magyar nyelv és irodalom 4   4   4  4   É  

3 Idegen nyelvek 4   4   4  4   É 4 

4 Matematika 3   3   3  3   É  

5 Történelem 2   2   3  3   É  

6 Etika – Hittan  -   -    -  1      

7 Informatika 2   2    -   -   V  

8 Művészetek - Ének-zene* 1     -   -   -      

9 Testnevelés  5   5   5  5   V  

10 Osztályfőnöki 1   1   1  1     1 

11 
Kötelező komplex 
természettudományos tantárgy 

3   -   - 
 

-     
 

12 
Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: 

          
 

      
 

  Fizika 2   2   2  -   V  

13 
Kötelezően választható 
tantárgy: 

  
  
 - 
  
  
  

  

  
  
-  
  
  
  

  
2 
 

ebből 
1 

Matematika, 
1 

Szállítmányozási 
és logisztikai 

ismeretek 

 
2 
 

ebből 
1 

Matematika, 
1 

Szállítmányozási 
és logisztikai 

ismeretek 

    
 

  Érettségi tantárgy, 
vagy Idegen nyelv, vagy 
Kémia**, vagy Informatika, 
vagy Szakmai tantárgy*** 

          

            

            

             

             

14 
Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

-  1  - 
 

-   
 

 15 Közismereti összesen: 29 26 26 24   5 

16 
Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8   11   4 
 

6     
31 

17 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető mellék 
szakképesítés helyett 11. és 
12. évfolyamon - Ágazati 
szakmai kompetenciák 
erősítése 

0   

1 
Üzleti 
komm 
gyak. 

  

7 
ebből 

2 
Gépírás,  

1 
Közúti 

közlekedés 
szabályai, 

1 
Üzleti 

 6 
ebből 

1 
Viselkedés-

kultúra, 
2 

Szakmai 
informatika, 

1 
Közlekedés 
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kommunikáció 
gyakorlat, 

2 
Közlekedés 
üzemvitel, 

1 
Közlekedés 
technikája 

 

üzemvitel 
gyakorlat, 

1 
Kommunikáció 

alapjai, 
1 

Közlekedés 
technikája 

 

18 Szakmai tárgyak összesen: 8 12 11 12 É 31 

 19 
Rendelkezésre álló órakeret 
/hét 

37 38 37 36   
36 

 20 Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31 

 21 Éves összes óraszám 1332 1368 1332 1116   1116 

  

*A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 

** Amennyiben az iskola a Kémia tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 

144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

***Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően választható 

tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola, akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 

12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell 

rendelkezni. 

 

Megjegyzés: A szakképzési óraterveket a pedagógiai program mellékletében szereplő helyi tantervi 
dokumentáció , a mellékletek tartalmazzák. 
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XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉS (a 34 811 03 PINCÉR mellék-szakképesítéssel) „A” változat 

 

S.sz. Tantárgy 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf Megj. 
13. 
évf. 

    K sz.t. K sz.t. K  K sz.t.    

1 Hittan   2   2   2   1 V  

2 Magyar nyelv és irodalom 4   4   4  4   É  

3 Idegen nyelvek 4   4   4  4   É 4 

4 Matematika 3   3   3  3   É  

5 Történelem 2   2   3  3   É  

6 Etika – Hittan  -   -    -  1      

7 Informatika 2   2    -  -   V  

8 Művészetek - Ének-zene*  1   -    -   -      

9 Testnevelés  5   5   5  5   V  

10 Osztályfőnöki 1   1   1  1     1 

11 
Kötelező komplex 
természettudományos 
tantárgy 

3   -   -  
 

 -     
 

12 
Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: 
Földrajz 

2  2  2 
 

-  V 
 

13 

Kötelezően választható 
tantárgy: 

Érettségi tantárgy, 
vagy Idegen nyelv, vagy 
Fizika**, vagy Informatika, 

    vagy Szakmai tantárgy*** 

 -   -    

2 
 

ebből 
1 

Matematika, 
1 

Vendéglátóipari 

ismeretek  

 2 
 

ebből 
1 

Matematika, 
1 

Vendéglátóipari 

ismeretek  

    

 

14 
Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

-   
 1 

 
  - 

 
-    

 

 15 Közismereti összesen: 29 26 26 24   5 

16 
Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8   12   3 
 

6,5     
31 

17 
Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető 
szakképesítés 

0   0   4 
 

3     
 

18 
Ágazati kompetenciák 
erősítése- helyi tanterv 
szerint 

0  0  

 
 

4 
ebből 

2 

A vendéglátó 

gazdálkodás 

gyakorlata, 

1 

Általános 

élelmiszerismeret, 

1 

Élelmiszerek a 

  
 

2,5 
ebből 

1 

A vendéglátó 

gazdálkodás 

gyakorlata, 

1 

Élelmiszerek a 

gyakorlatban, 

0,5 

Élelmiszerbiztonság 
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gyakorlatban 

 
és vendéglátás 

higiéniája 

 
 

19 Szakmai tárgyak összesen: 8 12 11 12 É 31 

20 
Rendelkezésre álló 
órakeret /hét 

37 38 37 36   
36 

 21 Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31 

 22 Éves összes óraszám 1332 1368 1332 1116   1116 

 

XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉS (a 34 811 03 PINCÉR mellék-szakképesítés nélkül) „B” változat 

 

 

S.sz. Tantárgy 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf Megj. 
13. 
évf. 

    K sz.t. K sz.t. K  K sz.t.    

1 Hittan   2   2   2   1 V  

2 Magyar nyelv és irodalom 4   4   4  4   É  

3 Idegen nyelvek 4   4   4  4   É 4 

4 Matematika 3   3   3  3   É  

5 Történelem 2   2   3  3   É  

6 Etika – Hittan  -    -   -  1      

7 Informatika 2   2   -   -   V  

8 Művészetek – Ének-zene*  1    -   -  -       

9 Testnevelés 5   5   5  5   V  

10 Osztályfőnöki 1   1   1  1     1 

11 
Kötelező komplex 
természettudományos tantárgy 

3   -    - 
 

 -     
 

12 
Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: 

          
 

      
 

  Földrajz 2    2   2  -   V  

13 

Kötelezően választható 
tantárgy: 

Érettségi tantárgy, 
vagy Idegen nyelv, vagy 
Fizika**, vagy Informatika, 

    vagy Szakmai tantárgy*** 

 -    -   

2 
 

ebből 
1 

Matematika, 
1 

Vendéglátóipari 

ismeretek  

 2 
 

ebből 
1 

Matematika, 
1 

Vendéglátóipari 

ismeretek  

    

 

14 
Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

-   
 1 

 
  - 

 
-    

 

 15 Közismereti összesen: 29 26 26 24   5 

16 
Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8   12   3 
 

6,5     
31 

17 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető mellék 
szakképesítés helyett 11. és 
12. évfolyamon - Ágazati 
szakmai kompetenciák 

0   0   

4 
ebből 
0,5 

A vendéglátó 

gazdálkodás 

 3 
ebből 

1 
Viselkedés-

kultúra, 
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erősítése gyakorlata 
1,5 

Vendéglátó 

üzleti idegen 

nyelv 

gyakorlata  
2 

Termelés 
gyakorlata 

 

2 
Szakmai 

informatika 
 

18 
Ágazati kompetenciák 
erősítése- helyi tanterv szerint 

0  0  

4 
ebből 

2 
Gépírás,  

1 
Közúti 

közlekedés 
szabályai, 

1 
Termelés 
gyakorlata 

 

 

2,5 
Rendezvény-

szervezés 
  

 

18 Szakmai tárgyak összesen: 8 12 11 12 É 31 

 19 
Rendelkezésre álló órakeret 
/hét 

37 38 37 36   
35 

 20 Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31 

 21 Éves összes óraszám 1332 1368 1332 1116   1085 

 

*A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 

** Amennyiben az iskola a Fizika tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 

144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

***Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően választható 

tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola, akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 

12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell 

rendelkezni. 

 

Megjegyzés: A szakképzési óraterveket a pedagógiai program mellékletében szereplő helyi tantervi 
dokumentáció , a mellékletek tartalmazzák. 
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XXVIII. TURISZTIKA ágazathoz tartozó 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, 

ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS (az 52 812 01 SZÁLLODAI RECEPCIÓS mellék-

szakképesítéssel) „A” változat 

 

S.sz. Tantárgy 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf Megj. 
13. 
évf. 

    K sz.t. K sz.t. K  K sz.t.    

1 Hittan   2   2   2   1 V  

2 Magyar nyelv és irodalom 4   4   4  4   É  

3 Idegen nyelvek 4   4   4  4   É 4 

4 Matematika 3   3   3  3   É  

5 Történelem 2   2   3  3   É  

6 Etika - Hittan -    -    -  1      

7 Informatika 2   2    -   -   V  

8 Művészetek - Ének-zene*  1   -    -   -      

9 Testnevelés  5   5   5  5   V  

10 Osztályfőnöki 1   1   1  1     1 

11 
Kötelező komplex 
természettudományos 
tantárgy 

3    -   -  
 

 -     
 

12 
Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: 

          
 

      
 

  Földrajz 2   2   2  -   V  

13 Kötelezően választható 
tantárgy: 

Érettségi tantárgy, 
vagy Idegen nyelv, vagy 
Fizika**, vagy Informatika, 

    vagy Szakmai tantárgy*** 

  
  
 - 
  
  
  

  
  
  
 - 
  
  
  

  
2 

ebből 
1 

Matematika, 
1 

Turisztikai 
ismeretek 

 
2 

ebből 
1 

Matematika, 
1 

Turisztikai 
ismeretek 

     

            

            

            

            

14 
Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

 -   1    - 
 

 -    
 

15  Közismereti összesen: 29 26 26 24   5 

16 
Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

7   11   4 
 

6     
31 

17 
Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető 
szakképesítés 

0   0   5 
 

5     
 

18 
Ágazati szakmai 
kompetenciák erősítése-
helyi tanterv szerint 

1 
Turizmus 
földrajz 

 

1 
Kultúr- és 

vallástörténet  
gyakorlat 

 

2 
Szakmai 
gyakorlat 
(Szállodai 

tevékenységek) 

 1 
Szakmai 
gyakorlat 
(Szállodai 

tevékenységek) 

  

 

19 
Szakmai tárgyak 
összesen: 

8 12 11 12 É 
31 

 20 
Rendelkezésre álló 
órakeret /hét 

37 38 37 36   
36 

21 Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31 
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 22 Éves összes óraszám 1332 1368 1332 1116   1116 

*A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 

** Amennyiben az iskola a Fizika tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 

144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

***Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően választható 

tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola, akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 

12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell 

rendelkezni. 

 

Megjegyzés: A szakképzési óraterveket a pedagógiai program mellékletében szereplő helyi tantervi 
dokumentáció , a mellékletek tartalmazzák. 
 

 

 

 

  

XXVIII. TURISZTIKA ágazathoz tartozó 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, 

ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS (az 52 812 01 SZÁLLODAI RECEPCIÓS mellék-

szakképesítés nélkül) „B” változat 

 

 

S.sz. Tantárgy 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf Megj. 
13. 
évf. 

    K sz.t. K sz.t. K  K sz.t.    

1 Hittan   2   2   2   1 V  

2 Magyar nyelv és irodalom 4   4   4  4   É  

3 Idegen nyelvek 4   4   4  4   É 4 

4 Matematika 3   3   3  3   É  

5 Történelem 2   2   3  3   É  

6 Etika - Hittan  -    -    -  1      

7 Informatika 2   2    -   -   V  

8 Művészetek - Ének-zene*         1         

9 Testnevelés  5   5   5  5   V  

10 Osztályfőnöki 1   1   1  1     1 

11 
Kötelező komplex 
természettudományos 
tantárgy 

3   -   -  
 

 -     
 

12 
Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: 

          
 

      
 

  Földrajz 2   2   2  -   V  

13 Kötelezően választható 
tantárgy: 

Érettségi tantárgy, 
vagy Idegen nyelv, vagy 
Fizika**, vagy 

Informatika, 
    vagy Szakmai tantárgy*** 

  
  
 - 
  
  
  

  
  
  
- 
  
  
  

  
2 

ebből 
1 

Matematika, 
1 

Turisztikai 
ismeretek 

 
2 

ebből 
1 

Matematika, 
1 

Turisztikai 
ismeretek 
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14 
Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

-   1   -  
 

-    
 

 15 Közismereti összesen: 29 26 26 24   5 

16 
Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

7   11   4 
 

6     
31 

17 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető mellék 
szakképesítés helyett 11. 
és 12. évfolyamon - 
Ágazati szakmai 
kompetenciák erősítése 

0   0   

5 
ebből 

2 
Gépírás,  

1 
Közúti 

közlekedés 
szabályai, 

2 
Szakmai 
gyakorlat 
(Szállodai 

tevékenységek) 

 5 
ebből  

1 
Viselkedés-

kultúra, 
2 

Szakmai 
informatika 

2 
Szakmai 
gyakorlat 
(Szállodai 

tevékenységek) 

    

 

18 
Ágazati szakmai 
kompetenciák erősítése-
helyi tanterv szerint 

1 
Turizmus 
földrajz 

 

1 
Kultúr- és 

vallástörténet  
gyakorlat 

 

2 
Szakmai 
gyakorlat 
(Szállodai 

tevékenységek) 

 1 
Szakmai 
gyakorlat 
(Szállodai 

tevékenységek) 

  

 

19 
Szakmai tárgyak 
összesen: 

8 12 11 12 É 
31 

 20 
Rendelkezésre álló 
órakeret /hét 

37 38 37 36   
36 

 21 Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31 

 22 Éves összes óraszám 1332 1368 1332 1116   1116 

*A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 

** Amennyiben az iskola a Fizika tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 

144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

***Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően választható 

tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola, akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 

12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell 

rendelkezni. 

 

Megjegyzés: A szakképzési óraterveket a pedagógiai program mellékletében szereplő helyi tantervi 
dokumentáció , a mellékletek tartalmazzák. 
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2.2.6.  2020. szeptember 1-től bevezetésre kerülő óratervek 

2.2.6.1. Gimnázium 
 

Alapóraszámok tanulási területenként kétéves bontásban 

  ÉVFOLYAM 

 Tanulási területek, (tantárgyak) 9-10. 11-12. 

1.  Magyar nyelv és irodalom    
 magyar nyelv és irodalom 7 8 

2.  Matematika   

 matematika 6 6 

3.  Történelem és állampolgári 

ismeretek 

  

 történelem, állampolgári 

ismeretek 

4 7 

4.  Etika/hit- és erkölcstan   
 hit- és erkölcstan 4 4 

5.  Természettudomány és földrajz   

 természettudomány 16 

 

 

  kémia 

 fizika 

 biológia 

 földrajz 

6.  Idegen nyelv   
 első élő idegen nyelv (angol v. 

német) 
12 

(3+3) 

 

14 

(4+3) 

  második idegen nyelv 

7.  Művészetek   

 ének-zene 4 2 

 vizuális kultúra 

 dráma és színház* 

 mozgóképkultúra és 

médiaismeret* 

8.  Technológia   

 digitális kultúra 3 2 

9.  Testnevelés és egészségfejlesztés   
 testnevelés 10 

(heti 3 óra csak 

órarendben, +2-höz 

tömbösített órák) 

10 

10.  Közösségi nevelés   

 osztályfőnöki 2 2 

 A kötelező érettségi 

tantárgyakhoz rendelendő 

órakeret 

 +8 

 

 
Kötelező alapóraszám 64 51 

 Szabadon tervezhető órakeret 

 

4 a hittanra 9 – ebből  

4 a hittanra 
 Maximális órakeret 68 68 
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Nyelvoktatás sávban a technikumi osztállyal együtt történik! 

 

A magyar nyelv és irodalom, a matematika és a történelem és állampolgári ismeretek 

műveltségi területekre a 11–12. évfolyamra meghatározott óraszámok és a Nat tartalma érvényes 

a szakgimnáziumban és a szakképzési törvényben meghatározott eltérésekkel a technikumban is. 

A dráma és színház a 11. évfolyamon a művészetek tantárgy keretében önálló tárgyként is 

választható. A dráma és színház vagy a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy a 12. 

évfolyamon kötelezően választandó, amelyhez a fenti táblázat a 11–12. évfolyamra meghatározott 

mezőjében található érték egy tanórát tartalmaz. 

A 11–12. évfolyamokon a kötelező óraszám 59 óra, amelyből mindkét évfolyamon 4-4 órát az 

érettségire történő felkészítésre kell fordítani. A természettudományos ismeretek és kiemelten 

az MTMI készségek fejlesztése érdekében a gimnáziumban a 11. évfolyamon azon tanulóknak, 

akik nem tanulnak emelt óraszámban vagy fakultáción természettudományos tantárgyat, egy 

jelenségek vizsgálatán alapuló, komplex szemléletmóddal oktatott, a természettudományos 

műveltséget bővítő integrált természettudomány tantárgyat vagy a fizika, kémia, biológia, földrajz 

tantárgyak egyikét kell tanulniuk heti két óra időkeretben. A választott tantárgyak ismeretanyaga 

nem képezi részét e tárgyak középszintű érettségi követelményeinek, ugyanakkor az érettségi 

vizsga letételéhez az itt megszerzett tudás és készségek segítséget jelentenek. 

 

A tanulók heti kötelező alapóraszáma és maximális óraszáma évfolyamonként 

 ÉVFOLYAM 

 9. 10. 11. 12. 

Alapóraszám 32 32 30 29 

Maximális 

óraszám** 

34 34 34 34 

 

**A tanulóknak ettől magasabb óraszáma csak a két tanítási nyelvű iskolai oktatásban, a 

nemzetiségi nevelésben oktatásban, vagy ha az iskola a nemzeti köznevelésről szóló törvény 7. § 

(6) bekezdése szerint sportiskola feladatait látja el, továbbá ha az iskola emelt szintű oktatást 

szervez. 

 

Ajánlás 
Ajánlás az alapóraszámok tanulási területekhez tartozó tantárgyanként, képzési szakaszok és 

évfolyamok szerinti arányos tanóraelosztására a 4 évfolyamos gimnáziumok számára.  

Két évfolyamos ciklusokon belül az ajánlásban megfogalmazott óraszámok átcsoportosíthatók a 

helyi tantervben meghatározott módon, azzal a megkötéssel, hogy az egyes évfolyamok 

maximális óraszáma nem lehet magasabb az arra meghatározott legmagasabb óraszámnál.  

A 11. és a 12. évfolyamon mind a kötött célú, mind a szabadon tervezhető órakeret terhére az 

érettségi tantárgyak közül a tanuló szabadon választhat. 
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  ÉVFOLYAM 

 Tanulási területek, 

(tantárgyak) 
9. 10. 11. 12. 

1.  Magyar nyelv és irodalom      
 magyar nyelv és irodalom 3+1 4 4+1 4 

2.  Matematika 

 
    

 matematika 3 3 3+1 3+1 

3.  Történelem és állampolgári 

ismeretek 

    

 történelem 2 2+1 3+1 3 

 állampolgári ismeretek    1 

4.  Etika/hit- és erkölcstan     
 hit- és erkölcstan 2 2 2 2 

5.  Természettudomány és földrajz     

 természettudomány**   2 1 

 kémia 1 2   

 fizika 2 3   

 biológia 3 2   

 földrajz 2 1   

6.  Idegen nyelv     
 első élő idegen nyelv (angol v. 

német) 
3+1 3+1 4+1 4+1 

 második idegen nyelv 3 3 3 3 

7.  Művészetek*****     

 ének-zene 1 1   

 vizuális kultúra 1 1   

 dráma és színház*   1 1 

 mozgóképkultúra és 

médiaismeret* 
   2 

8.  Technológia     

 digitális kultúra 2 1 2  

9.  Testnevelés és egészségfejlesztés     
 testnevelés 5 5 5 5 

10.  Közösségi nevelés     

 osztályfőnöki 1 1 1 1 

 A kötelező érettségi 

tantárgyakhoz rendelendő 

órakeret 

  4 (2+2) 4 

 

 
Kötelező alapóraszám 32 32 30 29 

 Szabadon tervezhető 

órakeret*** 

 

2 2 4 5 

 Maximális órakeret 34 34 34 34 
  36 36 36 36 

Pirossal a szabadon tervezhető órakeretből adott plusz órákat jelöltük. 

 

* A dráma és színház vagy a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy a 12. évfolyamon 

kötelezően választandó. 
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** Gimnáziumokban a 9–10. évfolyamon diszciplináris bontásban folyik a természettudományi 

tantárgyak tanulása, tanítása. A természettudományi tantárgyak emelt óraszámban 11–12. 

évfolyamon folytathatók. 

 

*** A kötelező érettségi tantárgyakhoz rendelendő órakeretet a fenti táblázat jelzi a kötelező 

alapóraszámon belül megadva (8 óra). A 11. és 12. évfolyamon legalább 4-4 tanórát bármely 

érettségi tantárgy oktatására kell felhasználni. Ha a tanuló a 11. évfolyamon a 

természettudomány tantárgyat tanulja, akkor legalább további 2 órát kell hetente egyéb érettségi 

tantárgyból felvennie. 

