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,,Én mondom: Még nem nagy az ember 

De képzeli, hát szertelen. 

Kísérje két szülője szemmel: 

a szellem és a szerelem!” 

 

     (József Attila) 
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ISKOLÁNK TÖRTÉNETE 

Az iskola története 1925-ben kezdődött, amikor Újpest város polgármestere, dr. Semsey 

Aladár a szeptember hó 1-jén tartott ülésen a város közönségének nevében a magyar 

kincstárnak ajándékozott egy 4600 négyszögöl területű ingatlan,, azon célból, hogy arra egy 

fa- és fémipari szakiskolát és internátust építsen.” Az ajándékozás tényéről az 1926. évi január 

hó 15-én kelt ajándékozási okirat tanúskodik. 

 

A Foerk Ernő műépítész igazgató tervezte impozáns épület igen hamar elkészült, így 1927. 

szeptember 1-jén fa- és fémipari szakkal kezdte meg működését. Irányítását 1935-ben a 

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium vette át a Kereskedelmi Minisztériumtól. Az 

intézmény - a kor követelményeinek megfelelően- 1941 szeptemberétől fokozatosan gépészeti 

tagozattal működő felsőipari iskolává alakult át. 

 

Egy erre az időszakra jellemző, 1938-as tanulmány a következő megállapítást tette: ,,Az 

épület tökéletesen megfelel az oktatás céljainak, de egy esetleges háború körülményei között 

laktanya, kórház, vagy raktár céljára is használható lenne.” Ennek ellenére a világháború 

idején a tanítás folytatódott, csak Budapest ostroma alatt szünetelt. 

 

Később az épületben orosz csapatokat szállásoltak el, a műhelyekben a gépeket lefoglalták. 

Az 1945-46-os tanévben a piactér melletti állami zeneiskolában folyt az oktatás. 

A tanév végén visszakapott épületben igen mostoha körülmények között indult meg a munka. 

A semmiből való iskolateremtést a tanárok és a diákok közös erőfeszítésével az üres, ablakok 

nélküli épületben a nyári szünetben kezdték meg. 

A következő években gyors egymásutánban Állami Műszaki Középiskola, majd 6. sz. Ipari 

Gimnázium négy szakkal, végül Általános Gépészeti Technikum néven szerepelt az 

intézmény. 

1951-ben a Kohó- és Gépipari Minisztérium felügyeletével az addigi fa- és gépipari tagozat 

kettévált, és közös épületben működő független technikumokká alakult át. Iskolánk 1955-ben 

a főhatóságtól a Landler Jenő Gépipari Technikum nevet kapta. A korra jellemző módon 

egyre több tagozat, pl. vegyigépészeti, motoripari, közlekedésgépészeti indult. A 

tanulólétszám további növekedése tette lehetővé az iskolában kezdettől fogva működő 

diákotthon átköltöztetését a Hegedű utcai Asztalos János Kollégium épületébe. Ezekben az 

években az oktatás esti és levelező tagozatokkal is bővült. 
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A 60-as években a szakemberképzés igénye a híradás- és gépipari szak megerősödését 

eredményezte. Ekkor az iskola felszereltségét és létszámát tekintve már budapesti 

viszonylatban is jelentős intézménnyé terebélyesedett. Az 1968-at követő koncepcióváltások 

eredményeképpen az iskolát 1970-től szakközépiskolaként üzemeltették, a technikusképzés 

pedig esti tagozaton folytatódott. 

 

1971-ben az országban elsőként itt indult meg középfokú számítástechnikai képzés, mely 

fokozatosan felváltotta a híradástechnikai szakot. 1985-ben újraindul a nappali tagozatos 

technikusképzés, de a megnövekedett követelményeknek megfelelően már 5 évfolyamon. 

1987-ben a Faipari Technikum az iskola közelében korszerű, új épületbe költözhetett, így a 

teljes épületkomplexumot a gépészeti és számítástechnikai iskola vette birtokba.  