 

**** A szabadon tervezhető órakeret terhére beépíthetők a helyi tantervbe azok a tantárgyak, 

amelyek az oktatásért felelős miniszter által közzétett kerettantervvel rendelkeznek, mint például 

a pénzügyi és vállalkozási ismeretek, honvédelmi ismeretek. Ezen akkreditált tantárgyak érettségi 

vizsgatárgyként történő megjelenéséről az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 

kormányrendelet rendelkezhet. A szabadon tervezhető órakeret terhére kerettantervvel rendelkező 

tantárgyak tanítása szervezhető. Ez az órakeret lehetővé teszi az alapóraszámban biztosított 

tantárgyak óraszámának az iskola helyi tantervében meghatározandó emelését is. 

 

***** A művészetre tervezett heti 1 óra a 11. évfolyamon megvalósulhat a dráma és színház, a 

vizuális kultúra, az ének-zene, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárggyal is. 

 

A szakgimnáziumok, technikumok esetében a közismereti tárgyakra vonatkozó 

kerettantervek megegyeznek a gimnáziumokra vonatkozókkal. 
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2.2.6.2. Technikum 
 

A technikumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai 

továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget 

megalapozó öt középiskolai évfolyama van, ahol szakmai oktatás is folyik. A képzés óraterve 

párhuzamosan biztosítja a felkészülést az érettségi vizsgákra, valamint a szakmai ismeretek 

elsajátítását. 

 

Tantárgyak 
9. 

évfolyam 
10. 

évfolyam 
11. 

évfolyam 
12. 

évfolyam 
13. 

évfolyam 

9-13. 
óraszám 
összesen 

K
ö

zi
sm

er
et

i o
kt

at
ás

 

Magyar nyelv és 
irodalom 

4 5 3 4 0 556 

Idegen nyelv 4 4 3 3 6 690 

Matematika 4 4 4 4 0 556 

Történelem 3 3 2 2 0 350 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 3 1 0 0 1 175 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex 
természettudományos 
tantárgy 

4 0 0 0 0 144 

Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: pl.fizika, 
kémia, biológia, 
földrajz, idegen nyelv  

0 2 2 0 0 144 

Érettségire felkészítő 
tantárgy 

0 0 2 2 2 206 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

0 1 0 0 0 36 

Hit- és erkölcstan 2 2 2 2 1 319 

Összes 
közismereti 
óraszám 

29 27 22 22 11 3886 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31   

Éves összes óraszám 1296 1296 1296 1241 1085 6214 

Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 

36 36 36 36 35   
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2.2.6.3.  Szakképző iskola 

A szakképző iskolai nevelés-oktatásban a képzési és kimeneti követelményben, valamint a 

programtantervben meghatározott időkeretet kell biztosítani a Nat követelményeinek 

megvalósítására. A programtantervek egyrészt a Nat kiemelt fejlesztési területeire, nevelési 

céljaira, a kulcskompetenciákra épülnek, másrészt a szakképző iskola közismereti és szakmai 

tárgyai együttesét figyelembe véve érvényesítik a műveltségterületek alapelveit, céljait és 

fejlesztési követelményeit. 
 

2.2.6.3.1. Ágazati és szakmai képzés (9-11. évfolyam)  
 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 
9-11. óraszám 

összesen 

K
ö

zi
sm

er
et

i o
kt

at
ás

 

Kommunikáció-magyar 
nyelv és irodalom 

2 2 2 206 

Idegen nyelv 2 3 3 273 

Matematika 2 2 1 175 

Történelem és 
társadalomismeret 

3 0 0 108 

Természetismeret 3 0   108 

Testnevelés 4 1 1 211 

Osztályközösség-építő 
Program 

1 1 1 103 

Pénzügyi és munkavállalói 
ism. 

    1 31 

Digitális kultúra 1     36 

Hit- és erkölcstan 2 1 1 139 

Összes közismereti 
óraszám 

20 10 10 1390 

Tanítási hetek száma 36 36 31   

Éves összes óraszám 1296 1260 1085 3641 
Rendelkezésre álló órakeret/hét 36 35 35   
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2.2.6.3.2. Érettségi vizsgára felkészítő képzés (esti tagozat) 

 

S.sz. Tantárgy 12.évf 13.évf Megjegyzés 

    K SZ.T. K SZ.T.   

1 Magyar nyelv és irodalom 3 1 3 1 É 

2 Idegen nyelv 3 1 3 1 É 

3 Matematika 3 1 3 1 É 

4 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 3   3   É 

5 Informatika 1   1     

6 Osztályközösség-építő program -   -     

7 
Szabadon tervezhető - Biológia   

1 
  

2 
  

Szabadon tervezhető - Földrajz       

8 Szabadon tervezhető órakeret   4   5   

 9 Összesen (közműveltségi óraszámok) 14 4 13 5   

 10 Összes órarendi óra: 18 18   

 

 

2.2.6.3.3. Érettségire épülő 2 éves szakmai képzés 

 

Tantárgyak 
1.  
évfolyam 

2.  
évfolyam 

1-2. évfolyam 
 óraszám 
 összesen 

Idegen nyelv 1,5 2,5 100,5 

Osztályközösség-építő Program 0,5 0,5 33,5 

Hit- és erkölcstan 1 0 67 

Szakmai órakeret (szabad sávval) 32 32 2144 

Szabad órakeret 3 3 201 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35   

Tanítási hetek száma 36 31   

Éves összes óraszám 1260 1085 2345 

Egybefüggő szakmai gyakorlat változó     

 

 

2.3. Helyi tantervek 

 

Az érvényben lévő helyi tantervek ezen Oktatási Program (OP) mellékletét képezik! 
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3. A közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok 

helyi megvalósításának részletes szabályai 

 
A nyelvoktatás a gimnáziumi és a technikumi osztályban sávban együtt történik (egy haladó és egy 

középhaladó csoportban). 

Gimnáziumban a szabad órakeretből a magyar nyelv és irodalom, az első idegen nyelv, a matematika és a 

történelem óraszámát növeltük meg.  

12. gimnáziumi osztályban a mozgóképkultúra és médiaismeret és a természettudomány kapott órát. 

Technikumban a kötelező érettségi tantárgyak közül a matematika, a magyar nyelv és irodalom és (13. 

évfolyamon) az idegen nyelv óraszámát emeltük meg a szabad órakeretből. A digitális kultúra óraszámát is 

megemeltük (9., 10. és 13. osztályban), a 9. osztályban a komplex természettudomány valamint az 

érettségire felkészítő tantárgy (13. évfolyamon) kapott még órát. 

Szakképző iskolában az idegen nyelv, a hit- és erkölcstan valamint az osztályközösségépítő program kapott 

a szabad órakeretből. 

  

3.1. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei, az 

osztályba és csoportba sorolás rendje  

3.1.1. Osztályba sorolás 

 

A gimnáziumi osztályokban általános tantervű oktatás-nevelés folyik. A gimnáziumba való jelentkezést 

egy családi motivációs levél beküldése alapozza meg. Ezt követően, a felvételi eljárás keretében 

személyes találkozunk a családdal, szülőkkel vagy gondviselővel, melynek keretében megismerjük a 

jelentkező diák motivációját, családi hátterét. A jelentkező tanuló mellett a család, a családi környezet 

megismerését az elsősorban bentlakásos formában megvalósuló gimnáziumi oktatás-nevelés miatt 

kiemelten fontosnak tartjuk. 

A szakgimnáziumi osztályokban ágazati képzés folyik. A tanulókat jelentkezésük, illetve felvételük 

alapján soroljuk kereskedelem, vendéglátóipar, turisztika, mezőgazdaság, szállítmányozás és logisztika 

ágazatokba. A jelentkezők számától és arányától függően vegyes ágazatú osztályok is szervezhetők. 

A szakközépiskolai osztályok – létszámtól függően – vegyes osztályokba szerveződnek. 

Az ágazati szakképző évfolyamok osztályai a tanulók különböző megszerzendő szakképesítésekre 

történő jelentkezései alapján alakulnak ki. Az adott évben szakképesítések számát a jelentkező tanulók 

száma limitálhatja. A választott szakképesítés megszerzése érdekében indított képzés feltétele a 

minimálisan 8 fős létszám. 

A szakképző évfolyamokon – a tantárgyi követelmények sérelme nélkül – egy osztályba szervezhetők a 

különböző szakmai képzettségek megszerzése érdekében tanulók. 

3.1.2. A csoportbontás szempontjai 

Elméleti tantárgyaknál a matematika, az idegen nyelvek, az informatika, és a szakmai tárgyak a nem 

kötelező tanórai foglalkozások terhére történik. 

Idegen nyelvnél 9. évfolyamon a technikumi és gimnáziumi tanulók között egy „haladó” és egy 

„középhaladó” csoportot alakítunk ki tudásszinttől függően. 

A 11. és a 12. középiskolai évfolyamokon az emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezők számára 

iskolatípusonként, tantárgyanként alakítunk ki csoportokat. 

Testnevelés tantárgynál szakmai szempontok indokolják a fiú - lány csoportok kialakítását. A létszámtól 

függően a csoportok évfolyamról is szervezhetők. 

A hittan oktatásához a jelentkezés alapján, felekezetenként – ha szükséges, évfolyamonként – szervezünk 

csoportokat. 

Szakmai gyakorlatnál szakképző évfolyamokon csak szakmai kimenetenként alakíthatók ki a csoportok. 
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3.2. A képzés szakaszai, a szakaszváltás követelményei 

3.2.1. A képzés szakaszai 

 Középfokú nevelés-oktatás szakasza 

 Gimnázium időtartama 4 év (9-12. évfolyam)  

 Szakgimnázium időtartama 4 év (9-12. évfolyam) 

 Technikum időtartama 5 év (9-13. évfolyam) 

 Szakközépiskola időtartama 5 év (9-13. évfolyam) 

 Szakképzés: időtartama szakmai irányonként és szakképesítési szintenként változó. 

 Alapfokú nevelés-oktatás szakasza után 3 év (9-11. évfolyam) 

 Szakgimnáziumban 13. vagy 14. évfolyam 

 Szakközépiskola érettségire felkészítő évfolyamai (12-13. évfolyam) 

3.2.2. A szakaszváltás követelményei, elérendő készségek és képességek 

1.  A középiskolai képzés végén 

a) Az érettségi vizsgára bocsátás feltétele a helyi tantervben, tantárgyanként 

megfogalmazott követelmények teljesítése; 

b) Az eredményes érettségi érdekében a kötelező és választott érettségi vizsgatárgyak 

általános és részletes követelményeit kell teljesíteni közép- vagy emelt szinten. Az 

érettségi vizsgához kötött szakképzettségekre felkészítő tanulmányok folytatásának 

általános követelménye az eredményes érettségi vizsga. 

2.  A fenti esetek mellett a tanulmányok az első javítóvizsga időszak végéig a továbbhaladáshoz 

szükséges eredményes vizsga nélkül is folytathatók. Azt követően az általános szabályok érvé- 

nyesek. 

3.  A szakképzési idő alatt az egyes szakképesítések "Szakmai és vizsgáztatási követelményeiben" 

és szakképzési kerettantervekben megfogalmazott készségeknek, képességeknek kell a képzés 

résztvevőiben kialakulniuk. Ezek ellenőrzése a szintvizsgán és a szakmai vizsgán történik. 

4. Az egyes szakaszokon belül a magasabb évfolyamra lépés feltételét a helyi tanterv 

követelményeinek teljesítése határozza meg.  A követelmények teljesíthetők: 

a. A szorgalmi idő alatt, minimálisan az elégséges osztályzat elérésével.  

b.   Eredményes osztályozó vizsgával. 

c. A szorgalmi idő alatt eredménytelen teljesítés a tanév végi javítóvizsgán javítható. 

d.  A szorgalmi időben le nem tehető osztályozó vizsga tanév végi eredményes letételével. 
 
 
 

3.3. Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés 

 

 Technikumban (szakgimnáziumban) és szakképző iskola (szakközépiskola) érettségire felkészítő 

képzésében 

 

Technikumban (szakgimnáziumban) 11-13. évfolyamon, szakképző iskola (szakközépiskola) érettségire 

felkészítő képzésének két évfolyamán a tanulónak lehetősége van emelt szintű érettségi előkészítőt 

választani. Az emelt szintű érettségi előkészítőkre technikumban (szakgimnáziumban) 10. évfolyamon 

adott tanév második félévének május 20. napjáig kell írásban jelentkezni, mely kapcsán az intézmény 

igazgatója minden év április 15-éig (a 20/2012 EMMI rendelet 14-15.§-ának megfelelően) kihirdeti a 

következő tanév szabadon választható tanítási óráit. A diákok egy iskolai formanyomtatványon keresztül 

május 20-ig jeleznek vissza arról, hogy azok közül melyiken kívánnak részt venni, egyúttal nyilatkoznak 

arról is, hogy a választott órán való részvételük tanév végéig kötelező. Ez alól a kötelezettség alól 

mentesülnek, ha tanulmányi eredményük az adott tárgyból félévkor maximum közepes – ebben az esetben 

az iskola igazgatójához kell benyújtaniuk egy kérelmet a nem kötelező tantárgy leadásával kapcsolatban. 

Kiskorú tanuló esetén a nyilatkozatot a szülőnek is alá kell írnia. 

 

Gimnáziumban 
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Gimnáziumban az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés – figyelembe véve a tanulói igényeket 

– célirányosan elsősorban a 11-12. évfolyam fakultációs óráin történik (lásd a Gimnáziumi oktatás 

sajátosságai) fejezetet! 

A fakultációs órák helyi tantervének elkészítésénél a NAT követelményei mellett a kétszintű érettségi 

vizsga részletes követelményei mellett a helyi igényeket is figyelembe vesszük. 

 

Az emelt szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények az Oktatási Program 

mellékletében a Fakultációs tantárgyak helyi tanterveiben találhatók meg. 

 

 

3.4. Választható tantárgyak, foglalkozások esetében az oktatóválasztás 

szabályai 

 

Iskolánk a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 15.§ (1)-nek megfelelően minden év április 15-éig elkészíti 

és a fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a 

tanulók választhatnak, középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés 

szintjéről is. A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja 

oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt beszerezzük a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat 

véleményét. A tanulókat eszerint tájékoztatjuk a következő tanévre vonatkozó közép- és emelt szintű 

érettségire felkészítő csoportokról valamint arról, hogy a tantárgyakat várhatóan mely pedagógusok 

fogják oktatni. 

A specializációs/fakultációs tárgyak oktatására felkért pedagógusok kiválasztásának helyi szabálya: az 

adott évfolyamon korábban alapórát tanító tanárok közül kérjük fel azt a már legalább négyéves szakmai 

gyakorlattal rendelkező pedagógust, aki verseny-, illetve érettségi vizsgára való felkészítésből már 

rendelkezik megfelelő szakmai tapasztalattal. 

 

3.5. Tanórán kívüli foglalkozások 

A tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- és csoportfoglalkozások: Az igazgató által 

engedélyezett célú, idejű és költségű tanulmányi kirándulás, Projekt napok, Környezeti nevelési nap. A 

foglalkozások napi 3 óránál több, tervezett pedagógiai foglalkozást jelentenek, így tanítási napnak 

számítanak. 

3.5.1. A tanórán kívüli foglalkozások célja: 

 Lehetőséget adnak a differenciált foglalkoztatásra, az iskolában tanított tantárgyak tantervi 

követelményeinek elsajátítására, a szakmai képzés eredményeinek növelésére, a továbbtanulás 

elősegítésére, a versenyekre való felkészítésre. 

 Rendszeres sportolási alkalmakkal biztosítják az egészséges életmódra nevelés lehetőségeit. 

 A tanórán kívüli tevékenységek lehetőségei annak, hogy a tantervi közművelődési és szakmai 

ismereteket komplex művelődési anyaggá szélesítsék. 

 Sajátos módszereikkel segítik az iskola nevelési feladatainak megoldását. 

 Megfelelnek a tanulók érdeklődési körének. 
 

3.5.2. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 
 

 Diákkör: - tanulmányokhoz kapcsolódó szakkör 

o érdeklődési kör 
o művészeti kör 
o sport (sportkör, tömegsport-foglalkozás) 

 Verseny: - területei: tanulmányi – szakmai – kulturális – sport 
o formái: házi – megyei – területi – országos 

 Konzultációs foglalkozás: 
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o felzárkóztatás – korrepetálás 
o előkészítő – felkészítő 
o korrekció – a témazárók eredményes teljesítése érdekében 

 
 

4. Vizsgák 

4.1. Az állami vizsgák rendszere 

Az érettségi vizsga állami vizsga, amelyet országosan egységes vizsgakövetelmények szerint tartunk meg. 

Az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit a vizsgaszabályzat és az érettségi vizsga részletes 

vizsgakövetelményeiről szóló jogszabály alapján határozzuk meg. Az érettségi bizonyítvány érettségi 

végzettséget tanúsít, és jogszabályban meghatározottak szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, 

szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít, a 

szakmai érettségi továbbá a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti munkakör 

betöltésére jogosít, a szakmai érettségi továbbá a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban 

meghatározottak szerinti szakképesítés megszerzését is magába foglalja. 

Az érettségi vizsgán a tanuló a következő vizsgatárgyakból ad számot tudásáról: magyar nyelv és 

irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, kötelezően választandó szakmai vizsgatárgy ágazatának 

megfelelően. A kötelező és a kötelezően választandó mellett további vizsgatárgyakból is tehető érettségi 

vizsga. Aki szakközépiskolában államilag elismert szakképesítést szerzett és a szakközépiskolában 

érettségi vizsgát kíván tenni, annak a kötelezően választandó szakmai vizsgatárgyból nem kell számot 

adnia a tudásából. 

Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A 

sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi 

szolgálat mellőzhető. 

A szakközépiskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések megszerzésére 

szervezett szakmai vizsga állami vizsga. A tanuló a szakképzés utolsó évfolyama követelményeinek 

teljesítése után tehet szakmai vizsgát. Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményei meghatározásáról és kiadásáról, a szakmai vizsga megszervezéséről, a 

szakképesítést tanúsító bizonyítványok kiadásáról a szakképzésre vonatkozó jogszabályok rendelkeznek.  

 

4.2. A tanulmányok alatti vizsgák 

 

Iskolánk nem működtet külön követelmények alapján fogalmazott belső vizsgarendszert. Ha a 

felkészülés, vagy a záróvizsgák eredményei indokolják, akkor az egyes vizsgatantárgyakból 

„próbavizsgára”, „részvizsgára” biztosítunk lehetőséget. Ezek megszervezését a szaktanár 

kezdeményezheti, illetve a munkaközösség írhatja elő. 

4.2.1. Osztályozó vizsgák 

A nevelőtestület döntése értelmében osztályozó vizsgákra bocsátható a tanuló, ha az összes hiányzása, 

vagy a tantárgyi hiányzása a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladta. A nevelőtestület a 

hiányzások alakulását: 

 végzős osztályok esetén április 10-ig 

 alsóbb évfolyamok esetében május 10-ig 

figyelembe véve dönt a szorgalmi idő alatt letehető osztályozó vizsgákról. A fenti időpontokat követő 

hiányzási határátlépések esetében csak a javítóvizsga időszakában (augusztus végén) van mód osztályozó 

vizsga letételére. A nevelőtestület rendkívül méltánylást érdemlő esetben ettől eltérően is dönthet. 
 
Az osztályozó vizsgák időpontja: a szorgalmi időszak utolsó hetét megelőző hét. A konkrét napokat 

tanévenként a feladattervben kell meghatározni. Az osztályozó vizsgák követelményeit az egyes 

tantárgyak tantárgyi követelményei határozzák meg. A tanulók felkészüléséhez a szaktanárok 

témajegyzéket, vizsgafeladatokat adhatnak ki. Az osztályozó vizsga szervezésére nézve a tanulmányok 

alatti vizsgák eljárási szabályait kell alkalmazni. Az osztályozó vizsga eredménye nem javítható. 
 
Az érintett tantárgy(ak)ból az osztályozó vizsgát tett tanulók év végi osztályzatait az osztályozó 
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vizsga eredményei adják. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei a kerettantervhez igazodnak. 

4.2.2. Pótló vizsgák 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem 

róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése 

nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat 

ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi 

időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a 

vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

4.2.3. Javító vizsgák 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot 

kapott, az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 

vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által 

meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Szakmai 

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

4.2.4. Különbözeti vizsga 

A technikum és szakközépiskola között 9-10. évfolyamon nagyfokú átjárhatóság van. Az ágazati 

alapoktatás a szakképzés új rendszerében jelenik meg. Az adott ágazathoz tartozó szakmák tekintetében a 

technikumban az első két évben, a szakképző iskolában az első egy évben széles körű ágazati 

alapismeretekre tesznek szert a tanulók, amelyet ágazati alapvizsga zár le. Ez jogosulttá teszi a tanulót a 

szakirányú képzésbe való belépésre. A közös alapozás átjárhatósági lehetőséget biztosít szükség esetén a 

technikum és a szakképző iskola között. A konkrét szakmát technikumban a 10. évfolyam végén, 

szakképző iskolában a 9. évfolyam végén, az adott ágazat sajátosságainak megismerését követően 

választja ki a tanuló. Az új rendszer ezzel is támogatja a tanulókat a számukra megfelelő pálya 

kiválasztásában (Szkt. 74. §). 

Az azonos ágazati képzés miatt a szakképző iskolás és a technikumi tanuló 9 (és 10.) osztályban az 

azonos ágazati irányban módosíthat a szakmaválasztáson. 

Különbözeti vizsga azokból a tárgyakból szükséges, amit nem tanult. 

A gimnáziumban és a technikumban közismereti tantárgyakból ugyanazon tananyagtartalommal és 

óraszámokkal folyik az oktatás 9-10. évfolyamon. Így ekkor még lehetőség van egyik vagy másik 

irányban módosítani a továbbhaladást. Különbözeti vizsga azokból a tárgyakból szükséges, amit nem 

tanult az adott képzésben (pl. gimnáziumi tanuló az ágazati alapoktatás tantárgyait, technikumi tanuló a 

második idegen nyelvet és a természettudományi tantárgyakat). 

4.2.5. A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályai 

A tanulmányok alatti vizsgák eljárásait a 20/2012. EMMI rendelet 24. rész 64.§ - 78. §-a tartalmazza 

 

4.3. Az érettségi vizsga 

4.3.1. Az érettségivel kapcsolatos általános feladatok 
 

Az érettségi vizsga állami vizsga, amelyet országosan egységes vizsgakövetelmények, központi 

vizsgakövetelmények szerint tartunk meg. Az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit a 

vizsgaszabályzat és az érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeiről szóló jogszabály alapján 

határozzuk meg. Az érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít, és jogszabályban 

meghatározottak szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, 
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valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít, a szakmai érettségi továbbá a 

szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére képesít. 

 

Az érettségi vizsgán iskolánkban a tanuló a következő vizsgatárgyakból ad számot tudásáról: 

a) magyar nyelv és irodalom, 

b) történelem, 

c) matematika, 

d) idegen nyelv  

e) kötelezően választandó vizsgatárgy; ill. ágazatnak megfelelő szakmai vizsgatárgy. 

 

A kötelező és a kötelezően választandó vizsgatárgyak mellett további vizsgatárgyakból is tehető érettségi 

vizsga. Ezek a tantárgyak az iskolában tanított összes közismereti tantárgy és hittan (ld. táblázat) Az 

érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A 

sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi 

szolgálat mellőzhető. 

 

Minden tanuló abban a tanítási rendben, azon óraháló alapján folytatja tanulmányait, amelyre 

beiratkozott. A tanulmányi követelmények teljesítésének és az érettségi vizsgára bocsátás feltétele az 

adott óraháló szerinti óramennyiség és a tantárgyak helyi tantervben meghatározott követelmények 

teljesítése. 

Technikumban a középszintű és emelt szintű érettségire felkészítés tehát az alábbi tantárgyakból történik: 

 

Középszintű érettségi vizsgára felkészítő 

tantárgyak 

 

Emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő 

tantárgyak 
(11. és 12. évfolyam szabadon tervezhető 

órakeretből) 
Hittan Ágazati szakmai tantárgyak 
Magyar nyelv és irodalom Német 
Történelem Angol 
Angol nyelv Magyar nyelv és irodalom 
Német nyelv Történelem 
Matematika Matematika 
Testnevelés  
Fizika  
Földrajz  
Biológia  
Kémia  
Informatika  
Ágazati szakmai tantárgyak  
 

Gimnáziumban valamennyi tantárgyból történik középszintű érettségi vizsgára felkészítés, emelt szintű 

érettségire felkészítést pedig az alábbi tantárgyakból (a 3 fős, minimális csoportlétszám esetén): 

 magyar nyelv és irodalom, 

 matematika, 

 történelem és állampolgári ismeretek, 

 kémia, 

 fizika, 

 biológia, 

 földrajz, 

 idegen nyelv (angol), 

 idegen nyelv (német), 

 testnevelés 
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Az emelt szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények az Oktatási Program 

mellékletében a Fakultációs tantárgyak helyi tanterveiben találhatók meg. 

 

4.3.2. A középszintű érettségi vizsga témakörei 

 
A középszintű érettségi vizsga témaköreit az oktatási program (OP) mellékleteként (1. sz. melléklet 

közismeret, 2. sz melléklet szakmai ágazati tantárgyak) a helyi tantervek (az érettségi vizsga részletes 

követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletet alapul véve) tartalmazzák. 

 

 

5. Tanulók felvétele, átvétele 

5.1. A tanulói jogviszony  

Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről 

beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal értesítjük iskolánkba felvételt nyert 

tanulókat. 

 Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a 

kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója értesíti a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a 

szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel 

esetén az előző iskola igazgatóját is. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával 

kapcsolatos ügyintézés, a határidő-számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával 

kapcsolatos eljárás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár 

el.  A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az átvételi kérelemhez a 

20/2012.EMMI rendelet 22. § (4) bekezdésében felsorolt iratokat kell mellékelni. 

Az iskolába felvett gyermeket, tanulót az iskola tartja nyilván. Az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló 

és a benyújtott kérelem alapján vendégtanulói jogviszony létesítésére engedélyt kapott tanulókról külön 

nyilvántartást vezet. Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, további nyilvántartása az átadó iskola 

értesítése alapján az átvevő iskola feladata. Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki 

iskolai tanulmányait külföldön folytatja. Az iskola kivezeti a nyilvántartásából azt a tanulót, akinek 

tanulói jogviszonya kérelmére a tankötelezettség megszűnését követően megszűnik. Ha a tanulót 

rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának időpontját az iskola 

igazgatója állapítja meg. 

5.1.1. Belépés az iskola induló évfolyamára 

A belépés feltételei: 

-  életkor: a jogszabályokban meghatározott 

-  bizonyítvány: 8 általános iskola 

-  hittan tantárgy felekezetnek megfelelő választása 

- pályaalkalmasság (SZVK -ban rögzítve szakmánként) 

-  egészségügyi alkalmasság (SZVK -ban rögzítve szakmánként) 

 

A tanulók kiválasztásának elvei és módjai 

Az iskola 9. osztályába jelentkező tanulókat a maximális osztálylétszám határáig az általános 

iskolában elért 5, 6, 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményeik alapján maximálisan 130 

pontos rangsor szerint vesszük fel. 
 

Az azonos eredményt elért tanulók közül előnyben részesítjük az evangélikus vallásukat megjelölőket, a 

halmozottan hátrányos helyzetűeket, a kőszegi lakhellyel rendelkezőket és azokat, akiknek sajátos 

helyzete ezt indokolja. 

 Valamely tantárgy értékelése alól az általános iskolában felmentett – BTM vagy SNI – tanuló 
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esetében az elérhető maximális pontszámot az adott tantárgyból a súlyozott pontokkal 

csökkentjük. 

 Azonos teljesítmény esetén – a fentiekben megjelölt prioritások után - a döntés alapja a 

kötelező érettségi tantárgyakból elért általános iskolai eredmény. 

 Az osztályok kialakítása a jelentkezők fentiekben közölt rangsorolása és az egyes szakokra 

felvehető, illetve jelentkező tanulók száma alapján történik. 

 A beiskolázási információkban a szakirányt, az ágazatot és a tervezett szakmai kimenetek 

választási lehetőségét hirdetjük meg. 
 

 A szakképző évfolyamokra az indításra tervezett osztályok létszámhatáráig a felvétel az 

érettségi vizsga eredménye alapján történik. Az iskola tanulói a felvételnél előnyt élveznek. 

 

A beiratkozás módja, fellebbezési lehetőségek, eljárások 
 
A felvételi eljárást - a fellebbezési lehetőségekkel együtt - az EMMI által tanévenként kiadott, a tanév 

rendjéről szóló rendelet tartalmazza. 

 

Egészségügyi alkalmasságot a jelentkezési lappal beküldött, illetve a felvettektől bekért egészségügyi 

törzslap, iskolaorvosi (szakorvosi) vizsgálat alapján az iskolaorvos bírálja el.  

 

5.1.2. A továbbhaladás, magasabb évfolyamra lépés  

A továbblépés szakaszhatárai 

 általában az évfolyamok 

 12. évfolyam vége (a szakgimnáziumi tanulóknál) 

 11. évfolyam vége (szakközépiskolai tanulóknál) 
 

A továbbhaladás kritériumai 

 Az adott évfolyamra vagy szakaszra előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítése 

(tanév végére vagy javítóvizsgán). 

 A tanuló igazolt és igazolatlan hiányzása nem haladja meg a jogszabályban, illetve az 

SZMSZ-ben előírt mértéket. 

 A szakképzésben résztvevők esetében a  

 helyi tantervben előírt nyári összefüggő gyakorlat teljesítése.  

 Az első szakképző évfolyamon az első javítóvizsga időszakának végéig az is folytathatja 

tanulmányait, aki nem tett az előző vizsgaidőszak végén eredményes érettségi vizsgát. Ezt 

követően a tanulmányok csak az általános feltételek teljesülése esetén folytathatók. 
 

A kritériumok nem teljesítésének következményei 

 Tanulmányi követelmények nem teljesítése esetén: évismétlés. 

 A jogszabályban előírt mértéket meghaladó hiányzás esetén: évismétlés. 
 

5.1.3. A tanulói jogviszony megszűnése 
 
A tanulói jogviszony megszűnése az iskolai tanulmányok befejezése előtt 
 

Okai, lehetőségei: 

 A tanulót másik iskola átvette. 

 A tankötelezettség megszűnése után, ha a szülő írásban bejelenti, hogy a tanulót kiveszi az 

iskolából. 

 A tanuló - a tanköteles kivételével - az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban 
meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott. 

 Jogerőre emelkedett „kizárás az iskolából” fegyelmi határozat alapján. 
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 Nem tanköteles tanulónál az iskola egyoldalú nyilatkozattal megszüntetheti a tanulói 

jogviszonyt, ha a tanuló ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második 

alkalommal nem teljesítette. 

 Szakképzésben résztvevő tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált. 

 

Eljárási szabályok, az iskola kötelezettségei: 

 Tanköteles tanuló esetében iskolaváltoztatáskor a fogadó iskola nyilatkozatának beszerzése. 

 A tanulói jogviszony megszűnésének regisztrálása a megfelelő záradék alkalmazásával az iskolai 

alapdokumentumokon (beírási napló, törzslap, osztálynapló, gyakorlati oktatási csoportnapló). 

 
 

A tanulói jogviszony megszűnése az iskolai tanulmányok befejezésekor 
 

 Az iskolai tanulmányok befejeződhetnek: 

- a 12., 13. évfolyam végén érettségi vizsgával, 

- 11., 13., 14. évfolyam végén szakmai vizsgával. 

 A tanulói jogviszony megszűnésének időpontjai: 

o gimnáziumi (kifutó jelleggel) az utolsó középiskolai évfolyam elvégzését követő első 

érettségi vizsgaidőszak utolsó napján  

- szakközépiskolai (kifutó jelleggel), és szakgimnáziumi tanulmányok esetében az utolsó 

középiskolai évfolyam elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján, ha 

a tanuló a szakképzésben nem kíván továbbtanulni, vagy a szükséges feltételek 

hiányában nem tanulhat tovább. 

- szakképző iskolában (kifutó jelleggel), szakközépiskolában, ha a tanuló jelentkezik 

szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését követő szakmai vizsgaidőszak utolsó 

napján. 

 Az iskolai végzettség igazolása, dokumentálása: 

- Az érettségi vizsgát a mindenkor érvényes érettségi vizsgaszabályzat előírásai szerint 

szervezzük és dokumentáljuk. Az iskolai végzettséget az érettségi vizsgaszabályzatban 

meghatározott módon, bizonyítvány kitöltésével igazoljuk. 

- A szakmai vizsgát a mindenkor érvényes szakmai vizsgáztatásról szóló rendelet előírásai 

szerint bonyolítjuk le és dokumentáljuk. A szakmai végzettséget a szakmai 

vizsgaszabályzatban meghatározott módon bizonyítvány kitöltésével igazoljuk. 

 

 

6. A pedagógusok és a nem kötelező tantárgyak választásának 

szabályai 

Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi a 

tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, tájékoztatást ad továbbá az 

érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A tájékoztató tartalmazza, hogy a tantárgyat 

előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tanuló május 20-áig jelentheti be a tantárgy és a 

felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás 

miatt nem tud élni a választási jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit a középiskola 

igazgatójával vagy az igazgató által kijelölt pedagógussal. A tanuló a tanév során egy alkalommal az 

igazgató engedélyével módosíthatja választását. A szülő a tantárgyválasztás jogát attól az évtől 

kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem cselekvőképtelen –, 

gyermekével közösen gyakorolja.  
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7. Értékelés, ellenőrzés - a tanuló tanulmányi munkájának írásban, 

szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, 

diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái  
 

7.1. A tanulók tanulmányi munkájának az ellenőrzése és értékelése 

 

AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS VISZONYA 

 

Az ellenőrzés célja lényeges, megbízható, érvényes információk megszerzése az oktatás-nevelés 

folyamatának fontos tényezőiről. Az értékelés pedig ezen információknak az elemzése, rendszerezése, 

viszonyítása a célokhoz, a követelményekhez. Az ellenőrzés során jutunk azokhoz az adatokhoz, 

amelyek viszonyításának eredménye jelenti a teljesítés értékelését. A két mozzanat ilyen módon nem 

választható el egymástól. Az ellenőrzés öncélúvá válik értékelés nélkül, az értékelés alapját nem 

képezhetik mások, mint az ellenőrzés során feltárt információk. Az ellenőrzés szempontjai - a szoros 

összefüggés miatt - az értékelés kifejtésével együtt tárgyalhatók. 
 

 

AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA 

 

Az értékelés legátfogóbb célja a személyiség fejlesztése, az önértékelő képesség kialakítása. Ez 

nélkülözhetetlen az önálló tanulásra való képesség és igény kialakításához. Az értékelés konkrét célja a 

teljesítményeknek az oktatási-nevelési folyamat adott követelményeihez való viszonyítása. Az értékelés 

akkor éri el célját, ha egyre értékesebb cselekedetekre, jobb teljesítményekre ösztönöz, fejleszti a 

felelősségtudatot, az önellenőrző, önértékelő képességet 

 

AZ ÉRTÉKELÉS ALAPELVEI 

 

 Iskolánkban arra törekszünk, hogy az értékelés mindenkor objektív, érvényes és megbízható 

legyen. 

 Fontosnak tartjuk, hogy az értékelés feleljen meg a tanulók életkori-, valamint az adott oktatási- 

nevelési terület, tantárgy sajátosságainak. 

 Az a célunk, hogy értékelésünk sokoldalú, változatos ellenőrzési információkra épüljön, hogy 

igazságos és segítő szándékú legyen. 

 Iskolai célrendszerünk teljesülésének feltétele, hogy az értékeléshez kapcsolódó követelmények 

előre, kellő konkrétsággal ismertek legyenek, hogy az érintettek is legyenek tisztában az adott 

értékelés céljával és funkciójával (diagnosztizáló értékelés: az előzetes ismeret felmérésére; 

formatív értékelés: az oktatási folyamat menetében informáló értékelés; szummatív: lezáró, 

összegző). 

 Iskolánkban az értékelés az intézményi célrendszerhez és a konkrét részkövetelményekhez 

történő viszonyítással segíti a célok megvalósulását 

 A tanulmányi munkához kötődő követelmények tekintetében a szakmai munkaközösségek és 

szaktárgyi teamek, a neveltségi követelmények tekintetében pedig az osztályfőnöki, illetve a 

kollégiumi munkaközösség őrködnek az iskolára jellemző keretek felett. 
 

 

AZ ÉRTÉKELÉS FORMÁI 

 

Iskolai értékelésünk a személyiség- és képességfejlesztő iskolai célok miatt átfogó, mindenre kiterjedő. 

Ugyanakkor hangsúlyosan kezeljük a 

 kognitív szféra 

 a szakmai tevékenység 

 az együttműködési-együttélési készség 

 a cselekvésben megnyilvánuló viselkedés 
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 a feladatvégző képesség, ezen belül az önállóság és a kreativitás 

 a felelősségvállalás teljesítményeit. 

 

Az iskolai ellenőrzés-értékelés formáira ennek megfelelően a gazdagság és a sokrétűség jellemző: 

 A tanuló célirányos aktivitásai: szóbeli felelet, előadás, beszámoló, írásbeli munka (dolgozat, 

teszt, esszé, tanulmány, pályázat stb.), feladat-végrehajtás, manuális munka, értékelés, viselkedés 

stb. 

 Közvetett módok: megfigyelés, beszámolás, felügyelet, munkafüzet, stb.  

 

Az értékelés kifejeződhet: szóban, írásban, érdemjeggyel, osztályzattal, értékelő rendszer segítségével, az 

iskolai jutalmazási-büntetési rend alapján. Az értékelési esemény személyesen, az adott, vagy az iskola 

teljes közössége előtt történhet. 
 
 

7.2. A magatartás és szorgalom értékelésének szempontjai 
 

A MAGATARTÁS ÉS A SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE 
 

A magatartás és a szorgalom értékelésének kialakítása az osztályfőnök felelősségi körébe tartozik. Az 

osztályfőnök az értékelés kialakításában sokoldalú információira támaszkodik. Az értékelés kialakításába be 

kell vonnia az érintett tanulót, az osztály közösségét, a tanuló kollégiumi csoportvezetőjét és tanárait. Az 

említettek véleményének meghallgatásával, az adott időszak jellemzői alapján alakítja ki értékelését. Az 

értékelés az osztályozó értekezleten történő ismertetéssel, esetleges ottani módosítást követően válik 

véglegessé. 
 

 

A magatartás értékelésének szempontjai: 

 Viselkedés, őszinteség, hangnem 

 Kötelességtudás, felelősségérzet 

 Segítőkészség, együttműködés 

 A közösség érdekében végzett tevékenység 

 

Példás minősítést kap az a tanuló, aki az alábbi szempontok mindegyikének megfelel: 

 kulturáltan viselkedik, megfelelő hangnemet használ társaival, tanáraival, idegenekkel szemben, 

valamint 

 betartja az iskolai rendszabályokat, 

 kezdeményező, aktív részese a közösség életének, 

 képessége szerint tanul és 

 lehetősége szerint segíti társait. 

Jó minősítést kap az a tanuló, aki az alábbi szempontok mindegyikének megfelel: 

 betartja az iskolai rendszabályokat, 

 fegyelmezett, betartja a kulturált viselkedés normáit, 

 tanulmányi és egyéb kötelességeit teljesíti, 

 együttműködik társaival és 

 nem vét a társai érdekei ellen. 

Változó minősítést kap az a tanuló, aki az alábbi szempontok valamelyikének megfelel: 

 esetenként vét az iskola rendszabályai ellen, 

 gyakran fegyelmezetlen, nem megfelelő hangnemet használ társaival, tanáraival szemben, 

esetenként udvariatlan, nyegle, 

 kötelességteljesítésben ingadozó, 

 az iskolai közösségek életében megbízhatatlanul vesz részt, 

 írásbeli osztályfőnöki vagy igazgatói intést kap. 

Rossz minősítést kap az a tanuló, aki az alábbi szempontok valamelyikének megfelel: 
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 fegyelmi büntetésben részesül 

 szándékosan árt a közösségnek, bomlasztja azt, 

 a közösség kezdeményezései, döntései ellen cselekszik, 

 kötelességeit, kötelezettségeit nem teljesíti, 

 rendszeresen gorombaság, megengedhetetlen hangnem és viselkedés jellemzi. 

 

 

A szorgalom értékelésének szempontjai 

 A tanulmányi munkához való viszony 

 Az órákon való aktivitás, viselkedés 

 Segítség adása, kérése, igénybevétele a jobb eredmény eléréséért 

 A tanulmányi szint növelése, csökkenése 
 

Példás szorgalmú az a tanuló, aki az alábbi szempontok mindegyikének megfelel: 

 céltudatosan, ésszerűen végzi munkáját, munkavégzése pontos, megbízható, 

 ha lehetősége van rá, többletfeladatot is vállal, 

 képességeinek, adottságainak megfelelő eredményt ért el, 

 tanítási órákon rendszerint figyel, aktív, 

 társainak tanulmányaikban segítséget nyújt, társaitól szükség esetén segítséget kér és 

 iskolai, kollégiumi megbízatásait jól ellátja. 

Jó szorgalmú az a tanuló, aki az alábbi szempontok mindegyikének megfelel: 

 megbízhatóan dolgozik, 

 órákon figyel, feladatait elvégzi, 

 társainak segítséget nyújt, társaitól szükség esetén segítséget kér és 

 iskolai, kollégiumi megbízásait ellátja. 

Változó szorgalmú az a tanuló, aki az alábbi szempontok valamelyikének megfelel: 

 munkavégzésében ingadozó, 

 órákon többször figyelmetlen, pontatlan, 

 önállótlan, csak külső hatásra végzi munkáját, 

 társai és tanárai által nyújtott segítséget csak időlegesen, alkalmanként fogadja el, segítséget nem 

kér. 

Hanyag szorgalmú az a tanuló, aki az alábbi szempontok valamelyikének megfelel: 

 tanulmányi munkáját nem végzi el rendszeresen. 

 órákon figyelmetlen, feladatait nem készíti el, 

 társaitól segítséget nem kér, a felajánlott segítséget elutasítja, 

 érdektelen, munkához való viszonyát a közöny jellemzi. 
 

7.3. A tanítási-tanulási folyamat eredményeinek értékelése 

 
A tanulmányi teljesítmények értékelésének alapját az előzetesen ismertetett tantárgyi, illetve vizsga- 

követelmények jelentik. Az értékelés vonatkozhat minden olyan teljesítményre, amelyen a követelmények 

teljesítése lemérhető. Az értékeléseket érdemjegy, illetve osztályzat formájában kell megjeleníteni. 