 

A 80-as, 90-es években háromféle végzettséget is nyújtott az iskola: a második év végén tett 

vizsga alapján vagy szakmunkás osztályba került a tanuló, vagy szakközépiskolai osztályba, 

ahol a negyedik év végén érettségi vizsgát tett, de ha az első két évben jól tanult, illetve ha az 

alapvizsgán jól szerepelt, technikusi osztályba került. 1985-től, érettségi után, ötödik év 

végén, ismét technikusi oklevelet szerezhetnek a tanulók. 1987-ben a Faipari Technikum 

felépülése után helyileg is szétvált a két intézmény, így iskolánk teljes egészében birtokba 

vehette az épületet. A 90-es években a vállalkozási ismeretek bevezetésével csatlakoztunk a 

Junior Achievement amerikai képzési modellhez. 

 

A rendszerváltás után az épület tovább szépült, stílusába szépen illeszkedő zsibongót kapott a 

néhai foghíj, a ,,sóhajok hídja” helyén. Ódon falai között ma is sok itt végzett tanár tanít, és 

volt diákjaink sokasága gondolta úgy, hogy saját gyermeke számára is itt van megfelelő 

továbbtanulási lehetőség. 

 

Az 1995-96-os tanévtől kezdődően gimnáziumi osztály is indult iskolánkban. Két év múlva 

újabb lehetőséget kaptak a diákok: megindultak a két tanítási nyelvű osztályok, angol, majd 

német nyelven is.  

 

Jelenleg közel 1200 diák tanul az épület falai között és felnőttoktatás is folyik.  Az érettségi-

vel rendelkező fiataloknak lehetőségük van, hogy nappali tagozaton egy, illetve két év alatt 

mindhárom ágazatban technikusi oklevelet szerezzenek, igen széles szakmaválasztékban. 
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A színvonalas szakmai és közismereti oktatáson kívül számtalan lehetőség van a szabadidős 

programokon való részvételre, szakkörök, sportkörök működnek, iskolaújság szerkesztés, 

internet használat, stb. színesíti az iskolai életet. 

 

Végzőseink között sok a felsőoktatási intézményben továbbtanuló diák, tanítványaink 

nemcsak a szakma, hanem az élet egyéb területein is sikeresek. 

 

Az iskola történetét olvasva nyomon követhető a XX. század hazai műszaki fejlődéséhez 

folytonosan alkalmazkodó rugalmas és színvonalas oktatás. Reméljük, hogy e hagyományt 

őrizve az alapítók szándékának megfelelően ez a szép épület eredeti rendeltetésének 

megfelelően még sokáig iskolaként működik tovább. 
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A KÉPZÉSI MODELL SZERKEZETE JELENLEG 

Az iskolánkban folyó képzés mindenkor tág lehetőségeket nyújt az egyéni képességek kibon-

takoztatásához, valamint a szakmaszerkezeten belüli átjárhatósághoz. Szakközépiskolánk cél-

ja, hogy felkészítse tanulóinkat a szakmai érettségi végzettség megszerzésére, a szakképesíté-

sek szakmai vizsgájára, a szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra és a munkaerőpiacon a 

szakirányú elhelyezkedésre. Az iskola alapdokumentuma  szerint három ágazatban, szakma-

csoportban történik a képzés. 

Szakmacsoport 
Szakgimnázium, korábban szakközépisko-

lai ágazat 

száma megnevezése száma megnevezése 

5. Gépészet V. Gépészet 

6. Elektrotechnika-elektronika XI. Villamosipar és elektronika 

7. Informatika XIII. Informatika 

 

A szakgimnázium négy évfolyamán a következő osztályok kerülnek megszervezése 

ágazatonként: 

 

Elektrotechnika-elektronika ágazat 

 

Villamosipar és 

Elektronika ágazati 

szakgimnáziumi, 

korábban 

szakközépiskolai 

osztály 

 

Villamosipar és 

Elektronika ágazat angol 

nyelvi előkészítő 

szakgimnáziumi osztály 

(terv) 

 

Villamosipar és 

Elektronika ágazat angol 

két tanítási nyelvű  

szakgimnáziumi, korábban 

szakközépiskolai osztály 

 

  

  

  

  

  

 

              

    

  

   

    

  

   

   

Szakmai érettségi vizsga 
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Gépészet ágazat 

 