 

A tanulmányi teljesítmények értékelésének szabályai: 

 Adott tantárgyból félévente, a tanuló teljesítményét pedig minimum a heti óraszámnál eggyel 

több, de legalább 3 érdemjeggyel kell értékelni. 

 Az értékelt teljesítmények összetételére a záróvizsgák formáit és arányait tekintjük 

meghatározónak. 

 A meghatározó tantárgyi értékelésre a tanmenetben megtervezett, a tananyag témákból (20- 40 

órás egység) nyújtott teljesítmények értékelésére témazáró szolgál. A témazáró eszközöket az 

iskolatípus (osztály) tantárgyi követelményei alapján a szaktanárok állítják össze, és azok a 

szaktárgyi team, munkaközösség jóváhagyását követően válnak az ellenőrzés, értékelés alapjává. 
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Egy témazáró eszköz legalább három mérőeszközből, javítási és pontozási útmutatóból 

(javítókulcs) és a pontozás érdemjeggyé váltásának módjából áll. A témazárók megírását az 

adott óráról hiányzó tanulók is kötelesek bepótolni. Az eredménytelen témazárót író tanulók egy 

javítási alkalmat kapnak, a sikeresség érdekében korrekciós foglalkozásokat vehetnek igénybe. 

 Szakmai gyakorlatból a gyakorlatos egység témájához tartozó gyakorlati feladat teljesítése, 

vagy féléves záróvizsga tölti be a témazáró szerepét. 

 Az értékelések időben egyenletes elosztásával is a rendszeres munkavégzést segítjük elő. 

 Magatartást, a követelményekhez nem tartozó kötelességmulasztást nem teszünk a 

tanulmányi értékelés részévé. 

 

 

A tanulási eredmény alapú (TEA) értékelés 

 

A szakképzésben a tanulási eredmény alapú képzés esetében a hagyományos tantárgyi értékelés mellett 

megjelennek más értékelési formák: 

 

• a projekt eredményének adatait (szakmától függően az eredménytermékek fotóját, leírását stb.) egy 

portfólió tároló rendszerben lesz eltárolva, 

• a projektmunkák értékelésénél készülhet szöveges értékelés, amely szintén eltárolásra kerül a portfólió 

rendszerben, 

• a teljesítmény értékelésére az alábbi lehetőségek közül lehet választani: 

o egy osztályzat a projekt feladatban nyújtott teljesítményért,  

o egy-egy osztályzat tanulási területenként,  

o egy-egy osztályzat tanulási témánként.  

 

 
 

7.3.1. Az írásbeli beszámoltatás formái és rendje, a tanórán kívüli felkészülés 

elvei 
 

Iskolánkban az írásbeli munkák a tanulók teljesítményének ellenőrzésében és értékelésében az alábbi 

módon töltenek be szerepet. 

 

Írásbeli felelet: olyan írásbeli munka, amelyik néhány tanóra anyagának vagy az ismeretek egy bizonyos 

típusának ellenőrzésére szolgál. Értékelése a szóbeli felelet értékelésével egyenrangú. Szolgálhat egyéni 

vagy csoportos ellenőrzésre. Írásbeli feleletek száma egy tanítási napon belül nincs korlátozva. 

 

Témazáró dolgozat: a meghatározó ellenőrzési forma. Egy osztályban egy nap maximum két témazáró 

dolgozat íratható. A témazáró íratását egy héttel korábban tudatni kell a tanulókkal. A témazárók 

íratásának összehangolása érdekében a szaktanár az e-napló megfelelő rovatában előzetesen rögzíti. A 

kijavított témazáró dolgozatokat a tanulók megismerhetik, arra észrevételt tehetnek. A témazárókat a 

tanév lezárásáig a szaktanár megőrizi. 

 

„Próba-záróvizsga”: a záróvizsgákra való felkészülést segítő írásbeli vagy/és szóbeli beszámoltatási 

alkalom. Az egyes tantárgyakból az éves munkatervben meghatározott időpontban vagy 

időintervallumban iratható. A megíratás körülményeire nézve a záróvizsgák szabályzatai az irányadóak. 

A tanulóknak az íratás előtt felkészítést kell kapniuk a dolgozatban szereplő témákból. A dolgozatban 

csak olyan téma szerepelhet, amelynek tanulása, ismétlése már megtörtént. 
 

7.3.2. Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok kezelése 
 

Az otthoni felkészülés szerves részét képezi tanítványaink tanulási, ismeretelsajátítási folyamatának. Az 

otthoni felkészülés feladattípusait az elméleti, tanulási feladatok és az írásbeli feladatok jelentik. 

Az ismeretelsajátítási feladatok a tanórán feldolgozott anyag egyéni elmélyítését, az elsajátított tudás 
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reprodukálására vagy használatára való felkészülést jelenti. Ide soroljuk az önálló kiselőadásra, 

prezentációra való egyéni vagy csoportos felkészülést is. 

Az otthoni felkészülés írásbeli feladattípusait az önálló írásbeli gyakorlás, a házi dolgozat, illetve az 

egyéni vagy team-feladat jelenti. Az írásbeli gyakorlás egy-egy tanóra tárgyalt anyagához tartozó írásbeli 

feladatok megoldását jelenti. A házi dolgozat és a team-feladat egy téma összetettebb kifejtését igényli, 

amihez ismeretek önálló megszerzésére, rendszerezésére, alkalmazására is szükség van. 

Az otthoni felkészülés adott tanórához tartozó idejét úgy kell megtervezni, hogy az adott órára elvárt 

felkészülési idő egy átlagos képességű tanulóval számolva ne haladja meg a tanóra felének idejét. 

Otthoni felkészülésre előírt feladatot – a fenti határok között – hétvégére, ünnepnapokra és szünet idő- 

szakára is lehet adni. 

Az otthoni felkészülésre adott feladatok teljesítését minden esetben ellenőrizni, a kiselőadás, a házi 

dolgozat és a team-feladat esetében pedig értékelni is kell. 

  

7.3.3. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

 

Iskolánkban a tanulók fizikai állapotának mérését az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző 

hatásának növelése, egészségmegőrző szerepének népszerűsítése és tudatosítása érdekében végezzük. 

Fontos számunkra, hogy minden, iskolánkban tanuló fiatal – a képességének megfelelően differenciált 

terheléssel, szükség esetén felzárkóztató program biztosításával – úgy jusson el a felnőtté válásig, hogy az 

egészséges élethez szükséges edzettség, fizikai teherbíró képesség birtokában legyen. 

 

Az iskola tavasszal a mérési időszakban a NETFIT mérési módszer alkalmazásával tanévenként, 

valamennyi évfolyamra kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók 

részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. A tanulók 

fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító 

pedagógusai végzik. A lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a 

mérésben érintett tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti a NETFIT rendszerben, az 

eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló 

fizikai fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket. A tanulók fizikai állapotának méréséhez tartozó 

tevékenységek: 

 A mérés elvégzése egy tanév során egy alkalommal: tavaszi időszakban 

 Az egyéni és csoportteljesítmények kiértékelése, a mérési adatok nyilvántartása. 

 A sajátos fejlesztést igénylő tanulók és fejlesztési területeik meghatározása. 

 A felzárkózást biztosító, differenciált fejlesztési programok megtervezése. 

 A tanulók és a szülők tájékoztatása a mérés eredményeiről, az egyéni fejlesztésről. 

 A fejlesztő programok eredményességének megítélése a következő mérés alkalmával. A tanulók 

tájékoztatása az eredményekről. 

 

7.4. A tanuló jutalmazásával összefüggő szabályok  

7.4.1. A tanulók jutalmazásának elvei: 

1. Az iskola elismeri az egyes tanulók vagy tanuló közösségek magatartásában, szorgalmában, 

tanulmányi vagy egyéb munkájában elért fejlődését, kiemelkedő, jó teljesítményeit.  

2. Az elismerésekről az adományozó dönt, kezdeményezésében az adott diákközösségnek és a 

csoportvezető tanárnak elsődleges szerepe van.  

3. A tanulók jutalmazása pedagógiai eszköz.  

4. A jutalmazás odaítélésénél – a tanulmányi kötelezettségek teljesítése mellett – nem a 

fokozatosságot, hanem az értékelt teljesítményt kell figyelembe venni. 
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7.4.2. Az elismerések, jutalmazások formái: 

- szaktanári dicséret 

- osztályfőnöki dicséret 

- igazgatói dicséret 

- dicséret az osztályfőnök és az osztályban tanító tanárok egyetértésével 

- könyvjutalom 

- tantestületi jegyzőkönyvi dicséret. 

Az iskola céljainak megvalósítása érdekében működő alapítványok (Kőszegi Evangélikus Középiskoláért 

Szakgimnáziumért Alapítvány, Gyurátz Ferenc Alapítvány a Fiatalok Támogatásáért) hozzájárulnak az 

arra érdemes tanulók munkájának elismeréséhez.  

 

8. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések, az 

iskola esélyegyenlőségi intézkedési terve 

8.1. Helyzetelemzés 

 

Helyzetelemzés összeállítása szükséges az esélyegyenlőséget érintő problémák, hiányosságok feltárására. 

Ez szolgál kiindulópontul az esélyegyenlőség előmozdítását szolgáló beavatkozások, korrekciók és 

fejlesztések tervezéséhez, ezért az intézkedési terv eredményességének alapvető feltétele, hogy az 

elemzés alapos és pontos legyen. Intézményünk szakképző intézmény, emiatt korlátozottak az 

esélyegyenlőséget biztosításának a lehetőségei. A hozzánk kerülő tanulók ugyanis szakgimnáziumba és 

szakközépiskolába, az ágazatok, szakképesítések megválasztásával jelentkeznek. Ez a döntés 

meghatározza az osztályba, csoportba kerülésüket is. Annak a fontos szempontnak tehát, hogy 

intézményen belül egyenletes legyen a HHH tanulók eloszlása, a fenti döntés miatt korlátozott a 

lehetősége. Az intézményi esélyegyenlőségi terv ugyanakkor számos további területen, elsősorban a 

pedagógiai módszerek alkalmazásával tudja segíteni az esély- egyenlőtlenségekből fakadó különbségek 

csökkentését. 

8.2. A tanulók összetétele 

 

A fejezetben az intézmény tanulói összetételére, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának 

kiegyenlítettségére vonatkozó adatokat vizsgáljuk. A fejezet keretében végzett elemzés célja: annak 

megállapítása, hogy az intézmény mennyire befogadó, illetve hogy folytat-e szegregált oktatásszervezési 

gyakorlatot. A tanulók összetételét az egyes tanévek október 1-jei állapotának megfelelően vizsgáljuk. 

Az adatokból az is kitűnik, hogy az érintett tanulók sem ágazatonként, sem szakképesítésekként, sem 

osztályonként nem mutatnak különleges arányokat. Azt mondhatjuk, hogy eloszlásuk egyenletes, vagy 

inkább esetleges, hiszen osztályba kerülésüket az iskolánkba történő jelentkezésük, azaz tanulói/szülői 

döntés határozza meg. 
 

8.3. A nevelés, oktatás eredményessége 

 

A fejezet keretében végzett elemzés célja: annak megállapítása, hogy az intézményben folyó pedagógiai 

munka mennyire biztosítja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatását, mennyire 

sikeres szociális hátrányaik kompenzálásában, esélyegyenlőségük előmozdításában. 

A HHH tanulók tanulmányi átlageredménye elmaradhat az iskola tanulmányi átlagától. Az eredmények 

alapján úgy ítélhetjük meg, hogy az átlagtól való eltérés – jóllehet nem a szociális státusz, sokkal inkább 

az egyéni sajátosságok következménye – mégis indokolja, hogy az érintett tanulók különleges figyelmet 

kapjanak.Iskolánkban a lemorzsolódást az éves munka értékelésének részeként vizsgáljuk. A 2007-2008. 

tanévtől kezdve vizsgáljuk a HHH tanulókra vonatkozó adatokat.  
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8.4. Részvétel a programokban 

 

A fejezet keretében végzett elemzés célja: annak megállapítása, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók milyen mértékben veszik igénybe az intézmény nyújtotta szolgáltatásokat; sikeres-e részvételük 

biztosítása, bevonásuk az intézmény által biztosított programokba; hozzásegíti-e az intézmény a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket a számukra kínált támogatások eléréséhez, igénybevételéhez.  

Intézményünk széleskörű, színes programokat kínál a tanítványai számára a tanítási órákon túl, a 

délutáni órákban. Ezek a foglalkozások minden tanuló számára elérhetőek. 

 

Tanórán kívüli foglalkozások:      

 iskolai könyvtár, 

 hittan foglalkozások, 

 természettudományi szakkör 

 emelt szintű felkészítők, 

 korrepetálások, 

 önismereti kör 

 

A tanórán kívüli, szabadidős foglalkozásokon a tanulók jelentkezés alapján, illetve igényeik szerint 

vesznek részt. A kevés HHH tanuló esetében nem vonható le olyan következtetés, amelyik szociális 

szempontból értelmezhető csoportjukra az átlagostól eltérő jellemzőket mutatna ki. 
 

8.5. A nevelés és az oktatás feltételei 

A fejezet keretében végzett elemzés célja: annak megállapítása, hogy az intézményben rendelkezésre 

állnak-e a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatásának, nevelésének alapvető fel- 

tételei. 

Az iskola, bár főépületét 1899-ben építették, megfelel a mai kor követelményeinek. Minden területen 

rendelkezésre áll az oktatáshoz szükséges tárgyi és személyi feltétel a sikeres oktatás megvalósításához.  

Az intézmény nevelőtestülete maximálisan kihasználja a továbbképzések lehetőségeit. Ezekkel az a 

célunk, hogy a kollégák magasabb szintű tudásával, módszertani felkészültségével eredményesebb 

munka folyjon az intézményben. Az intézményben a rászoruló tanulók mentálhigiénés segítséget 

érhetnek el, de a kollégiumban önismereti szakkör működik. 
 

8.6. A pedagógiai program és az iskola oktatási-nevelési gyakorlata 

 

Az intézmény pedagógiai programja és oktatási, nevelési gyakorlata kiterjed a differenciált oktatás 

megvalósítására és az integrált oktatásra. A pedagógiai program leképezi azokat a gyakorlati eljárásokat, 

amelyek a képességfejlesztéssel, ezen belül a felzárkóztatással és a tehetséggondozással kapcsolatosak. 

A kulcskompetenciákat fejlesztő programjaink mind a közismereti képzést, mind a szakképzést átfogják. 

A szaktanárok egyre bővülő módszertani portfólióval rendelkeznek, tervszerűen választják meg a 

tanulókhoz és a képzési célokhoz leginkább megfelelő módszereiket. 

8.7. A helyzetelemzés összefoglalása 
 

A helyzetértékelés megállapításai, legfontosabb következményei az alábbi táblázatban foglalhatók 

össze: 

1/a. táblázat 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET FELTÁRT 

PROBLÉMA 

SZÜKSÉGES 

BEAVATKOZÁS A vizsgált intézményben biztosított a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatása 
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1. Meghaladja-e az intézményben a lemorzsolódás 

(évismétlés, hiányzások, magántanulók) mértéke az 

azonos intézménytípus országos átlagát? 

A lemorzsolódási arány 

alatta marad az országos 

átlagnak. 

 
 

Nincs. 

2. Rosszabbak-e a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók továbbtanulási mutatói az iskolában tanuló 

diákok általános továbbtanulási adatainál? 

 

Nincs mért különbség. 

 

Nincs. 

 

3. Van-e eltérés az intézményben a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók és a nem hátrányos 

helyzetűek között a tanórán kívül programokon való 

részvéte tekintetében? 

A HHH tanulók az iskolai 

átlagnál magasabb arányban 

vesznek részt a tanórán 

kívüli programokban. 

 
 
 

Nincs. 

4. Részesülnek-e az intézményben tanuló halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók az iskolán kívüli segítő 

programokban? 

Igen: Útravaló, Út az 

érettségihez program,  

 
 

Nincs. 

 
1/b. táblázat 

 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET FELTÁRT 

PROBLÉMA 

SZÜKSÉGES 

BEAVATKOZÁS 
 

A vizsgált intézményben a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók oktatásának fel- tételei megfelelően 

biztosítottak 

  

1. Megfelelő-e az intézményben a szakos ellátottság? 

Rendelkezésre állnak-e képzett segítő szakemberek? 
A szakos ellátottság 

100%-os. Segítő 

szakemberek a képzést 

tanfolyami keretben kapták. 

 

 

Nincs

. 

2. Megfelelőek-e az oktatás infrastrukturális feltételei 

az intézményben? Kiegyenlítetten biztosítottak-e az 

intézményen belül az oktatás feltételei? 

A feltételek megfelelőek, 

kiegyenlítetten állnak 

rendelkezésre. 

 
 

Ninc

s 

3. Az intézmény milyen mértékben alkalmaz 

korszerű, inkluzív pedagógiát, differenciáló 

módszertant és a kulcskompetenciákat fejlesztő 

programokat a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók eredményes oktatásának megvalósítása 

érdekében? 

 

Továbbképzéseket 

szerveztünk. A gyakorlat 

átformálására pályázatot 

nyújtottunk be. 

A továbbképzési, pályázati 

lehetőségek okszerű ki- 

használása. 

4. Van-e rendszeres kapcsolat, együttműködés az 

intézmény környezetében működő társadalmi és szak- 

mai szereplőkkel (szülők, fenntartó, helyi 

önkormányzat, cigány kisebbségi önkormányzat, 

családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, szociális és 

egészségügyi partnerek, civil szervezetek) a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskola 

sikerességének érdekében? 

Igen, kapcsolatrendszerünk 

szervezett keretek között, 

rendszeres minden 

partnerrel. Nem kielégítő a 

HHH tanulók szüleivel való 

kapcsolat. 

Családlátogatás, 

felvilágosítás, szoros 

együttműködés kialakítása. 

 

 
1/c. táblázat 

 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI 

TERÜLET 

FELTÁRT PROBLÉMA SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁS 
 
Egyéb területek 
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1. A tanulók HHH-nek 

megismerése. 
A tág beiskolázási terület miatt 

nem jutunk kellően megbízható 

információkhoz a tanulók HHH-

vel kapcsolatban. 

Beiratkozáskor, illetve az ofői tanév- 

előkészítő munka keretében, a szülők 

bevonásával pontosítani kell a tanulók HHH 

-ről való ismereteket. 

2. A releváns iskolai és a HHH 
tanulókra vonatkozó adatok 
elemzése. 

Az iskolai eredmények 
értékelése eddig nem tért ki a 
HHH tanulókat jellemző 
eredményekre. 

Az iskolai teljesítményt mutató adatokon túl 

évente gyűjteni és értékelni kell a 

lemorzsolódással, a továbbtanulással, a 

tanórán kívüli programokban való rész- 

vétellel, az iskolán kívül segítő 

programokkal kapcsolatosan a HHH tanulók 

adatait is. 
3. Tanulmányi eredményesség 
 
 

 

A HHH tanulók tanulmányi 

eredménye elmarad az iskolai 

átlagtól, bukási arányuk 

magasabb annál. 

Differenciált oktatás gyakorlati 

alkalmazása, kiemelt figyelem a HHH 

tanulók eredményességének növelésére. 

 
 
 

8.8. Az intézkedési terv célja 

 

Intézményünk alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a szegregációmentesség és az egyenlő 

bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés 

egyenlőségének biztosításán túl célul tűzzük ki az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások 

megvalósítását a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség 

előmozdítása érdekében az intézmény minden tevékenysége során. 

Az iskola esélyegyenlőségi intézkedési tervének célja, hogy biztosítsa az intézményen belül az egyenlő 

bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, figyelembe véve a szülők igényeit és a törvényi előírásokat. 

A program közvetlen célcsoportja: a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, illetve az őket nevelő-

oktató pedagógusok. 

A program közvetett célcsoportja: az iskola valamennyi tanulója és pedagógusa, az iskolával 

együttműködő szakmai szolgáltatók, a témában érintett civil szervezetek képviselői, valamint 

döntéshozók és természetesen a szülők. 

Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása mellett, a tanítványok 

optimális képzésével biztosítjuk az eredményes tanulmányi munkát, a továbbtanuláshoz és a munkába 

álláshoz szükséges esélyteremtést. 

A támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak 

kompenzálását és az esélyegyenlőség előmozdítását az iskola minden tevékenysége során figyelembe 

veszi, és alkalmazza: 

 a beiratkozásnál, felvételinél, 

 tanításban, ismeretközvetítésben, 

 a tanulók egyéni fejlesztésében, 

 az értékelés gyakorlatában, 

 tanulói előmenetelben, 

 a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, 

 a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, a továbbtanulásban, 

pályaorientációban, 

 a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében, 

 a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi 

környezettel. 

8.9. Kötelezettségek és felelősség 

 

Az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők és a társadalmi partnerek számára elérhető az iskolai 

esélyegyenlőségi intézkedési terv, ismerik és követik a benne foglaltakat. Az intézmény pedagógusai a 

pedagógiai programban megfogalmazott korszerű módszerek alkalmazását lehetővé tevő tudásukat a 
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szükséges továbbképzések elvégzésével szerzik meg. Az egyenlő bánásmód elvét sértő eseteket 

megszüntetjük. 

 

Az iskola esélyegyenlőségi tervének megvalósítása az intézmény minden pedagógusának feladata. A 

tervezett tevékenységek koordinálása, az esélyegyenlőségi terv végrehajtása, az iskola mindennapi 

feladata, az iskolavezetés, a munkaközösségek, az osztályfőnökök és a szaktanárok szintjén.  

A tantestület minden tagjának kötelessége betartani az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítani a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns 

légkör kialakítását. Munkájukat az intézkedési terv céljainak megfelelően kötelesek végezni.   

Az intézmény minden pedagógus számára biztosítja az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteket 

bővítő továbbképzéseken való részvételt. A tantestület minden tagjának ismernie kell az iskola 

esélyegyenlőségi intézkedési tervében foglaltakat, és aktívan közre kell működnie annak 

megvalósításában. Az esélyegyenlőség sérülése esetén a tantestület minden tagjának kötelessége jeleznie 

azt, az iskola ifjúságvédelemért felelős pedagógusának. 

 

8.10. Fejlesztési célok 

8.10.1. Rövid távú célok: 
 

 A HHH tanulók tanulási sikerességét befolyásoló tényezők vizsgálata és felismerése. 

 A HHH tanulók tanulmányi sikerességét segítő programok kidolgozása és elindítása. 

 Az alapkészségek fejlesztését kiemelten kezelő programok iskolai kidolgozása és elindítása. 

 Tanórán kívüli foglalkozások szervezése a tanulói lemaradások csökkentése és a 

tehetségek gondozása érdekében. 

 A bemeneti mérések alkalmazásán alapuló egyéni fejlesztés kidolgozása és iskolai alkalmazása. 

 Kapcsolatfelvétel az érintett tanulók szüleivel, családlátogatások, fogadóórák tartása. 
 

8.10.2. Középtávú célok: 
 

 A HHH tanulók tanulmányi eredményének javítása. 

 A HHH tanulók lemorzsolódásának csökkentése. 

 A HHH tanulók továbbtanulásának elősegítése a felsőoktatási intézményekbe. 

 A HHH tanulók számának és arányának növekedése a tanórán kívüli foglalkozásokon. 

 Pályázati lehetőségek igénybe vétele a HHH tanulók képzésének segítése érdekében. 

 Mentori hálózat kialakítása és működtetése a HHH tanulók tanulmányi munkájának javítása 

érdekében. 

 Hatékony kapcsolat kialakítása az általános iskolákkal az általános iskola – középiskola 

átmeneti nehézségek leküzdése érdekében. 

 Indokolt esetekben egyéni fejlesztési tervek kidolgozása és megvalósítása. 

 A pedagógusok célzott továbbképzésének szervezése, (fejlesztő pedagógia, nem 

szakrendszerű oktatás, képességfejlesztő oktatás) a HHH tanulók hatékonyabb oktatásának 

érdekében. 

 Folyamatos szülői kapcsolattartás, fórumok, témaorientált megbeszélések szervezése. 
 

 

8.11. Megvalósítás 
 

Az intézmény a stratégiai dokumentumainak átdolgozásában különös figyelmet fordít az 

esélyegyenlőséget biztosító szabályozásokra, szakmai tartalmi részek kidolgozására. A stratégiai 

dokumentumokban foglaltakat érvényesítjük az egyes tanévek munkaterveiben. 
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Az iskola – a jelentkezések függvényében – biztosítja a HHH tanulók arányos elhelyezését az 

osztályokban. 

Az iskola lehetővé teszi minden pedagógusa számára az adaptálható módszerek bemutatását, a 

problémák, szakmai tapasztalatok megvitatását, a megoldási alternatívák kidolgozását. 

Az iskola a HHH tanulók számára tanórán kívüli fejlesztési lehetőségeket szervez a különbségek, 

lemaradások csökkentése érdekében. 

Az iskola segítséget nyújt a pedagógusok és a pedagógus munkát segítők közös szakmai nyelvének 

kialakítására, a közös problémamegoldó stratégiák, hosszú távú koncepciók kidolgozására. 

Az iskola együttműködik a közvetlen és közvetett partnerekkel a HHH tanulók lemaradásának 

csökkentése érdekében. 

A pedagógusok szakmai információs szolgáltatásának kiépítése. Az igénybe vehető szolgáltatásokról 

(Szakmai Szolgálat, Családjóléti Szolgálat, stb.) által nyújtott tájékoztatás révén. 

Az iskola a saját eszközeivel hozzájárul a sajátos nevelési igényű tanulók hátrányainak csökkentéséhez, a 

társadalmi beilleszkedés esélyeinek növeléséhez. 

A megvalósítás során felmerült problémákat megoldjuk, keressük a prevenció lehetőségét. 

 

8.12. Konzultáció és visszacsatolás 

 

Az esélyegyenlőségi terv kidolgozásába bevonjuk az esélyegyenlőségi tervben résztvevők teljes körét. A 

közvetlen és közvetett partnerek véleményének és javaslatainak ismeretében módosítjuk az akciótervet. 

A megvalósítás alkalmával felmerülő problémákat, konfliktusokat az együttműködő szervezetekkel 

(szülők, szakmai szervezetek, fenntartó) konzultálva oldjuk meg, különös tekintettel arra, hogy a jövőben 

ezek elkerülhetőek legyenek. 

A szülőkkel szoros kapcsolatot alakítunk ki. A szülői értekezletek alkalmával tájékoztatjuk őket az 

esélyegyenlőségi terv megvalósításának folyamatáról, a felmerülő problémákról. A problémák, 

konfliktusok megoldásába a szülőket is bevonjuk. 

Az osztályban, csoportban történt tipikus eseteket ismertetni kell a tantestület tagjaival. Az iskolai 

megoldás megvalósítására a tantestület javaslata alapján dolgozunk ki megoldási javaslatot. 

Meghatározzuk a megoldási javaslatban az elvárt eredményesség mérhető mutatóit és a meg- oldásban 

résztvevő közreműködőket, mint felelősöket. 

A sikeres megoldásokról a félévi és év végi tanulmányi és pedagógiai értékelésen számolunk be a 

tantestületben, illetve tájékoztatjuk a fenntartót és a szülői közösséget is az elért eredményekről. 

Amennyiben szükséges, az iskolai tervet is módosítjuk. 

 

8.13. A településen élő nemzetiségek kultúrájának megismerése, 

megismertetése a nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére  

 

Iskolánk a köznevelési feladatait alapvetően a nemzeti műveltség mellett, a hazai nemzetiségek 

kultúrájának átadásában, megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a 

szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg. Kőszeg városában és környezetében a horvát, a 

német és a roma nemzetiségi kultúra képviselteti magát. A nemzetiségi önkormányzatok elérhetőségei 

Kőszeg város honlapján is megjelennek (https://koszeg.hu/hu/onkormanyzat/kisebbsegi). A környékre 

érkezők többnyelvű településtáblákkal találkoznak a horvátok és németek lakta településeken. 

Horvátajkú települések a környéken: Horvátzsidány (Hrvatski Židan), Ólmod (Plajgor), Peresznye 

(Prisika), németajkú települések: Kiszsidány (Roggendorf) illetve településileg Kőszeg városhoz tartozó 

Kőszegfalva (Schwabendorf) sajátos, az adott kultúrára, településre jellemző szokásokat, hagyományokat 

őriznek és ápolnak (https://koszeg.hu/hu/koszeg/nemzetisegi-falvaink-11285.html). 

Célunk, hogy Kőszegen és környékén élő nemzetiségek kultúrájával, történelmével, hagyományaival 

tanulóink is megismerkedjenek. Ennek eszközei iskolánkban: részvétel kulturális, hagyományőrző 

ünnepeken, rendezvényeken, előadások, múzeumi kiállítások látogatása. Az Írottkő Natúrparkért 

Egyesület és Kőszeg város honlapja által közzétett programokat, rendezvényeket is ajánljuk 

tanulóinknak. 

https://koszeg.hu/hu/onkormanyzat/kisebbsegi
https://koszeg.hu/hu/koszeg/nemzetisegi-falvaink-11285.html
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9. Sajátos nevelési igényű tanulóink iskolai oktatásának irányelvei és 

fejlesztő programjai 

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált 

formában folyik. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását a 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet 

2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján 

(továbbiakban Irányelv) szervezzük meg. A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl 

gyógypedagógusok vezetésével – habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni 

fejlesztési terv alapján terápiás fejlesztő foglalkozáson vesznek részt.  

A Nemzeti alaptanterv és a választott kerettanterv alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok, 

kulcskompetenciák, illetve a műveltségi területeken megfogalmazott célok, feladatok a sajátos nevelési 

igényű tanulókra is érvényesek. Nevelési programunk és helyi tantervünk elkészítésénél figyelembe 

vettük  

–  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a Nat és az Irányelv rájuk 

vonatkozó előírásait, 

–  a kollégiumi nevelés országos alapprogramját, 

–  a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 

–  a megyei feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet, 

–  a szülők elvárásait és 

–  az általunk nevelt tanulók sajátosságait. 

Nevelési-oktatási intézményünkben biztosítjuk, hogy a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak 

közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való 

mind teljesebb beilleszkedést.  

A tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket az iskolánk a 

helyi tanterv kialakításakor is figyelembe vette.  A sajátos nevelési igény kifejezi a tanuló életkori 

sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű módosulását, az iskolai tanuláshoz 

szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének eltérő ütemét, esetleg részleges vagy 

teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását a nem sajátos nevelési 

igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásunk során segítjük elő. Az együttnevelést 

megvalósító intézményként többet vállalunk, magasabb értéket kínálunk, mint részvétet és védettséget. 

Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagához mért fejlődése, a többi tanulóval való együtt 

haladása tekinthető, melynek eredményes meg valósítása érdekében iskolánk vezetősége támogatja 

pedagógusai részvételét az integrációt segítő szakmai programokon akkreditált továbbképzéseken, 

valamint iskolánk pedagógusait, valamennyi dolgozóját, gyermek- és szülői közösségét felkészítjük a 

sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

 

Az SNI tanulóktól kellő segítség igénybevétele mellett elvárható a helyi tanterv minimum 

követelményeinek teljesítése. 

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók három típusát képezzük integráltan: 

– Enyhén értelmi fogyatékosok 

– Beszédfogyatékosok 

– Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartászavarral) küzdő 

tanulók. 

9.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei, 

fejlesztő programja 

 
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióképessége, illetve a 

kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó akadályozottságot, tanulási nehézségeket, tanulási 

képességzavart mutatnak.  
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Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen egyéb érzékszervi, 

motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak, amelyek vagy oksági 

összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy következményesen egyéb hatásokra alakulnak 

ki. Tanulási helyzetekben megfigyelhető jellemzőik: a téri tájékozódás, a finommotorika, a figyelem-

koncentráció, a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, a kommunikáció, valamint a szociális 

alkalmazkodás fejlődésének eltérései. Ezek változó mértékben és mindig egyedi kombinációban jelennek 

meg, a tanulási képesség különböző mértékű fejlődési zavarát is mutatják és akadályozzák az iskolai 

tanulás eredményességét. 

A középfokú nevelés – oktatás szakaszában a cél elsősorban az ismeretek megerősítése, szintetizálása, a 

tudáselemek rendszerbe illesztése, alkalmazása, a pályaorientáció, az önálló életvezetési technikák 

tudatos gyakorlása. A tanulók eltérő képességprofilja, iskolai életének különbözősége, egyéni 

fejleszthetőségi prognózisa esetén is kiemelt cél, hogy a tanulók az integrált keretek között történő 

nevelés, oktatás során elsajátítsák azokat az ismereteket és készségeket, amelyek az önálló életvitelhez, a 

munkaerőpiacra történő belépéshez, megmaradáshoz és az egész életen át tartó tanulás megalapozásához 

elengedhetetlenül szükségesek. 

A szakképző évfolyamokon szakmai vizsgára történő felkészítés, vagy az életkezdéshez való felkészülést, 

a munkába állást lehetővé tevő betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását nyújtó képzés folyik. A 

szakképzési évfolyamokon is kiemelt szerepet kap a tanulók adottságaihoz igazodó készség- és 

képességfejlesztés, a komplex személyiségfejlesztés. A nevelés, oktatás, képzés célja a még meglévő 

tudásbeli és szociális hátrányok felszámolása, a tanuláshoz, szakmatanuláshoz, munkába álláshoz 

szükséges motiváció megteremtése, erősítése, a szakmai vizsgára való felkészítés, a munkavégzésre való 

szocializálás, munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók élettervezésének elősegítése, önálló 

életvezetés megalapozása. 

Az iskola adott tanulóját a nevelési tanácsadó szakértői véleménye minősíti sajátos nevelési igényűnek. 

Az ilyen tanulók képzési kötelezettségének teljesítése érdekében az iskolai nevelés-oktatás során a 

differenciált foglalkozások sajátos körülményeit indokolt megteremteni. A szakértői vélemény alapján 

egyes tantárgyakból, tananyagrészekből az értékelés és a minősítés alól felmentett részképesség-zavaros 

tanulók rehabilitációs célú foglalkozásokon is részt vesznek. A rehabilitációs foglalkozások arra, illetve 

azokra a tantárgyakra terjednek ki, amelyekre vonatkozóan a szakértő a részképesség-zavart 

megállapította. 

Az ilyen tanulók képzési kötelezettségüknek alapvetően integrált formában, az iskola rendes 

oktatásszervezési alkalmain tesznek eleget. Ezt azonban az egyéni fejlesztés, rehabilitáció érdekében 

egyéni fejlesztési tervre alapuló, egyéni vagy csoportban szervezett foglalkozások egészítik ki.  

A részképesség-zavarral küzdő tanulók is kötelesek teljesíteni a NAT közös követelményeit. Számukra 

az iskola egyéni fejlesztési tervet készít. 

Az iskola a részképesség-zavarral küzdő tanulók fejlesztése során kiemelt feladatként kezeli: 

 az olvasás és az írás készségének folyamatos gondozását, fejlesztését a tanuló egész iskolai 

pályafutása alatt 

 a kompenzáló technikák alkalmazását valamennyi tantárgy tanulása során (számítógép, AV 

eszközök stb.) 

 az élő idegen nyelv oktatását speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel 

 a méltányos értékelést, minősítést 

 a segítő környezet folyamatos rendelkezésre állását. 

 

9.2. Fejlesztési területek – nevelési célok 

1. Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés: 

Az emberiség és hazánk múltjának és jelenének megjelenítésén, megértetésén keresztül képessé kell 

tenni a tanulókat a társadalom megismerésére, a társadalomban elfoglalható helyük reális 

felismerésére, a társadalmi színtereken való eligazodásra. Ki kell alakítani a tanuló attitűdjét, 

viszonyát önmagához, szűkebb és tágabb környezetéhez, a történelmi múlthoz. 

 

2. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
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Felkészítés a felnőtt lét és a tágabb környezet közügyeinek megismerésére, az állampolgári jogok és 

kötelezettségek érvényesítésére. A demokratikus jogok gyakorlására iskolai szintéren belül a 

diákönkormányzatban tudunk erre lehetőséget adni. 

 

3. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A megfelelő önértékelés, a saját személyiségének megismerése nagy jelentőséggel bír, mivel a társas 

kapcsolatok alakításában, a társadalmi beilleszkedésben elengedhetetlenül szükséges a reális énkép, a 

megfelelő önismeret. Ehhez a mindennapokban fontos a folyamatos visszajelzés, a belső kontroll 

erősítése, az önbizalom fejlesztése. 

 

1. A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges és tudatos életmód kialakítását, a káros szenvedélyek megelőzését kiemelt feladatnak 

tekintjük. Az erőnlétnek és a fizikai állóképességnek, mint a munkavégzés alapvető feltételének 

kiemelt szerepe van a tanulók társadalmi beilleszkedésében. Ennek érdekében nagy hangsúlyt 

helyeznünk a fizikai képzésre és a rendszeres testedzésre. 

 

5.  Családi életre nevelés 

A családnak kiemelkedő jelentősége van a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, önismeretének és 

testi-lelki egészségének, közösségi létének alakításában. Nagyon fontosnak tartjuk a harmonikus 

családi minták és erkölcsi normák közvetítését a családi életre nevelésben, a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, az esetleges családi életükben felmerülő konfliktusok kezelésében. Kiemelt 

feladatként kezeljük az önálló életvezetésre való felkészítést, itt kiemelten fontos szerepet kap a 

gyakorlás, a saját élmény, a tapasztalat. 

 

6. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A személyiségfejlesztő nevelés terén, az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál különös jelentőséggel 

bír a másság elfogadása, a betegség, sérült és a fogyatékos emberek iránti együtt érző, segítő 

magatartás, valamint a szociális érzékenység, az együttműködés, problémamegoldás, önkéntes 

feladatvállalás és megoldás képességének kialakítása. 

 

7. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Elengedhetetlenül szükséges a személyes megtapasztalás, környezeti ártalmak és az emberi élet 

szükségleteinek összefüggéseire való rávilágítás, a helyes szokásrend kialakítása. Ehhez fontosnak 

tartjuk a környezet adott szempontok alapján történő megfigyelését, a következtetések közös 

levonását. A szorosan vett természeti környezet ápolása, gondozása iskolánkban mindennapi 

feladatként jelentkezik. 

 

8. Pályaorientáció 

Az eltérő képességű tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest feladatunknak tekintjük, hogy 

képet nyújtsunk a munka világáról. A tanulók képességeinek és érdeklődésének megfelelően 

segítséget nyújtunk a pályaválasztásban, és fejlesztjük az ehhez kívánatos képességeket. 

 

9. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A lehetőségekhez igazodva felkészítjük a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági helyzet adta 

lehetőségekre (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszonyok), ennek megfelelően 

előnyben részesítjük a gyakorlatot, a gyakorlati hátteret (munkamegosztás, családi élet, ház körüli 

tevékenységek, a fizetés beosztása, hivatalos ügyintézés). A tanulóknak ismereteket nyújtunk a 

célszerű gazdálkodás, a pénzhasználat és a fogyasztás területén, törekszünk arra, hogy felismerjék a 

saját felelősséget, az értékteremtő munkát. 

 

10. Médiatudatosságra nevelés 

Célunk, hogy a tanulók képességeiknek megfelelően értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét, 

ismerjék az ismeretszerzési, művelődési, önkifejező kapcsolatteremtési lehetőségeket. Továbbá 

tudatosuljanak bennük az ezekben az alkalmazásokban lévő veszélyforrások, tudjanak különbséget 

tenni a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmi érintkezés között. 

 

11. A tanulás tanítása 
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Az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál fontos az egyénre szabott motiváció, az egyéni tanulási 

módok feltárása és biztosítása. Az egész életen át tartó tanulásra történő felkészítést különösen 

fontosnak tartjuk a társadalmi integráció és a munkaerőpiacra történő sikeres belépés szempontjából.  

9.3. Kulcskompetenciák:  

Az Európai Unió országaiban megfogalmazott, a Nat-ban alapvető célként meghatározott 

kulcskompetenciák fejlesztése az enyhén értelmi fogyatékos tanulóink integrált nevelési formáiban is 

fontos nevelési-oktatási elvárásként jelenik meg. Ennek biztosítását elengedhetetlennek tartjuk a 

társadalmi integráció szempontjából, s különös hangsúlyt kap az önálló életvezetés, a munka világába 

való beilleszkedés érdekében. 

 

1. Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi 

Szemléleti és módszertani alapelvünk, hogy a tananyag eszköz a tantárgy nevelési feladatai 

megoldásában. Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

esetében a beszédcentrikusságot helyezzük előtérbe. A beszédértés és beszédprodukció fejlesztését az 

elsődleges feladatnak tekintjük. Az anyanyelv elsajátítása során – a tanulók egyéni sajátosságaihoz 

való igazodás mellett alapelv, hogy esetükben a nyelvelsajátítás lényegi módja nem az elszigetelt 

nyelvi jelenségek oktatása, hanem az a folyamat, amelyben az ember nyelvileg fogalmazza meg a 

valóságra vonatkozó ítéleteit. Az anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja a 

kívánt eredményt, amely (az egyén képességének és beszédállapotának figyelembe vétele mellett) a 

beszédnek, mint összetett folyamatnak a fejlesztésére irányul, s a „nyelvet” funkcióinak megfelelően, 

elemi formáiban (közlés, megbeszélés, rábeszélés) és alaptípusaiban (élőbeszéd, írott beszéd) 

gyakoroltatja és alkalmaztatja. 

Az idegen nyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia az enyhén értelmi fogyatékosok 

nevelésében egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel. A hallási észlelés, figyelem, 

emlékezet fokozott fejlesztése mellett a céljainkat a tanulók szükségletei határozzák meg. A sikeres 

kommunikáció érdekében hosszabb időkeretet biztosítunk, a feladat megvalósítása folyamatos 

gyakorlással, játékos keretek között, helyzetgyakorlatokkal történik. 

 

2. Matematikai gondolkodási kompetencia 

A matematikai kompetencia fejlesztése során nagy hangsúlyt fektetünk a gondolkodási műveletek (pl. 

problémamegoldó gondolkodás), továbbá a funkcionális képességek (érzékelés, észlelés, felidézés, 

emlékezés, figyelem, képzelet) elsajátítására és gyakorlására. A matematikai kompetencia birtokában 

az enyhén értelmi fogyatékos tanuló képessé válik a környező világ mennyiségi és térbeli viszonyait 

felfedezni, valamint a tapasztalások útján megszerzett matematikai tudást praktikusan tudja 

felhasználni a társadalmi lét különböző területein. Ennek érdekében a tanítás- tanulás folyamatában 

döntően a társadalmi lét során létrejött helyzetekben ismertetjük meg a matematikai tartalmakat. 