IX. Gépészet ágazati 

szakgimnáziumi, 

korábban 

szakközépiskolai 

osztály 

 

IX. Gépészetágazati 

 angol nyelvi előkészítő 

szakgimnáziumi, korábban 

szakközépiskolai osztály 

 

IX. Gépészet ágazati  

 német két tanítási nyelvű 

szakgimnáziumi, korábban 

szakközépiskolai osztály 

 

  

  

  

  

  

 

              

    

  

   

    

  

   

   

Szakmai érettségi vizsga 

    

Informatika 

 

Informatika ágazati 

szakgimnáziumi, 

korábban 

szakközépiskolai  

osztály 

 

Informatika ágazati 

 angol nyelvi előkészítő 

szakgimnáziumi osztály 

(terv) 

 

Informatika ágazati 

 angol két tanítási nyelvű  

szakgimnáziumi, korábban 

szakközépiskolai osztály 

 

  

  

  

  

  

 

              

    

  

   

    

  

   

   

Szakmai érettségi vizsga 

    

  

 

 

A szakközépiskolai képzés célja a kor munkaerőpiaci igényeiknek megfelelő korszerű 

szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek felkészítése. 

 

Szakközépiskolai, korábban 

szakiskolai osztályok  

(1/9, 2/10, 3/11) 
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Szakmai vizsga 

Szakmai képzés – nappali munkarend 

 

 

 

 
 

2/14-es évfolyamon  1 éves szakmai képzésben 

megszerezhető szakmai végzettségek 

  

  

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport 

    

  

545230100000000 Elektronikai technikus 

   
 

Nem ágazati 

szakirányú képzés 

esetén 

  Gépészet szakmacsoport 

 

54 521 01 0000 00 00 

 

Gépgyártástechnológiai 

technikus 

  
  

  

Informatika szakmacsoport 

  

54 481 03 0010 54 01 

Informatikai 

hálózattelepítő és 

üzemeltető technikus 

 

 

 
 

2/14-es évfolyamon  1 éves szakmai képzésben 

megszerezhető szakmai végzettségek 

  

  

Elektrotechnika-elektronika ágazat 

  

54 523 01 Automatikai technikus 

  

54 523 02 Elektronikai technikus 

  

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus 

Ágazati szakirányú 

képzés esetén 
  Gépészet ágazat 

 

54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus 

  

54 523 04 Mechatronikai technikus 

  

Informatika ágazat 

  

54 213 05 Szoftverfejlesztő 

  

54 481 01 CAD-CAM informatikus 

  

54 481 02 Gazdasági informatikus 

  

54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető 

  

54 481 05 Műszaki informatikus 
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54 482 01 IT mentor 

 

 

 
 

Az 1/13. és a 2/14-es évfolyamon  

 2 éves szakmai képzésben megszerezhető szakmai 

végzettségek 

  

  

Elektrotechnika-elektronika ágazat 

  

54 523 01 Automatikai technikus 

  

54 523 02 Elektronikai technikus 

  

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus 

Ágazati szakirányú 

képzés esetén 
  Gégépészet ágazat 

 

54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus 

  

54 523 04 Mechatronikai technikus 

  

Informatika ágazat 

  

54 213 05 Szoftverfejlesztő 

  

54 481 01 CAD-CAM informatikus 

  

54 481 02 Gazdasági informatikus 

  

54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető 

  

54 481 05 Műszaki informatikus 

  

54 482 01 IT mentor 

 

Szakmai képzés – felnőttoktatás, esti munkarend 

 

 
 

Az 1/13. és a2/14-es évfolyamon  

 2 éves szakmai képzésben megszerezhető szakmai 

végzettségek 

  

  

Elektrotechnika-elektronika ágazat 

  

54 523 01 Automatikai technikus 

  

54 523 02 Elektronikai technikus 

  

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus 

Ágazati szakirányú 

képzés esetén 
  Gépészet ágazat 

 

54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus 

  

54 523 04 Mechatronikai technikus 

  

Informatika ágazat 

  

54 213 05 Szoftverfejlesztő 

  

54 481 01 CAD-CAM informatikus 

  