Kiemelten fontosnak gondoljuk a konkrét cselekvéssel összekapcsolt tapasztalatszerzést és 

matematikai tevékenységet, a szabálytudat és a stratégiahasználat kialakítását. 

 

3. Digitális kompetencia 

Az egyéni sajátosságokat és az informális társadalmi elvárásokat figyelembe véve a munkához, az 

életvitelhez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzést és 

készségfejlesztést helyezzük a nevelő-oktató munka középpontjába. 

 

4. Személyes és társas kapcsolati kompetencia 

Ez a kompetencia segíti az enyhén értelmi fogyatékos tanulót abban, hogy megtalálja helyét, feladatát 

a családi és a társadalmi munkamegosztásban. Tanulóinkat felkészítjük a közügyekben való aktív 

részvételre. Az állampolgári kompetencia tartalmakat sajátélményű tevékenységek formájában 

gyakoroltatva biztosítjuk az enyhén értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai- pszichológiai 

jellemzőit figyelembe véve. Fő feladatunknak tekintjük az önismeret, a kapcsolatteremtés, 

kapcsolattartás képességének fejlesztését, mellyel elősegíthetjük a harmonikus közösségi 

beilleszkedést. 

 

5. Munkavállalói, vállalkozói kompetencia 
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A munkavállalói és a vállalkozói kompetenciához szükséges ismeretek, képességek és attitűdök 

alakítása, formálása kizárólag a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A tanítási-

tanulási folyamatban az enyhén értelmi fogyatékos tanulóval minden esetben saját cselekedeteinek 

tükrében igyekszünk felismertetni lehetőségeit, céljait. Megtanítjuk őket arra, hogy tudják fogadni 

mások segítségét, tudjanak segítséget kérni és adni. 

 

6. Kreativitás, önkifejezés, kulturális tudatosság 

A kulturális-művészeti tudatosság és kifejezőképesség lényegének a kreativitás fejlesztését tekintjük. 

Az eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv terén nagy 

szerepe van benne a motivációnak és az érzelmeknek is. Emiatt fontosnak tartjuk a sok érzékszervi, 

megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő tapasztalatszerzést. 

 

7. A tanulás kompetenciái 

Az önálló tanuláshoz célunk az alapvető készségek, képességek megteremtése az írás, olvasás, 

számolás, az IKT eszközök használata terén, amely lehetővé teszi, hogy az enyhén értelmi fogyatékos 

tanuló képes legyen önálló ismeretek szerzésére, valamint képes legyen felismerni, hogy miben tud 

elsajátítani új ismereteket, és tudjon segítséget, tanácsot, információt kérni, közös munkában, 

csoportban dolgozni. 

 

8. Természettudományos és technikai kompetencia 

Az Európai Unió ajánlása alapján az enyhén értelmi fogyatékos tanulóinknál legfontosabbnak tartjuk 

a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítását, a mindennapi életben előforduló 

természettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérését, az egységes 

természettudományos világkép kialakítását. Kiemelt feladatunk a tanulók egészségvédelmi, 

betegségmegelőzési és környezeti ismereteinek, bővítése. 

 

9.4. Műveltségi területek 

A helyi tanterv készítésénél a Nat-ban foglaltakat tekintjük irányadónak, de az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő készségek és képességek mindenkor a tanulók fejlődésének 

függvénye. Az SNI tanulóktól kellő segítség igénybevétele mellett elvárható a helyi tanterv 

minimum követelményeinek teljesítése. 

9.4.1. Magyar nyelv és irodalom 

A magyar nyelv a tanulás célja és egyben minden ismeretszerzés eszköze is, az enyhén értelmi fogyatékos 

tanulók nevelésében kitüntetett helye van. Célunk és feladatunk a szókincsfejlesztés és – gazdagítás, a 

növekvő igényű helyes nyelvhasználat erősítése, a nyelvi hátrányok csökkentése, az eredményes olvasás-, 

írástanulás feltételeinek megteremtése, e speciális készségek kialakítása, megerősítése. Kiemelkedő 

szerepe van a nyelv rendszerére, a helyesírásra vonatkozó alapvető tudás elsajátításában. 

Az irodalmi ismeretek célja, hogy műveken keresztül gazdag tapasztalatokhoz juttassuk a tanulókat a 

világról, az emberi természetről, az emberi létről, érzelmekről, a valósághoz való sokrétű viszonyulásról. 

A magyar nyelv és irodalom műveltségi területnek meghatározó szerepe van az önálló tanulás 

kialakításában, az önműveléshez szükséges képességek fejlesztésében. 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

a) Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése: 

– vizuális észlelés – jelfelismerés, 

– akusztikus észlelés – hangok differenciálása, 

– a beszédmotoros észlelés fejlesztése. 

b) A téri és síkbeli tájékozódás fejlesztése. 

c) Grafomotoros készségek fejlesztése. 

d) Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése. 

e) Szavak olvasásának begyakorlása – szóemlékezet, vizuális, akusztikus memória fejlesztés. 

f) Szövegösszefüggések megláttatása, szövegértés fejlesztése. 

g) A helyesírási szokások megerősítése. 
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Fejlesztési feladatok 

– Kommunikációs képességek fejlesztése különféle élethelyzetekben. 

– A tanult nyelvi fordulatok alkalmazása tanulási helyzetben és a spontán beszédben is. 

– A kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartás, viselkedés fejlesztése, 

gyakorlása. 

– Önismeret erősítése. Véleménynyilvánítás, mások véleményének meghallgatása. 

– A szövegtartalmat, a beszélő szándékát tükröző kommunikáció eszközeinek alkalmazása 

fokozódó önállósággal. 

– Figyelem, gondolkodás, emlékezőképesség, analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése. 

– A tanulók passzív és aktív és szókincsének gazdagítása. 

– Összerendezett íráskép kialakítása az egyéni adottságok mellett. Az írás eszközszintű 

műveleteinek gyakorlatai: másolás, tollbamondás, emlékezetből írás fokozatai. 

– Mozgás, finommotorika, ritmusfejlesztés, szem-kéz koordináció, optikus differenciáló képesség, 

vizuális észlelés fejlesztése. 

– Az önkorrekciós képesség fejlesztése, hibakeresés, – javítás, helyesírási problémahelyzetek 

felismertetése. 

– Helyesírás fejlesztése másolással, tollbamondással, illetve emlékezetből történő írásbeli 

feladatokkal. Vizuális, akusztikus, fonematikus észlelés, érzékelés fejlesztése. 

 

9.4.2. Idegen nyelvek 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

Az élő idegen nyelv tanításának, tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Az idegen 

nyelv tanításának alapvető célja a kellő motiváció és késztetés a nyelv tanulása iránt, sikerélményekhez 

juttatni a tanulót a későbbi nyelvtanulás érdekében. A nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátításra épül. 

Az idegen nyelv elsajátítása során a tanulók olyan nyelvi tevékenységekben vesznek részt, amelyek 

értelmi szintjüknek, fejlettségüknek megfelelnek. A nyelvtanulási stratégiák között fontos szerepet 

juttatunk a játékos tevékenységeknek, az egyszerű élethelyzetek modellezésének, ismert helyzetek, 

tartalmak idegen nyelven történő értelmezésének. 

Természetes része a tanuló tanórai beszédének a magyar nyelvű kérdés és válasz, amelyet párhuzamosan 

használunk az idegen nyelvvel együtt. A nyelvtanulás középpontjában a motiváció fenntartása, a hallott 

szöveg (kérdés, utasítás, cselekvés stb.) megértése, fejlesztése áll. 

Az idegen nyelv olvasásának, írásának tanítása csak a tanulóban erősödő igény alapján kívánatos. Az 

idegen nyelv tanulása nem önmagáért történik, hanem az idegen nyelvi környezetben az elemi 

kommunikáció és kapcsolattartás érdekében, az egyszerű információk felfogása, megértése céljából. 

A sikeres nyelvtanulás érdekében szükség van a hosszabb időkeretre, a folyamatos gyakorlásra. 

 

Fejlesztési feladatok 

– Beszédszándék: Az idegen nyelven történő megszólaltatás gátlásainak oldása. Szükségletek, 

motívumok felébresztése az idegen nyelv tanulása iránt. Idegen nyelvű információhordozók iránti 

kíváncsiság felkeltése. Az Európában való eligazodás, kommunikálás igényének felkeltése. 

– Beszédértés: Az idegen nyelvi témákban feldolgozott, begyakorolt szavak megértése, 

értelmezése. Egyszerű – a témához kapcsolódó – kérdések felfogása, megválaszolása. 

Kapcsolatfelvétel a tanult témakörökben. Kérdések, igények egyszerű kifejezése. 

– Beszédkészség: Képesség – a tanult témákban – egyszerű kérdések megfogalmazására és azok 

megválaszolására. 

9.4.3. Matematika 

A gyakorlás folyamán, a kognitív képességeket szem előtt tartva növelhetjük a tanulók intellektuális 

kapacitását. 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

a) A tanulás eszközeinek célszerű használata. 

b) Kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos megerősítése. 

c) Ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások szintjén. 
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d) Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való felismerése, 

megbeszélése, megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése. 

e) Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek megfigyelése, a látottak értelmezése, 

és a tapasztalatok összefoglalása. 

f) A mennyiségállandóság, a mennyiségek közötti tájékozódás és a becslés képességének 

kialakítása. 

g) A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése. 

h) A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése, szokások 

kialakítása. 

i) A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének 

támogatása, értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése. 

j) Az alkotás örömének átélése. Az érzelmi, akarati életük fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos 

értékek megismertetése, elfogadtatása. 

k) Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A képzelt és a 

tényleges megoldás összevetése. 

 

Fejlesztési feladatok 

- A térben és időben, valamint a világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás saját élményből 

kiindulva. 

- A megszerzett tudás, az elvont fogalmak, szabályok, összefüggések stb. felhasználása, kezdetben 

ismert, majd ismeretlen szituációkban.  

- A problémamegoldó képesség megszerzése a próbálkozás útján, majd racionális szinten. 

Kérdések megfogalmazásának, állítások bizonyításának, a véleményalkotás képességének 

kialakítása.  

- A kiválogatás, összehasonlítás, csoportosítás gondolkodási műveleteinek segítségével a 

matematikai fogalmak, a mennyiségi viszonyok, valamint a mennyiségállandóság fogalmának 

kialakítása. A számolási készség fejlesztése változatos gyakorlati feladatok segítségével. 

- Műveletek írásban való végzése, a szóbeli számoláson túl a műveleti sémákra (analógiákra) való 

emlékezés. Cselekvési sorrend tervezése; megoldáskeresés: lehetséges megoldások kiválasztása, 

megoldása készen kapott sémák szerint, algoritmusok segítségével, később alternatív 

gondolkodás mentén. 

- A feltételezés és a valóság összehasonlításának a képessége az eredmény helyességének 

megítélésében. 

- A segítségkérés és -elfogadás képességének, valamint az együttműködési képesség fejlesztése, 

kialakítása. 

- A gyakorlatban megfigyelt tulajdonságok megnevezése, a lényeges jegyek kiemelése. 

- A látottak elemzése, összehasonlítása, a különbségek felfedezése. 

- A tájékozódási képesség fejlesztése térben, időben és a mennyiségek között a gyermek 

ismereteihez igazodva. 

- A finommotorika, a térlátás, a szem-kéz koordináció fejlesztése. 

- Mennyiségek elképzelése, cselekvéshez, történéshez fűződő megfogalmazással. 

- A tulajdonságok kiemelése, a tulajdonságok összehasonlítása, a különbségek felismerése. 

- Megadott szempont szerint összefüggések keresése a látszólag különböző dolgok között. 

- A tapasztalatok gyűjtése alapján kérdések megfogalmazása. Az ítélőképesség fejlesztése. 

9.4.4. Ember és társadalom 

A tartalmak elsajátításakor figyelembe vesszük a tanulók gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit, ezért 

előnyben részesítjük a sajátélményű tevékenységeket. A személyes élmény segíti annak a belátását is, 

hogy a jelen eseményei nagymértékben a múlt eseményeinek eredményei, és mai életünk hatást fog 

gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára is, azaz a történelemnek, a társadalom eseményeinek mi magunk is 

részesei vagyunk. A fejlesztés kiemelt területként kezeljük a személyiség és az emberi jogok tiszteletére 

nevelést, a szociális érzékenységet, az értékvédő magatartás kialakítását, a környezetért érzett 

felelősséget. 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

– Az időészlelés fejlesztése saját élményen keresztül, majd pedig, az évtizedek, évszázadok, 

évezredek, az emberöltő megértése. 
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– Az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének változása, összefüggések 

felfedeztetése. Az egyén és társadalom kapcsolata, egyén, család, közösség, nemzeti társadalom, 

a világ nemzetei. 

– Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az információgyűjtés technikájának 

fejlesztése. Az információ forrásainak megkülönböztetése, bizonyosan hiteles, nem bizonyosan 

hiteles, hiteltelen. 

– A tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése. 

– A kommunikációs képességek fejlesztése. 

– A képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése. 

– Tapasztalatok szerzése a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, valóság és a fikció 

közötti különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása. 

– A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése. 

– Az önálló tanulás képességének fejlesztése. Mérlegelő gondolkodás fejlesztése. 

– Az együttműködésen alapuló tanulás fejlesztése kooperatív technikák alkalmazása. 

 

Fejlesztési feladatok 

- Régen és ma érzékelése, események beazonosítása saját élményből. 

- A saját szerep, a saját feladat, a saját felelősség felismerése. 

- A különböző közösségekben való létezés formáinak, lehetőségeinek ismerete. 

- Ismeretszerzés a szabadság, felelősség, emberi helytállás jelentőségéről. 

- Erkölcs és vallás helye, szerepe az egyén és társadalom szempontjából. 

- Történelmi események okainak és következményeinek elemzése fokozatosan csökkenő 

segítségnyújtás mellett. 

- Költségvetési, gazdálkodási ismeretek a családi költségvetéstől az államháztartásig. 

- A munkavállalás gyakorlata. 

9.4.5. Ember és természet 

A tanulók ismeretelsajátításában célul tűztük ki a természeti-környezeti világ elemi megismerésének 

lehetőségét. Nagyobb hangsúlyt helyezünk a szemléletformálásra, a természethez való pozitív 

viszonyulás megteremtésére, az egyén és a társadalom számára fontos konstruktív magatartás- és 

viselkedésformák elsajátítására. E területen szerzett műveltség fontos eszköze az egészséges életmóddal, 

életvitellel, környezettudatos viselkedéssel kapcsolatos szabályok elsajátításának is. 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

– Figyelem-, emlékezet fejlesztése, a kíváncsiság, az érdeklődés felkeltése. 

– Kérdésfeltevés, kérdések megfogalmazásának tanítása. 

– A kommunikációs képességek és készségek fejlesztése. 

– A saját testkép, testséma kialakítása, majd pedig a térérzet alakítása, megerősítése, viszonyszavak 

pontos használata, az idő múlásának érzékelése, felfogása, az idői és téri változás észlelése, 

értelmezése. 

– A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése. Analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése. Ok-

okozati összefüggések, probléma felismerés, megoldások keresése. 

– Szokások, szokásrendszerek kialakítása. 

– A tanulási szokások (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, értelmezés, irányított 

ismeretszerzés) kialakítása, megerősítése. 

– Kísérletek, saját tapasztalat, a természettudományos ismeretek és a hétköznapi élet tapasztalatai 

közti összefüggések felismerése, erősítése. 

 

Fejlesztési feladatok 

– Anyagok és halmazállapotok megkülönböztetése a hétköznapi élet példáival. 

– Az élőlényekkel kapcsolatos fogalmak gazdagítása, csoportokba sorolás, életműködés 

felfedeztetése konkrét példákon. Az élőlények érzékelhető jegyeinek megállapítása – 

összehasonlítások, elvonatkoztatások. 

– Tapasztalatok, ismeretek gyűjtése a természet könnyen megfigyelhető és felfogható ciklusaival 

kapcsolatban; a mindennapok időviszonyai. 

– Állandóság és változás felfedezése irányítással, egyszerű példákkal. 
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– Tájékozódás a közvetlen környezetben, a szűkebb lakótérben, lakóhelyen. Ismeretek a földrajzi 

környezetről konkrét tapasztalatokból merítve. 

– Az élő és élettelen közötti különbség, az életjelenségekhez kötött élet-értelmezés elemi ismeretei. 

– Törekvés az ember számára fontos egészségmegőrző szokások elsajátítására: egészséges 

táplálkozás, tisztálkodás, mozgás. 

– A használati tárgyak anyagainak felismerése, az anyagfogalom biztos használata. 

– A hétköznapi folyamatokban előforduló energiafajták és energiahordozók bemutatása példák 

segítségével. 

– Egyszerű megfigyeléseken, tapasztalatokon alapuló időjárás-megfigyelés, a változások 

értelmezése. 

– Az élővilágban működő egyensúly szerepének bemutatása az életből vett példákon keresztül. 

– Ismeretszerzés saját szervezete működéséről, felépítéséről – megfigyelések, vizsgálódások, 

konkrét tapasztalatok segítségével. 

– A gyakoribb betegségek megelőzése, a gyógyítás mindenki számára elérhető módozatainak 

ismerete, a környezet és az egészség közötti kapcsolat felismerése, az emberi szervezetet 

veszélyeztető anyagok hatásainak megismerése. Önismeret, önelfogadás, egészségmegóvás 

készségének fejlesztése. 

– A háztartás, a környezet ismert és használt egyszerű gépeinek működtetése, a fizikai ismeretek 

alkalmazása a működtetés során. 

– Felismertetni a kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémákat. A háztartási szerek 

használatával, tárolásával kapcsolatos elővigyázatossági szabályok megismerése. Felelősségérzet 

kialakítása és fejlesztése magunk és környezetünk iránt, ok-okozati összefüggések, 

következmények felismerése, következtetések levonása. 

9.4.6. Földünk és környezetünk 

A mindennapokban is jól használható gyakorlati példákon és tapasztalatokon keresztül igyekszünk 

elsajátíttatni a földrajzi térben történő eligazodás alapvető eszközeit, módszereit. Az egyszerű, elemi 

földrajzi ismeretek átadása során nagy hangsúlyt fektetünk az általános és a speciális képességek 

fejlesztésére, figyelünk a specifikumokra a habilitációs, rehabilitációs célokra, feladatokra. 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

– A gondolkodási funkciók fejlesztése: megfigyelés, elemzés, összehasonlítás, elvonatkoztatás, 

probléma-felismerés, ok-okozat összefüggés meglátásának képessége. 

– A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése. A rész–egész viszony a valóságban, a 

térképi ábrázolásban. A valóság és térképösszefüggéseinek felismerése.  

– Biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás biztonsága a síkban, a jelek, a 

szimbólumok világában. 

– Tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely tárgy, objektum 

tényleges és viszonylagos helye, helyzete. Az idő észlelés fejlesztése. Időrend, periódus a 

természetben, a folyamatokban. 

– Kommunikációs képességek – kérdezni tudás, szakkifejezések használata. 

– Tanulási szokások megerősítése: térképek, információhordozók használata, önálló ismeretszerzés 

egyszerű szövegből, a tankönyv, a feladatlap, munkalap használata. 

 

Fejlesztési feladatok 

– Ismeretszerzés, tanulás – a földrajzi környezetben történő eligazodás képességének fejlesztése, 

információk szerzése, kezelése. 

– Tájékozódás a földrajzi térben és időben. 

– Tájékozódás földrajzi-környezeti kérdésekben, folyamatokban. 

– Tájékozottság a hazai földrajzi-környezeti folyamatokban. 

– A hétköznapi életben felhasználható földrajzi-környezeti tudás elemeinek elsajátítása, folyamatos 

gyarapítása. 

– Tájékozottság a regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben – a természetföldrajzi 

övezetesség társadalmi-gazdasági életben való megnyilvánulásainak felismertetése példákon 

keresztül. 

– A világgazdaság működésének a napi életünkre gyakorolt hatásai – példák segítségével. 
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9.4.7. Művészetek 

Az iskolai nevelés, oktatás rehabilitációs célú feladatainak megvalósításában kiemelt szerepe van a 

gyakorlati tevékenységeknek, mert általuk az ismeretek élményszerűvé válnak, segítik a mélyebb 

megismerést, fejlesztik a kreativitást. A tevékenységek, az alkotások széleskörű kínálatával lehetőséget 

teremtünk az egyéni adottságok kibontakoztatására, a differenciális megvalósítására. 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

– Önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség, kapcsolatteremtő és 

együttműködési képesség fejlesztése. 

– Képzelet, kifejezőkészség, kreativitás, fejlesztése. 

– Harmonikus mozgás kialakítása, fejlesztése. 

– A figyelemkoncentráció, a tartós figyelem és az emlékezet fejlesztése. 

– Az esztétikai érzékenység készségeinek alapozása, fejlesztése. 

– A térlátás fejlesztése, pontos képzetek kialakítása a valós térről, időről, az anyag, forma, funkció, 

szerkezet, szín, fény és mozgás viszonyairól. 

– A kommunikációs képességek fejlesztése szóban, ábrázolásban, befogadásban. 

– A finommotorika, a kreativitás, az eszközhasználati készség fejlesztése. 

– Az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése. 

– Az érzékszervi tapasztalatszerzés fejlesztése, az érzelmi nevelés, érzékszervi kultúra gazdagítása. 

– Felelősségérzet kialakítása és fejlesztése magunk és környezetünk iránt, ok-okozati 

összefüggések, következmények felismerése, következtetések levonása. 

 

Fejlesztési feladatok 

– Téri helyzetek leírása szóban, megjelenítése szabadkézi rajzban. 

– Egyszerű közlő ábrák értelmezése. 

– A kezdeményező, az alkotó magatartás kialakítása, fejlesztése. 

– Változatos technikák alkalmazása az önkifejezésben, az alkotásban. 

– Az egyéni ízlés, stílus érvényesítése a saját tárgy készítésében. 

– A művészi alkotásokban megismert konfliktusok értelmezésével a toleráns, másokkal szemben 

empatikus személyiség kialakításának segítése. 

– Zenei képesség fejlesztése (írás-olvasás, énekhang, zenei memória, fantázia) Az életvezetés során 

adódó krízishelyzetek humánus kezelését szolgáló képességek fejlesztése. 

9.4.8. Informatika 

 A műveltségi terület – igazodva az informális társadalmi elvárásokhoz – középpontjában a 

munkához, az életvitelhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzés és készségfejlesztés áll. 

Kiemelkedő jelentőségűnek tekintjük a mindennapi élet szerves részeként jelenlévő informatikai 

ismeretek, illetve az informatikai ismerethordozók használatának készségét, az esélyegyenlőség 

megteremtését az életvitel céljából is. A tanulóinknak képessé kell válniuk az informatika 

eszközrendszerének alapvető használatára. 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

– Érzékszervi megismerések. 

– Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 

– Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés műveleteinek gyakorlása. 

– Szabályfelismerés, tervező, rendszerező, döntési képesség fejlesztése. 

– Csoportosítások, következtetések. 

– Algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

– A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagáló képesség fejlesztése. 

– A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése. 

– Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése. 

– Analízis, szintézis. 

 

Fejlesztési feladatok 

A számítógépes technika felhasználása a tudás bővítésére, kezdetben segítséggel, később önállóan is. 
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– A hálózat eszközként való használata ismeretek gyűjtéséhez, kapcsolatok építéséhez, problémák 

megoldásához. 

– Gyakorlati problémák megoldása a dokumentumok készítésével. 

– Eligazodás a logikai rendben meglévő információforrások között, használatuknak megtanulása, 

szokások kialakítása. 

9.4.9. Életvitel és gyakorlat 

A tanuló egyediségének, megváltozott tulajdonság-együttesének figyelembevételével hozzájárulhatunk a 

cselekvési, a szociális, a kommunikációs kompetenciák kialakításához. A sérülésspecifikus jegyek 

figyelembevételével építünk a NAT ezen műveltségi területen megfogalmazott alapelveire, kiemelt 

fejlesztési területeire, fő témaköreire, feladataira.  

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs /rehabilitációs feladatai 

– A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése: azonosságok, különbségek, csoportosítások, 

szabálykeresések, analógiák, felismerése, összefüggések megoldása, ok-okozat felfedezése. 

– A probléma felismerő, a tervező, alakító, konstruáló képesség fejlesztése, kíváncsiság, 

motiváltság ébrentartása. 

– A cselekvőképesség fejlesztése, önellátás, környezetellátás technikáinak elsajátítása, alkalmazása. 

– Motorikus képességek fejlesztése, szabályozott akarati mozgások, mozdulatok továbbfejlesztése. 

A kar-kéz sebességének és ütemének alakítása. 

– A munkához való helyes viszonyulás, az érzelem, akarat, kitartás céltudatos fejlesztése. 

– A reális énkép, önismeret kialakítása, távlati lehetőségek felismerése, az önfejlesztő magatartás 

elfogadtatása. 

– Szociális képességek fejlesztése. 

 

Fejlesztési feladatok 

– A saját élményen, tapasztalaton alapuló egészségmegóvás problémakörének felismerése, 

személyes lehetőség és szerep az életvezetésben, az egészség megóvásában, életvezetési 

problémák felismerése a családi környezetben, a testi-lelki-szociális egészség megőrzésében. 

– Tapasztalatszerzés a mesterséges környezetről, szabálykövető magatartás a mesterséges 

környezetben, anyagok, formák, egyszerű szerkezetek megfigyelése, az anyagalakító tevékenység 

műveletei. 

– Gazdálkodás az anyaggal, energiával, a munkával és az idővel. 

– Az egyéni tulajdonságok és eredményesség összefüggései a tervezés, szervezés, kivitelezés során. 

– Önértékelő-, ítélőképesség, az individuális különbségek megfogalmazása. 

– A napi ismétlődő háztartási feladatok felismerése, tevékenységek ön- és környezetellátásban, 

gyakorlottság az egyszerűbb háztartási munkában, szerszámok, gépek használatában, a 

szolgáltatások igénybevételében. 

– Tapasztalatszerzés a jövedelem beosztásában, tudatosság a takarékosságban. 

– Érzékenység a közvetlen környezet, a lakás formai, esztétikai világában, az otthon nyugalmának, 

mint értéknek, örömforrásnak elfogadása, szükségletek és lehetőségek felismertetése egyéni 

sajátosságok szerint. 

– A minőség, a tudatos fogyasztás ismeretei, reklámok értelmezése, szelektálás, viszonyulás. 

– Az egyéni adottságok megismerésén alapuló önismeret fejlődése, tapasztalatok a legfontosabb 

pályákról, a hozzájuk vezető utakról, lehetőségekről, valóság és a vágyak valamint a realitások 

összehangolása. 

9.4.10. Testnevelés 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében gyakori a helytelen testtartás, mozgásos ügyetlenség, a 

diszharmonikus, az ínkoordinált mozgás. A tanulók egy részénél mozgásfogyatékosság nehezíti a 

cselekvéses tanulást, aktív mozgástevékenységet. Mindezek szükségessé teszik, hogy az általános 

testnevelés körét kibővítve eljuttassuk a tanulókat a rendszeres testedzés, a mozgásos játéktevékenység 

öröméhez, a mozgásbiztonsághoz. 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 
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– Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos feladatok, gyakorlatok 

elvégzésére. 

– Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék örömére. 

– Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást, az állóképességet. 

Kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának, a végtagok ügyességének 

fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, a dobó, az egyensúlyozó képesség alakítása, a tanuló biológiai 

állapotának, terhelhetőségének függvényében. 

– A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes zónák), a téri 

viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak felfogása, használata, a téri biztonság erősítése. 

– A szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése. 

– A tartós figyelem, a fegyelmezett feladat-végrehajtás fejlesztése, a felelős magatartás beláttatása. 

– Önismereti képesség fejlesztése, önállóság, a versenyszellem erősítése. 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az erő, az állóképesség, a gyorsaság, az ügyesség növelése. 

– Koordinációs képesség, mozgástanulási képesség, mozgásszabályozó képesség, 

mozgásalkalmazkodó képesség, egyensúlyozó képesség, ritmusképesség, reakciók, téri 

tájékozódó képesség fejlesztése. 

– Jellemtulajdonságok – akarat, bátorság – fejlesztése. 

– A megosztott figyelem képességének automatizálása. 

– Helyzetfelismerő képesség fejlesztése. 

– Tartásjavító és korrigáló gyakorlatok, prevenciós és rehabilitációs feladatok, sporteszközök 

alkalmazásával is. 

– Önállóan végezhető mozgásfejlesztő, kondicionálást biztosító gyakorlatok. 

 

9.5. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei és fejlesztő 

programja 

Beszédfogyatékos az a tanuló, aki a receptív és/vagy expresszív beszéd/nyelvi rendszer szerveződése, 

fejlődési eredetű vagy szerzett zavara életkorától eltérő, különböző klinikai képekben megmutatkozó 

tüneti sajátosságai, valamint a verbális tanulási folyamatok atipikus fejlődése miatt a későbbi társadalmi 

beilleszkedés szempontjából veszélyeztetett. A beszédfogyatékosság nem tekinthető elsődlegesen 

halláskárosodás következményének; együtt járhat a nyelven kívüli kognitív képességek és a 

viselkedésszerveződés zavaraival, azok maradványtüneteivel; valamint tanköteles korban az 

olvasás/írás/helyesírás/számolás területén kialakuló verbális tanulási zavarral. 

Beszédfogyatékos az a tanuló, akit a szakértői bizottság a sajátos nevelési igény megállapítása céljából 

diagnosztikus protokollra épülő komplex állapotfelmérés alapján annak minősít. A beszédfogyatékos 

tanulónál a fentiek sokféle változatban előfordulhatnak. A súlyos beszédfogyatékos tanulónál a 

kommunikációs zavarok következtében különböző másodlagos pszichés eltérések (magatartási zavar) 

alakulhatnak ki. A fenti tünetek együttesen tanulási akadályozottságot is kiválthatnak.  

Különös figyelmet érdemel a középiskolás korban a felnőtt beszédhang fokozatos kialakulásának óvó-

segítő rendszere, ennek beépítése a pedagógiai teendők sorába.  

 

A beszédfogyatékos tanuló iskolai fejlesztésében, speciális nevelési igényeinek kielégítésében az  

integráltan történő oktatás biztosíthatja a tanulók számára a felfelé nivellálást segítő pedagógiai 

környezetet.  

A beszédfogyatékos tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján adott tantárgy vagy 

tantárgyak, tantárgyrész vagy tantárgyrészek értékelése alól mentességben részesülhet. A 

beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekszünk a pszichológiai és fiziológiai tényezők összhangjára, 

a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális összefüggésrendszerére. A módszerek 

megválasztásakor figyelembe vesszük az életkort, a kognitív készségeket és a szociokulturális környezet 

sajátosságait. A fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti. A tanítás-tanulás folyamatában 

kiemelt figyelmet szentelünk a tanulásszervezési módokra, a tehetségesnek bizonyuló tanulók 

felismerésére, tehetségük gondozására, amely támogatja a pályaorientáció folyamatát is. 
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A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók integrált oktatását felvállaló 

iskolaként, a gyermek harmonikus személyiségfejlődése érdekében a pedagógusaink szorosan 

együttműködnek a fejlesztő foglalkozásokat tartó logopédusokkal és az érintett szülőkkel. 

 

9.5.1. Fejlesztési területek, nevelési célok 

A beszédfogyatékos tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok, az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek az irányadóak, de azok fejlődési útjai, módjai, 

és kialakulásuk időtartama módosulhat:  

 nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés,  

 állampolgárságra, demokráciára nevelés,  

 családi életre nevelés,  

 felelősségvállalás másokért, önkéntesség,  

 fenntarthatóság, környezettudatosság,  

 gazdasági és pénzügyi nevelés,  

 médiatudatosságra nevelés. 

 

Hazánk történelmének és jelen eseményeinek megértésén keresztül képessé tesszük a tanulókat a 

társadalmi folyamatok megismerésére, a társadalmi színtereken való eligazodásra. Felkészítjük őket a 

felnőtt lét és a tágabb környezet megismerésére, az állampolgári jogok és kötelezettségek érvényesítésére. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük az önálló családi életre való felkészítést, az erkölcsi normák és 

harmonikus családi minták közvetítését. Iskolánkban nagy jelentőséggel bír az együtt érző, segítő attitűd 

kialakítása, a szociális érzékenység és az önkéntes feladatvállalás képességének kialakítása. A tanulóknak 

ismereteket nyújtunk a célszerű gazdálkodás, pénzhasználat, fogyasztás és környezettudatosság területén. 

A beszédfogyatékos tanulók esetén kiemelt feladatunk és célunk, hogy használni tudják az ismeretszerzés 

legmodernebb eszközeit (pl. internet). 

A beszédfogyatékos tanulók esetlegesen felmerülő szövegértési problémái, absztrahálási, lényeg-

kiemelési nehézségei esetén pedagógusaink képpel, segédeszközökkel támogatott szövegekkel segíthetik 

a tanulók munkáját. Fontosnak tartjuk, hogy az alapfogalmak megértését, memorizálását egyénre szabott 

módszerek támogassák, valamint a kifejezőkészség állandó fejlesztését és a kommunikáció iránti igény 

kialakítását. Kiváló lehetőséget nyújt erre az interperszonális készségek fejlesztése, a szociális 

érzékenység kialakítása, az együttműködésre való képesség fejlesztése, a különféle konfliktuskezelési 

eljárások elsajátítása. 

 

1 Testi és lelki egészségre nevelés 

Pedagógusaink segítik a tanulót beszéd és nyelvi zavarának reális megismerésében, elfogadásában, 

szociális kapcsolatainak fejlesztésében. Kiemelt feladatunk a tanuló önismeretének fejlesztése, a tanuló 

motiválása a beszédhibája leküzdésére, ugyanakkor felkészítése az esetleges visszaesésekre, azok 

kezelésére, valamint arra, hogy az esetleges maradandó tünetekkel később is teljes életet tudjon élni. A 

kommunikációjában korlátozott tanuló sokszor nehezebben tudja érzelmeit verbálisan kifejezni, külön 

figyelmet fordítunk az érzések megfelelő kezelésére, kifejezésére. Kiemelt feladatunk továbbá az 

egészséges és tudatos életmód kialakítása, a káros szenvedélyek megelőzése. Biztosítanunk kell a tanuló 

számára a rendszeres mozgásélményt, a rendszeres testedzést.  

 

2 Médiatudatosságra nevelés 

Az információszerzésben, tanulásban, szociális-kommunikációs fejlesztésben az informatikai eszközök 

segítő szerepe kiemelkedő. A számítógép írástechnikai segédeszközként tanulási és munkaeszköz a 

beszéd útján nehézségekkel kommunikáló tanuló számára. A médiatudatosságra neveléssel a tanulót 

segítjük tájékozódni a valóságos és virtuális világban. 

 

3 Pályaorientáció 

A beszédfogyatékos tanuló készségeinek, képességeinek alapos feltérképezése szükséges a felnőtt életre 

történő felkészítéséhez. A kapcsolatteremtés és fenntartás képességének javítása alapvető feladatunk. 

Célunk a szociális kompetencia további önálló fejlesztésének kialakítása. A tantárgyak 

tananyagtartalmainak közvetítése során a beszédfogyatékos gyermekkel megismertetjük a különböző 

szakmákkal kapcsolatos elemi ismereteket, hogy reális képük legyen a társadalmi munkamegosztásról. 
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4 Tanulás tanítása 

A beszédfogyatékos tanulóknál fontosnak tartjuk az egyénre szabott motivációk kialakítását, az egyéni 

tanulási stratégiák feltárását. Kiemelt szerepet tulajdonítunk az informatikai eszközök, egyéni 

ismeretelsajátítási programok tanulás során történő megfelelő és tudatos alkalmazásának. 

9.5.2. Kulcskompetenciák fejlesztése 

 

A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott, az 

iskolai nevelés-oktatás közös értékeire épül. Ahhoz, hogy a beszédfogyatékos tanulóink a 

kulcskompetenciák birtokában eredményesen alkalmazkodhassanak a mindennapi élethelyzetekhez, 

figyelembe kell vennünk a tanulók egyéni sajátosságait. 

 

1 Anyanyelvi kommunikáció 

Kiemelt fontossággal bírnak az alábbi területek: 

– a grammatikai rendszer tudatos felépítése, megerősítése, mind a beszélt, mind az írott nyelv 

területén, figyelembe véve a beszédfogyatékosság által érintett területeket 

– az expresszív beszéd fejlesztése, kommunikációs stratégiák kiépítése, gyakorlása, megerősítése, 

beszédtudatosság kialakítása 

– a beszédértés és olvasás értés fejlesztése mind a beszélt, mind az írott nyelv területén, elősegítve a 

mindennapi és az irodalmi szövegek befogadását, majd az azokkal való továbbdolgozás, 

továbbgondolkodás lehetőségének biztosítását 

– amennyiben a szövegfeldolgozás is érintett, különösen fontos a szisztematikus, a nyelv különböző 

szintjeit elemenként értelmező, a tanulót tapasztalati úton információhoz juttató oktatás 

– a nyelvi kódrendszer értelmezésének, működésének megtámogatása, mind a bemenetnél 

(beszédhangok differenciálása, hangkapcsolatok észlelése), mind a feldolgozásnál (szó, 

grammatika, mondat, bekezdés, szöveg) 

– a mentális lexikon folyamatos fejlesztése az életkor és a beszédfogyatékosság sajátosságainak 

függvényében, a fogalomalkotás kialakítása 

– számítógépes programok használata (helyesírás ellenőrző program, stb.) 

– a beszédfogyatékos gyermek motiválása a tananyag és a tanuló közötti emocionális viszony 

kialakításával 

– a pragmatika elemeinek közvetítése és használatának tudatosítása a gyermekek 

kommunikációjában 

– a nem verbális kommunikáció elemeinek közvetítése és használatának tudatosítása a gyermekek 

kommunikációjában 

 

2 Idegen nyelvi kommunikáció 

Célunk az idegen nyelv szókincsének, fonológiai és helyesírási sajátosságainak, valamint nyelvi 

kódrendszerének tudatos felépítése, a szóbeli és az írásbeli kommunikáció fejlesztése, figyelembe véve a 

beszédfogyatékosság által érintett területeket. A beszédfogyatékos tanulók nyelvoktatása során kiemelten 

fontosnak tartjuk a multiszenzoros technikák (auditív-, vizuális-, verbális-, drámatechnikák) használatát, 

valamint a verbális és nem verbális kommunikációs csatornák (gesztikulációs-vizuális) egyidejű 

alkalmazását. A nyelvórákon fontos szerepet kapnak a koncentrációt és az emlékezetet fejlesztő 

gyakorlatok, melyek a szókincs, a kiejtés és a nyelvtani szabályok elsajátításában közvetve és közvetlenül 

is segítséget nyújthatnak. 

Helyesírási, olvasási és szövegértési problémákkal küzdő beszédfogyatékos tanulók esetében főleg a 

szóbeli kommunikáció magabiztos használatának elsajátítása a célunk. Az írásbeli kommunikáció 

használatát, a differenciált fejlesztés mellett, a számítógépes olvasó- és helyesírás-ellenőrző 

programokkal is segítjük. Fontos pedagógiai célunk a beszédfogyatékos tanulók természetes gátlásainak 

feloldása az idegen nyelv kommunikációs helyzetben történő használata során. 

 

3 Matematikai kompetencia 

A legfőbb célunk a problémamegoldó gondolkodás minél több elemének fejlesztése, konkrét 

cselekvésekhez kötött helyzetekben. Egyes esetekben számolnunk kell a grammatikai szint sérülésével, 

ami szövegértési nehézségekben nyilvánul meg, ezt fokozhatja a szimbólumok megértésének, illetve a 
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verbális absztrakciónak a fejletlensége. A mennyiségekkel és a számossággal kapcsolatos ismeretek 

tanításakor, a szám- és műveleti fogalmak kialakításakor (pl. a számok közötti viszonyok, relációk 

megértési nehézségei esetén, stb.) különös figyelmet fordítunk a megfelelő tempó kialakítására, és 

építünk a tanulók maximális együttműködésére, a mozgással társított szemléltetésre, az eszközhasználatra 

és az analóg cselekedtetésre. A geometriai ismeretek, az arányosság témaköreinél figyelembe vesszük a 

vizuális észlelés nehezítettségét, a téri tájékozódás zavarát. A matematikai gondolkodás fejlesztése 

iskolánkban speciális szemléltetéssel és tananyagokkal, vagyis interaktív tábla és digitális tananyagok 

alkalmazásával valósul meg. A matematikai szakkifejezések és a szaknyelv használatának fokozatos 

megkövetelését a szóbeli kifejezés erősítésének különösen erőteljes eszközének tekintjük. 

 

4 Természettudományos és technikai kompetencia 

Az oksági kapcsolatok felismerése, a tanult összefüggések alkalmazása gondot okozhat azokban az 

esetekben, ahol, az olvasott szöveg megértése vagy a verbális absztrakció akadályokba ütközik. Az egyes 

összefüggések mechanikus memorizálásának megsegítésére rövidített, tömörebb, képpel, 

segédeszközökkel támogatott szövegek alkalmazását tartjuk szükségesnek. Tanulónként eltérő lehet az 

absztrakciós szint, ahol be tudnak kapcsolódni a természettudományos jelenségek értelmezésébe. A 

mérlegelő gondolkodás képességének fejlesztését többnyire kis lépésekben valósítjuk meg. A mindennapi 

tapasztalatokból kiindulva törekszünk arra, hogy a tanulóknak a jelenségek mind szélesebb körébe legyen 

betekintésük, az egységes természettudományos világkép kialakítása érdekében. Eredményes tanári 

stratégia lehet a természeti jelenségeknek alternatív módon, több fogalmi szinten, az összes érzékszerv 

bevonásával való közvetítése. Szisztematikusan építkezve támaszkodunk az internetre, amelynek 

segítségével a legkülönbözőbb természettudományos ismeretek audio-vizuális formában hozhatók közel a 

beszédfogyatékos tanulókhoz. 