54 481 02 Gazdasági informatikus 

  

54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető 
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54 481 05 Műszaki informatikus 

  

54 482 01 IT mentor 

 

 

 
 

Az 1/9. és a2/10-es évfolyamon  

 2 éves szakmai képzésben megszerezhető szakmai 

végzettségek    

Ágazati szakirányú 

képzés esetén 

 

Elektrotechnika-elektronika ágazat 

  

34 522 04 Villanyszerelő 

  Gépészet ágazat 

  34 521 03 GÉPI FORGÁCSOLÓ 

  

 

 

 

 

NEVELÉSI PROGRAM 

PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK 

Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása 

 

 A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató 

munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 

 

1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.  

 

 Ennek keretében: 

- a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

- a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

- a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

- diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük, 
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- minden tanuló számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban, 

- az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

 tanuló és tanuló, 

 tanuló és tanár, 

 szülő és tanár, 

 tanár és tanár között. 

 

2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb 

pedagógiai feladat. Tanáraink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket 

kívánnak nevelni. 

 

Ennek érdekében: 

- a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók készségeit fejleszti, és számukra 

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető műveltséget nyújt, 

- iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára, a szakmákra vonatkozó – ismereteket közöl, melyek 

megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és 

eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben,  

- az iskola oktató tevékenységének célját a fiatalok személyiségének széleskörű 

fejlesztésében látjuk, 

- fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 

- szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 

becsülete legyen, 

- törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 

- segítünk diákjainknak észre venni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 

- törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására, 

- szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk 

eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek 

megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 
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3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván 

venni szűkebb környezetünk társadalmi életében. Ennek érdekében: 

- rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel,  

- igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint az iskolánk iránt 

érdeklődők, 

- ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a környezetünkben található iskolákkal és 

közművelődési intézményekkel, 

- tanáraink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – 

továbbra is képviseltesse magát a különféle rendezvényeken, illetve a tanulók számára 

szervezett kerületi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is 

részt vegyen. 

4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.  

Ennek érdekében 

- biztosítjuk a hátrányos helyzetű tanulók számára a képesség-kibontakoztató, 

felzárkóztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt. 

 

5. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés 

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

- humánus, 

- erkölcsös, 

- fegyelmezett, 

- művelt, 

- kötelességtudó, 

- érdeklődő, nyitott, 

- kreatív, alkotó, 

- képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

-  gyakorlatias, 

- jó szakember 

- képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

- jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), 

- van elképzelése a jövőjét illetően, 

- becsüli a tudást, 

- öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 
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- ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

- képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

- tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

- képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni 

szóban és írásban, 

- a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  

- ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

 a természet, a környezet értékeit, 

 más népek értékeit, hagyományait, 

 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

- a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben, 

- ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését 

biztosító szabályokat, 

- ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

formáit és módszereit, 

- viselkedése udvarias, 

- beszéde kulturált, 

- társaival együttműködik, 

- szüleit, tanárait, társait szereti és tiszteli, 

- képes szeretetet adni és kapni, 

- szereti hazáját,  

- megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

- egészségesen él, 

- szeret sportolni, mozogni, 

- megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

 

 

Tanáraink mindennapi nevelő és oktató munkája arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk 

rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. 
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AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐÉSOKTATÓ MUNKA CÉLJAI, 

FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek 

tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

 

Az iskolai nevelő-oktató munkánkat a szakgimnáziumi (korábban szakközépiskolai), illetve a 

szakközépiskolai (korábban szakiskolai) kerettantervek; szakképzésünket pedig a szakképzési 

kerettantervek alapján szervezzük.  

 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten 

fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé 

és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.  

 

1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények 

védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 

2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges 

és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek 

kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az 

egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek 

megelőzése). 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). 

Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). 

Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és 

létrehozására. 

4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, 

tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 

6. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és 

önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

7. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra 

ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, 

jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és 

hazaszeretet. 
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8. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő 

kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik 

tiszteletben tartása. 

9. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek 

egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a 

társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi 

tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

 

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását 

elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra 

kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez 

kapcsolódó folyamatos értékelés. 