 

5 Digitális kompetencia 

Ezen a területen a beszédfogyatékos tanulók jó eséllyel tudnak problémákat megoldani, mivel az 

informatikai eszközök használatában a beszédfogyatékosság kevés hátrányt jelent. Feladatunk azoknak a 

digitális programoknak a megismertetése, melyek megkönnyítik az ismeretszerzést, az interperszonális 

kapcsolatépítést. Amennyiben a szóbeli kifejezőképesség sérült, a számítógép alternatív csatornaként 

működhet a mindennapi kommunikációban. Hozzásegíthetjük a tanulókat, hogy a rendelkezésükre álló 

információs társadalom technológiáit használják a maguk segédeszközeként a számukra szükséges 

területeken. 

Főként az írott szöveg megértésére, lényegkiemelés képességére van nagy szükség, mert ezek 

segítéségével alakíthat ki új kommunikációs stratégiákat. Az információgyűjtés- és keresés, a multimédiás 

tartalmak kezelése a beszédfogyatékosok számára körülhatárolható, jól teljesíthető feladat, ezért 

építhetünk a tanulók erős motivációjára. Egyes ikonok, szóképek felismerésével, speciális alapfogalmak, 

kifejezések megtanulásával olyan eszközök birtokába jut, amivel önállóan is tud tájékozódni a digitális 

világban. Fontosnak tarjuk, hogy a tanuló érzékelje azt a folyamatot, hogy az információk gyűjtése, majd 

az azokkal való továbbdolgozás miként vezet új digitális tartalmak kialakulásához. Feladatunk, hogy a 

tanulók figyelmét a konkrét eszközök és szoftverek használatán, illetve a kommunikáció élményén túl 

arra irányítsuk, miként lehet az információs társadalomban a beszédfogyatékosságból eredő hátrányokat 

minimalizálni. Súlyos diszgráfia és helyesírászavar esetében „laptop füzet” használatának bevezetése is 

megtörténhet, amennyiben azt a szakértői bizottság is javasolja. 

 

6 Szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Célunk az adaptív viselkedés kialakítása, fejlesztése, a beszédfogyatékos tanulók támogatása abban, hogy 

az őt körülvevő társadalmi és gazdasági környezet eseményeit képes legyen feldolgozni, szükség esetén 

azok menetébe bekapcsolódni. Az oktatás folyamán fontosnak tartjuk a fokozatosság mellett a gyakorlati 

bemutatást, illetve az ismeretek szituációs helyzetekben való kipróbálását, az érzelemdús, szubjektív 

elemeket megmozgató, a mindennapi tapasztalatához köthető társadalmi feladatok szemléltetését, a 

tanulók közvetlen megszólítását, bevonását a feladathelyzetbe. Célunk, hogy a tanuló mindig lássa maga 

előtt a folyamatot, a kiindulástól kezdve a végkifejletig, értse benne szerepét, esetleges feladatát, képes 

legyen esetlegesen a társadalmi folyamatok őt személyesen érintő részében érdekeit érvényesíteni.  

Nagy hangsúlyt helyezünk a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk 

sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalásra, az értékelésre, az érvelésre. 

Feladatunknak tekintjük, hogy felébresszük a tanuló motivációját arra, hogy részt vegyen a szociális 

kommunikációban, képes legyen véleményét vitában, eszmecserében képviselni (ütköztetni, egyeztetni 
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stb.), illetve az őt körülvevő világban tájékozódni. A beszédfogyatékos tanulónak fokozatosan el kell 

sajátítania azt a képességet, hogy rátaláljon a megfelelő kommunikációs stratégiára, képes legyen az 

egyedi kommunikációs helyzetekhez alkalmazkodni. 

 

7 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai tudatosság, a művészeti kifejezőképesség egy kiegészítő kommunikációs eszközt ad a 

beszédfogyatékos tanulók kezébe. A kreativitás, a problémafelismerő – és megoldó képesség, a képzelet, 

a képi gondolkodás fejlesztésére kiváló lehetőséget biztosít a művészeti nevelés. Ezen a 

kompetenciaterületen az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi élet gazdagítása a kommunikáció 

minden szintjét fejleszti. 

A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepe a 

kommunikációjában zavart tanuló társadalmi integrációját segíti elő. A megfigyelőképesség, tér- és 

időérzék fejlesztése a látvány és a mozgás ábrázolásával, térbeli rendezés; szín-, forma- és szerkezeti 

érzék alakítása lehetőséget biztosít a beszédfogyatékos tanuló speciális készségfejlesztésére. 

 

8 A hatékony, önálló tanulás 

A beszédfogyatékos tanulók esetében az önálló tanulás elengedhetetlen feltétele a könyvtári ismeret, 

informatikai tudás, az értő olvasás, szövegfeldolgozás. Az önálló ismeretszerzést, az információ 

megfelelő szűrését, feldolgozását, egyénre szabott módszerekkel, a mindennapi életből vett gyakorlati 

helyzetek cselekvéses vagy vizuális modellezésével segíthetjük. A szövegfeldolgozás, az új információk 

rendezése során fontos szerephez kell jutnia a gondolkodási képességek fejlesztésének, mind a képzeleti, 

mind a fogalmi gondolkodás terén. Fontos feladatunk az új ismeretek megszerzése iránti interiorizálódott 

motiváció kialakítása. 

9.5.3. Műveltségi területek: 

A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban és a választott kerettantervben foglaltak az irányadóak, de az 

egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai 

és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének függvénye. 

9.5.3.1. Magyar nyelv és irodalom 

A műveltségi területhez kapcsolódó tananyagtartalmat, a fejlesztésre fordított időt a sérülés jellege, 

mélysége, prognózisa befolyásolhatja. A Magyar nyelv és irodalom, a Művészetek, a Testnevelés és 

sport, valamint az Élő idegen nyelv fejlesztési feladatainak megvalósítása kíván nagyobb figyelmet, a 

beszédfogyatékosság típusától függően az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak 

szükségessé. Néhány szempont azonban általánosítható: 

– a súlyos beszédfogyatékos tanulók anyanyelvi fejlesztésében hosszabb begyakorlási, érési 

szakaszokat tervezünk, 

– az anyanyelvi fejlesztés, gondozás a nevelés minden színterén és helyzetében, az oktatás teljes 

időtartama alatt központi szerepet játszik. 

9.5.3.2. Művészetek. Testnevelés és sport 

Mindkét műveltségi terület jól szolgálja a fejlesztés másik nagy területének, a téri orientáció, mozgás-, 

ritmus-, beszédkoordináció követelményeinek megvalósítását. A dráma és a mozgáskoordinációs 

gyakorlatok kiemelt szerepet kapnak a rehabilitációs célú feladatok megvalósításában is. 

9.5.3.3. Idegen nyelvek 

A beszédfogyatékosság típusához igazodó módszerek – pl. dadogók esetében az írásbeliség, diszlexiás 

tanulóknál pedig az auditív módszerek – elsőbbségét biztosítjuk. 

 

9.6. Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

és fejlesztő programja 

 



83 

 

  

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az iskolai 

teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő 

fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik 

figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget 

igényelnek. 

Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz 

– diszlexia, 

– diszortográfia, 

– diszkalkúlia, 

– diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek 

maradványtüneteinek fennállása, 

– a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok; 

– hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá 

– a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló agresszió, 

a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az 

alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő 

fejlődésében mutatkozik meg. 

Minthogy a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai 

teljesítményelvárások iránti közömbösség, elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű 

beilleszkedési problémák alakulhatnak ki. Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladásával a társadalmi 

beilleszkedés szempontjából fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő. 

Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének jelei a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében 

abban is megmutatkozik, hogy a tanulók általában fáradékonyabbak, a meteorológiai változásokra 

érzékenyebbek. Az átlagnál, nehezebben tűrhetnek zajokat, viselik el a várakozás, kivárás okozta 

feszültséget, aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak, gyakrabban iktatunk be pihenést, 

szünetet, szükség esetén biztosítjuk az egyedüllétet, támaszt nyújtunk, fokozottabban ügyelünk arra, hogy 

a tevékenységek állandó keretek között, érthető és követhető szabályok szerint történjenek, valamint 

fontosnak tartjuk a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. 

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a szakértői bizottság szakértői 

véleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik, szükségleteik 

figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval történő megbeszélést követően történik. 

Iskolánkban az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, 

gyógypedagógus, és egyéb szakemberek bevonásával történik és rehabilitációs célú órakeretben zajlik. 

Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről a szakember tájékoztatja az 

osztálymunkában résztvevő pedagógusokat, szaktanárokat, különös tekintettel a gyermek 

osztályfőnökére. Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési 

fázis befejezését követően a szükséges további célkitűzések megtervezését megelőzően ellenőrizzük. 

Az iskolai oktatásban érvényesítjük a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő számonkérési, értékelési 

formákat; indokolt esetben, a szakértői bizottság javaslata alapján – az egyes tantárgyakból, 

tantárgyrészekből – az értékelés és minősítés alól az iskola igazgatója mentesítést ad. 

A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet szentelünk a tanulásszervezési módok, a tanulási és 

értékelési eljárások megválasztására, sajátos feladatunknak tekintjük a bármely területen tehetségesnek 

bizonyuló tanulók felismerését, tehetségük gondozását, amely támogatja a pályaorientáció folyamatát is. 

 

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladataink 

a) a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása. 

b) a pozitív énkép és önértékelés kialakítása, 

c) a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése, 

d) a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása, 

e) a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 

 

A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén: 
A specifikus tanulási zavarok esetében a tanulók alapproblémája, hogy jó értelmi képességeik ellenére az 

olvasással (diszlexia), a helyesírással (diszortográfia), az írásmozgással (diszgráfia) és a számolással 

(diszkalkúlia) kapcsolatban az iskolai oktatás során feltűnő nehézségek jelentkeznek, általános értelmi 

képességeik és tanulási teljesítményeik között alulteljesítés formájában lényeges különbség áll fenn. 

Ennek az eltérésnek a hátterében a megismerési képességek különböző zavarai állnak, amelyek az 
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olvasás, az írás, a helyesírás vagy a számolás területén önálló, (körülírt) vagy kevert típusú zavar 

(együttjárás) formájában jelenhetnek meg. 

9.6.1. Diszlexia  

Az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, amely önmagában és 

más jelenségekkel kombinálódva fordulhat erő. A fejlesztés legfontosabb céljaként tűztük ki, hogy 

fejlesszük a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás készségét, segítsük az olvasás 

eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. 

A fejlesztés feladatai: 

– a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság, a rövid távú emlékezet, az 

auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, 

– az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt, 

– a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

– az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

– az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. 

9.6.2. Diszortográfia 

A helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiával, de az együtt járástól függetlenül 

egyik önálló megjelenési formája a specifikus tanulási zavaroknak 

A fejlesztés legfontosabb céljaként tűztük ki, hogy fejlesszük a tanuló mindenkori osztályfokának 

megfelelő helyesírási készségét, elősegítsük az anyanyelvi kompetencia kialakulását, az írott nyelv 

használatának korosztályi szintű alkalmazását. 

A fejlesztés feladata: 

– a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség, 

– a rövidtávú emlékezet fejlesztése, 

– a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása, 

– a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése. 

9.6.3. Diszgráfia  

Az írás grafomotoros jellemzőinek zavara. Jellemzői a csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép, szaggatott 

betűalakítás és betűkötések, rossz csukló-, kéz-, ujjtartás, az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség, 

egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák, kialakulatlan kézdominancia, lassú 

tempójú írás, központozás, hiánya, nagybetűk használata és betoldása a kisbetűk közé, továbbá: 

fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás). 

A fejlesztés célja: 

A specifikus írászavar javításának érdekében célunk, hogy a tanuló a mindenkori osztályfokának 

megfelelő íráskészséggel rendelkezzen, képes legyen azt a kommunikáció egyik formájaként használni 

ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok létesítésének céljára. 

A fejlesztés feladatai: 

a) a mozgáskoordináció fejlesztése, 

b) a testséma biztonságának kialakítása, 

c) sikertudat kialakítása. 

9.6.4. Diszkalkulia  

A számolási képesség specifikus zavara. A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, 

matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, 

egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális 

alakzatok azonosításának nehézsége. 

Jellemzői: a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei, a mennyiségfogalmak 

kialakulásának hiányosságai, a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a számsor- és 

szabályalkotás zavara, a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai. Nehézségeket okozhat a 

helyiérték megértésének, műveleti jelek értelmezése, halmazok, mennyiségek összehasonlítása, a 

számlálási és becslési képesség hiánya, a komplex aritmetikai műveletek értelmezésének problémái, a 

gyenge verbális emlékezet, a számmemória és az általános memóriateljesítmény különbsége és a 

figyelemzavar. 



85 

 

  

A fejlesztés célja: 

A specifikus számolási zavar esetén a fejlesztő munkánk feladata, hogy a tanuló a mindenkori 

osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a matematikai 

kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek használatára, az ismeretszerzés, a 

tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. A számolás elkülönülten szerveződő 

képességrendszer, amelynek számos kapcsolata van a beszéd, az olvasás és az írás rendszereivel, ezért a 

számolási zavarok a specifikus tanulási zavarok és nyelvi zavarok különböző megjelenési formáival 

együtt járhatnak. 

A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik vannak a 

matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. Emiatt a fejlesztés 

feladatainak tekintjük: 

a) a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltését, megerősítését, 

b) a matematikai törvények és szabályok készségszintű ismeretét és alkalmazását, 

c) a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztését, 

d) a vizuális-téri képességrendszer fejlesztését, 

e) a matematikai relációk nyelvi megalapozását, a matematika-nyelv tudatosítását, 

f) a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztését, 

g) segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedését, 

h) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezését, a 

megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használatát, a képi, vizuális 

megerősítést, 

i) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő 

technikák, eljárások alkalmazását, valamint 

j) az önértékelés fejlesztését, sikerélmény biztosítását. 

9.6.5. Hiperaktivitás és figyelemzavarok 

A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési igényű tanulóink, akik 

nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával küzdenek. Jellemzői: szóródó, 

terelhető figyelem, hosszabb ideig nem képes összpontosítani, komplex feladatokra nem képesek 

szervezett választ adni, az impulzivtás következtében kialakuló meggondolatlan viselkedés, eseteként 

düh, haragreakciók, motoros nyugtalanság (babrálás, széken hintázás, ülőhely elhagyása, stb.), 

megkezdett tevékenység befejezetlensége, tantárgyi alulteljesítés (főként, nyelvi, számolási feladatokkal 

kapcsolatban), továbbá az én-bizonytalanság és másodlagos pszichés tünetek. 

A fejlesztés célja a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése 

A fejlesztés feladatai 

– team munka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés, 

– a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése, 

– fokozott egyéni bánásmód, 

– az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése, 

– feladatok idői struktúrájának megtervezése és kivitelezése, 

– motiválás, sikerélmény biztosítása. 

A pszichés fejlődés zavarai körébe tartoznak továbbá a szocio-adaptív folyamatok zavarainak 

következtében kialakuló viselkedésszervezési problémák, amelyek az érzelmi kontroll, ön,- vagy mások 

felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségében az alkalmazkodóképesség, a 

célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg. A 

fejlesztés célja a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges 

megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly megteremtése. 

A fejlesztés feladata a fejlesztési cél alá rendelt szempontok figyelembevételével történik. Eszközei 

iskolánkban: a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése, a mindennapi tevékenységek 

végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idői keretek rendszeres alkalmazása, önértékelési 

képesség fejlesztése, sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása. 

Fontosnak tatjuk az együttműködést a családdal és más szakemberekkel, és a fejlődés segítését gyakori 

pozitív visszajelzésekkel, valamint a sikerélmény biztosítását. 
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10. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok, 

tevékenységek 
 

10.1. Egészségnevelési célok, elvek 

 

Az egészségnevelés elveit, részleteit és iskolai gyakorlatát az Egészségnevelési Program (EP) 

tartalmazza! Ebben a fejezetben csak az egészégnevelésre és környezeti nevelésre vonatkozó 

lényegi elemeket emeltük ki.  

 

Az egészségnevelés terén elérendő fő céljaink az alábbiak: 

1. Tegyük képessé a tanulókat arra, hogy egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját testi és 

lelki egészségük felett; 

2. Fejlődjön a tanulók önértékelése, kommunikációs készsége, kapcsolatépítési képessége; 

3. Emelkedjen a veszélyérzet a diákokban az élvezeti és kábítószerekkel szemben, tudjanak 

nemet mondani; 

4. Készüljenek fel a felnőttkorra, a családi életre, alapozzák meg a jövőjüket, legyenek 

szilárd  erkölcsi alapjaik, értékrendszerük, ami meghatározza jellemüket. 

Mindezen célok elérése, megközelítése csak tudatos, átgondolt, a mindennapokat és szinte 

valamennyi tevékenységünket befolyásoló egészségfejlesztésre irányuló tevékenységgel 

biztosítható. 

Teljes körű egészségfejlesztés 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben 

minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát 

hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő 

egészségfejlesztő tevékenységekben.  

10.2. Környezeti nevelési program 

A környezeti nevelés az ismeretközvetítés helyett hangsúlyosan a szemléletformálásra irányul. 

Megtanít a természettel való együttélésre, a természet szeretetére, tiszteletére, védelmére, tehát 

tudat-, magatartás- és szemléletformáló tevékenység. Ezért is fontos, hogy a környezeti nevelés 

helyet kapjon az oktatás valamennyi szintjén. A környezeti nevelési folyamat egész életünkön 

keresztül tart. Iskolánkból kikerülő tanulók ismerjék a szakmához kapcsolódó globális és helyi 

környezeti összefüggéseket, értékeket, érezzenek felelősséget azok iránt és tudjanak lépéseket 

tenni a veszélyeztető tényezők elhárítására. E célok eléréséhez a legfontosabb a pedagógus 

példaértékű szemlélete és magatartása. 

 

10.2.1. A környezeti nevelés céljai 

A környezeti nevelés pedagógiai célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős 

életvitel elősegítése. A természet – benne az emberi társadalom – harmóniájának megőrzését, 

fenntartását célozza. 

1. A környezeti nevelés legfontosabb értéktartalmai a fenntartható fejlődéssel, a jövő 

nemzedékek életminőséghez fűződő jogaival, a bioszféra iránti felelősségünkkel 

kapcsolatosak. A pedagógiai gyakorlatban kiterjed a testi-lelki egészségnevelésre, 

fejlesztésére és a mentálhigiénés nevelésre is. Az iskola dolgozói példamutatóan, 

következetesen képviseljék a fenntarthatóságra nevelés elveit, napi munkájukat 

igyekeznek környezetbarát technikákkal megvalósítani. 
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2.  Gondot kell fordítanunk arra, hogy diákjaink a jövőben, mindennapi életvitelükben 

képesek legyenek a bonyolultabb természeti, társadalmi, gazdasági és politikai 

konfliktusokat kezelni, megoldani. Meg kell alapoznunk tanítványaink környezeti 

erkölcsét, társadalmi-természeti felelősségét, formálnunk kell alakuló értéktudatát, 

együttműködési képességeit, a személyes és a közös felelősségtudat alapjait. 

3. A létező környezeti problémák mögött gazdasági, társadalmi problémák állnak, amelyek 

globális problémákká szövődnek össze. Nagyon fontos, hogy ne csak egyenként lássák 

ezeket a gondokat a tanulók, hanem azok gazdasági, társadalmi okait is megértve 

legyenek képesek ezeket az okokat azonosítani saját környezetükben, életükben, és 

tanuljanak meg ezeket szem előtt tartva cselekedni. 

4.  Az ember a természet része, csak akkor van esélye a boldogulásra, ha együttműködik 

környezetével, és nem uralkodni akar felette. Fel kell fedeztetni, hogy biológiai sokféleség 

nélkül nincs emberi létezés sem. 

10.2.2. Ökoiskolai célok 
 

Iskolánk 2018-ban az Emberi Erőforrásokért Minisztérium oktatásért felelős államtitkárától 

megkapta az Ökoiskola címet, amit három éven át viselhetünk, ezzel a Magyarországi Ökoiskola 

Hálózat tagja lettünk. Az Ökoiskola cím viselésével elköteleztük magunkat a fenntarthatóságra 

nevelés egész intézményes megközelítése mellett. Ezért Ökoiskolának lenni nem elsősorban egy 

cím, hanem jó pedagógiai gyakorlat, ami egy minőségi színvonalat képvisel a nevelés terén! A 

magyar Ökoiskola cím az oktatási- nevelési intézmények megkülönböztető minőségjelzője, mely 

vonzóvá teszi az intézményt a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést nyújt az intézmény 

munkájáról a fenntartó számára. 

A munka soha nem állhat meg, mert mindig újabb kihívások elé nézünk. Az örökös ökoiskola 

cím elérését is célként tűztük ki. Ehhez meg kell valósulnia a következő feltételeknek: 

nevelőmunkájának kiemelkedő és eredményes feladatvállalással és tevékenységgel kell működni 

a korszerű környezeti nevelés céljainak elérése érdekében, folyamatosan teljesíteni kell az 

Ökoiskola kritériumrendszer feltételeit, a helyi nevelési programban központi szerepet kell a 

környezeti nevelésnek elfoglalnia. 