 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 

1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 

 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. Szokások kialakítását 

célzó, beidegző 

módszerek. 

 

- Követelés. 

- Gyakoroltatás. 

- Segítségadás. 

- Ellenőrzés. 

- Ösztönzés. 

- A tanulói közösség  

  tevékenységének  

  megszervezése. 

- Közös (közelebbi vagy  

  távolabbi) célok kitűzése,  

  elfogadtatása. 

- Hagyományok kialakítása. 

- Követelés. 

- Ellenőrzés  

- Ösztönzés. 

2. Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése. 

 

- Elbeszélés. 

- Tények és jelenségek  

   bemutatása. 

- Műalkotások bemutatása. 

- A nevelő személyes  

- A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében. 

- A követendő egyéni és 

csoportos minták kiemelése a 

közösségi életből. 
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   példamutatása. 

3. Tudatosítás (meggyőződés 

kialakítása). 

 

- Magyarázat, beszélgetés. 

- A tanulók önálló elemző 

munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról. 

- Vita. 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 

sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka: 

- minden tantárgyból megfelel a középfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott feltételeknek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink 

többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján 

elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott 

követelményeknek.) 

- sikeres érettségi vizsgát tegyen 

- kiemelkedő nyelvtudása legyen, lehetőleg két nyelvből 

- rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a felsőoktatás követelményeinek 

a későbbiekben megfeleljen, 

- szakmájában kiváló szakemberként megállja a helyét, 

- ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a 

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

- határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 

 

 

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS  

PEDAGÓGIAI FELADATOK 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a 

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 

1. A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása. 
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2. A tanulók értelmi nevelése. 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés 

igényének kialakítása. 

 

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált 

magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

 

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

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

önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek 

kialakítása. 

 

5. A tanulók akarati nevelése. 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 

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

elkötelezettség kialakítása. 

 

 

6. A tanulók nemzeti nevelése. 

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

nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, 

ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

 

7. A tanulók állampolgári nevelése. 

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 

érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása 

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

 

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

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása mellett szakmájuk minél alaposabb tudása. 

 

9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 

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

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

az egészségvédelem fontosságának tudatosítása. 

 

ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 

1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmódot szolgáló 

tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel 

- a táplálkozás, 

- az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre, 

- a családi és kortárskapcsolatok,  

- a környezet védelme, 

- az aktív életmód, a sport, 

- a személyes higiénia, 

- az elsősegély-nyújtás alapismeretei, 

- a szexuális fejlődésterületén. 

 

2. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozás feladata. 

 

3. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 
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a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  

- testnevelés órák;  

- az iskolai sportkör foglalkozásai;  

- tömegsport foglalkozások;  

b) a helyi tantervben szereplő biológia tantárgy idevonatkozó tananyagai 

c) az osztályfőnöki órákon feldolgozott ismeretek; 

d) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

foglalkozó projektnap szervezése, 

e) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

- szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt; csecsemőápolási, táplálkozási, túra);  

f) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele 

- félévente egy alkalommal egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában; 

- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. (A 

tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános 

szűrővizsgálaton kell részt venniük.) 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. 

- ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit; 

- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit. 
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3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében 

- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 

- támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésen. 

 

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

- a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi 

ismeretek: 

 

TANTÁRGY 
ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI 

ALAPISMERETEK 

biológia 

- rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

kémia 

- mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

fizika 
- égési sérülések 

- forrázás 

természettudományos komplex lsd a biológia, kémia tantárgyakhoz kapcsolódó 

ismereteket 

testnevelés - magasból esés 
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- törések 

- zúzódások 

 

- az osztályfőnöki órákon feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők 

közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és 

működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi 

szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal 

egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel 

kapcsolatosan. 

 

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

- szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);  

- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése a tanulók számára. 

ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 

1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

- a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő 

szokásrendszer megalapozása; 

- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához 

szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi 

környezet zavartalan működését elősegíthetik; 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli 

foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel: 

 a környezet fogalmával,  

 a környezetszennyezés formáival és hatásaival,  

 a környezetvédelem lehetőségeivel,  

 lakóhelyünk természeti értékeivel,  

 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival. 
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2. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozás feladata. 

3. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a) a helyi tantervben szereplő földünk és környezetünk, kémia, biológia, idegen nyelvek 

tananyagai  

b) az osztályfőnöki órákon feldolgozott ismeretek; 

c) a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

- minden fél évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre a 

környezeti értékek felfedezésére;  

- évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó projektnap 

(témanap) szervezése a „Föld napja” alkalmából játékos vetélkedővel, 

akadályversennyel; 

- a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában. 

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a 

nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett 

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása 

iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli 

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek 

életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

 

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében. 
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Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell 

az életkorral változó közösségi magatartáshoz az autonóm, önmagát értékelni és 

irányítani képes – személyiséggé válásig. 

 

3. Az önkormányzás képességének kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a 

közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, 

a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát 

értékelni tudják. 

 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, 

hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, 

ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban 

aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és 

viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, 

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának 

kialakítása, ápolása. 

 

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 

 
A köznevelési törvény (2011. évi CXC.) rendelkezése értelmében a 2016. január 1-je 

után a rendes érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat 

elvégzésének igazolása. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság 

ezirányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető. 

A közösségi szolgálat végzésének pontos kereteit a20/2012. számú EMMI rendelet  

45. pontja /133 §-a rögzíti. 
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A köznevelési közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei: 

a) az egészségügyi, 

b) a szociális és jótékonysági, 

c) az oktatási, 

d) a kulturális és közösségi, 

e) a környezet- és természetvédelemi, 

f) a katasztrófavédelmi, 

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel 

közös sport- és szabadidős tevékenység. 

A közösségi szolgálat szervezésében elsősorban a közösségi szolgálatot szervező 

koordináló tanár(ok) és az osztályfőnökök vesznek részt.  

Ha egy tanuló neki felróható okból nem tesz eleget az iskola által szervezett közösségi 

szolgálat keretében tett vállalásának, kizárja magát abban az évben az iskola által szervezett 

közösségi szolgálat lehetőségeiből. 

 

A tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő 

feladatokat a kijelölt intézményvezető-helyettes, a közösségi szolgálatot koordináló tanár(ok), 

a kijelölt tanulmányi ügyintéző és az osztályfőnökök végzik (a tanulók jelentkezési lapot 

töltenek ki, ehhez szükséges a szülő egyetértő nyilatkozata. Az osztálynaplóban és a 

törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését. Az 

iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy 

példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad, az iskolán kívüli, külső szervezet és 

közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást 

kötnek, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt 

kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét). 

A 9-11. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint arányosan elosztva szervezzük 

meg az ötvenórás közösségi szolgálat teljesítését, az iskola kiemelten ajánlja a 10. évfolyamos 

időszakot e feladat elvégzésére. 
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 A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán 

belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt 

órás záró foglalkozást tart. 

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő 

értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a 

teljesítésbe. 

 A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy 

mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A tanuló közösségi 

szolgálatos igazolásait az osztályfőnök a tanítási év végén összesíti és adminisztrálja azokat. 

Lehetőségeink szerint törekszünk a partnerszervezetek számának bővítésére. 

Tanulóink (illetve szüleik) egyénileg is megszervezhetik a közösségi szolgálat 

teljesítését, köthetnek szerződéseket partnerszervezetekkel. 

A tanulók naponta legkevesebb egy, legfeljebb három óra közösségi szolgálatot végezhetnek 

tanítási napokon, tanítási napokon kívül legkevesebb egy, legfeljebb öt órát.  

 

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

FELADATAINAK  MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI 

RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 

folyamatba illeszkedő tanítási óra. 

 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak 

tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek 

tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. 

b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük 

azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók 

tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják. 
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c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis 

az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a 

legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és 

az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak 

tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó 

munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és 

csoportos munkájára támaszkodnak. 

Osztály és csoportrendszer 

 

Mivel a hosszú gyakorlat és tapasztalat azt mutatja, hogy ekkora iskolában, ennyi osztály 

mellett a legcélszerűbb az osztálykeretet megőrizni, ezért ezen a jövőben sem kívánunk 

változtatni. Természetesen a csoportbontás lehetőségével továbbra is élni kívánunk, annál is 

inkább, mert a köznevelési törvény rendelkezései ezt továbbra is lehetővé teszik. 

 

A tanműhelyekben és a mérőlaborokban három csoportra osztjuk az osztályokat; a 

közismereti, a szakmai előkészítő elméleti és számítógéptermi tantárgyaknál kettős 

csoportbontást alkalmazunk. Informatika és idegen nyelvi órán az osztályokat két csoportra 

bontjuk. 9. évfolyamon a mindenkori lehetőségekkel maximálisan élve csoportbontásban 

tanítjuk a matematika és a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat. A NAT célkitűzéseinek és 

a kompetenciamérések irányvonalainak megfelelően nagy hangsúlyt fektetünk a matematika 

és szövegértés kompetenciák fejlesztésére.  

 

A két tanítási nyelvű osztályokban az erre az iskolatípusra érvényes mindenkori törvényi 

szabályozásnak megfelelően alakítunk ki az egyes tantárgyaknál csoportokat. 4/2013. (I.11.) 

EMMI-rendeletének (a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról) 

megfelelően az iskolai sajátosságok figyelembe vételével a célnyelven tanított tantárgyak 

körét az alábbiak közül határozzuk meg: matematika, informatika, történelem, biológia, 

földrajz, fizika, kémia, célnyelvi civilizáció, továbbá bármely tantárgy választható még a helyi 

tanterv alapján tanítottak közül. 

Ha az iskola a történelem tantárgyat célnyelven tanítja, akkor a történelem tantárgyra 

vonatkozó tantárgyi kerettantervben foglalt, a magyarság történelmével kapcsolatos tantárgyi 

tartalmakat és az ahhoz kapcsolódó fejlesztési feladatokat a történelem tantárgyi kerettantervi 
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tematikai egységekhez igazodva magyar nyelven köteles tanítani. Minden évfolyamon 

minimum 3 tantárgyat célnyelven tanítunk. A felsorolt tantárgyak közül az iskola lehetőségeit 

és az érettségi tantárgyakat figyelembe véve elsősorban a matematika, a fizika, a célnyelvi 

civilizáció és a történelem tantárgyak célnyelven tanítását részesítjük előnyben. 

A csoportbontások elveit a tantárgyak sajátosságai határozzák meg; pl. az idegen nyelvnél a 

nyelvtudás foka, a szakelméleti tárgyak, matematika, fizika esetében a továbbtanulási 

szándék. Ezek között a csoportok között az átjárást a tanuló előrehaladása alapján lehetővé 

tesszük, hiszen célunk a minél nagyobb tudás, eredmény. Az osztályok a beiskolázáskor 

alakulnak, a csoportok tanév kezdetén az osztályfőnök irányításával, az osztályban tanító 

szaktanárok egyetértésével. A döntésbe bevonjuk a szülőket is. 

 

A kétszintű érettségire való felkészítés során a kötelező és választható érettségi tantárgyakból 

alapvetően a megcélzott érettségi szint befolyásolja majd a csoportbontást. Az érettségi 

vizsgaszabályzatban meghatározottak alapján és az előírt időben hirdetjük meg a közép és  az 

emelt szintű érettségire felkészítő tárgyakat.  

Minden év május 20-ig a 11. és 12. évfolyamos diákoknak választaniuk kell érettségire felké-

szítő tantárgyat és felkészülési szintet. A tantárgyakat, szinteket és a foglalkozást tartó peda-

gógus előre látható személyét az iskola előzetes igényfelmérés, valamint a mindenkori szemé-

lyi feltételek és órarendi lehetőségek figyelembe vételével alakítja ki, erről tájékoztatót tesz 

közzé, miután a szülői közösség és a diákönkormányzat véleményezése után a fenntartó ezt 

jóváhagyta. Heti 2 órát meghaladó választást az igazgató a szülő és a szaktanár véleményének 

kikérése után engedélyezhet. A tanulóknak a tanév során egy alkalommal, az igazgató által 

kijelölt időszakban és az igazgató engedélyével módja van választását módosítani. Az érettsé-

gire felkészítő órákat a diákok úgy választják, hogy a heti óraszámuk ne haladja meg a 38 

órát. 

 

 

A tanulók gyakorlati képzése a kitűnően felszerelt iskolai tanműhelyi kabinetekben és a 

központi tanműhelyekben történik csoportbontásban. 

Jól felkészült tanáraink a biztosítékai annak, hogy széles szakmai ismeretekkel rendelkező, 

kreatív gondolkodású, a kiemelt szakmai területeken teljesítményképes tudás birtokába jutó 
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technikusokat képezzünk. A tanműhelyre is jellemző az innovatív szellem, ami évtizedek óta 

az iskola sajátja. 

 

Tanmeneteinkbe évről - évre beintegráljuk az egyes szakmai területek legkorszerűbb 

eszközeinek, technológiáinak megismertetését. 

Mindezek jól megalapozzák azt a helyzetet, hogy végzős szakembereink - a munkaerőpiacon 

egyre inkább kialakuló versenyhelyzetben - a legkedvezőbb pozícióban legyenek, szakmai 

karrierjüket az átlagosnál sokkal jobb eséllyel indíthassák. 

 

Az iskolai élet- és munkarendje 

 

A tanév munkarendjét, az időbeosztás fő kereteit miniszteri rendelet szabja meg. Szabályozza 

a szorgalmi időszak és a szünetek rendjét, rögzíti a legfontosabb események tudnivalóit. 

Az iskola éves munkaterve szabályozza az intézmény speciális élet- és munkarendjét. A 

munkaterv rögzíti a tanévre érvényes belső előírásokat, az osztályfőnöki, munkaközösség-

vezetői és egyéb beosztásokat.  

Az eseménynaptár havi bontásban tartalmazza a feladatokat, s rendelkezik többek között a 

tanítás nélküli munkanapokról, a megrendezendő iskolai eseményekről, s az ünneplések 

rendjéről. A tanév során az iskolavezetőség részletesen lebontott havi programokat készít az 

aktuális feladatokról. 

Munkaközösségek 

 

Az oktatási- nevelési célok érdekében az azonos tantárgyi csoportot tanító szaktanárok 

munkaközösségekbe szerveződnek.  

 

Az iskola munkaközösségei: 

 

 osztályfőnöki 

 humán (magyar nyelv és irodalom, történelem, filozófia, művészetek) 

 reál (matematika, fizika, természettudományi és testnevelés) 

 angol nyelvi 
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 német nyelvi 

 villamos elméleti  

 informatikai 

 villamos gyakorlati 

 gépész elméleti 

 gépész gyakorlati 

 

Az egyes munkaközösségek élén választott vezetők állnak, tevékenységüket éves 

munkaközösségi programok alapján végzik. Egy-egy szaktanár szakmai és pedagógiai 

végzettsége, beosztása alapján párhuzamosan több munkaközösség tagja is lehet.  

Az iskola vezetősége a munkaközösség-vezetőkön keresztül biztosítja a nevelőtestület 

bevonását az iskola életét befolyásoló tervek és döntések előkészítésébe.  

 

A munkaközösségek önállóak, de nem elszigeteltek egymástól. A munkaközösség-vezetők 

képviselik a nevelőtestület előtt a munkaközösség tagjainak gondjait és javaslatait. 

A munkaközösségek hatáskörébe tartozik a tankönyvválasztással kapcsolatos elvek 

meghatározása. Évente, vagy a képzési ciklusok kezdetekor, a kiadott tankönyvjegyzék 

alapján választanak tankönyvet . A tankönyv ellátás rendjének megfelelően a következő tanév 

tankönyv és eszközlistáját közzétesszük. 

 

Az egységes alapokra épülő differenciálás 

 

Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a 

tanulásnak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát; 

hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos 

kialakításához, megalapozásához.  

 

A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő 

tanítási folyamat, tanulási tevékenység.  

 

A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása 

és értékelése.  
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A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel 

lenni: 

- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a 

tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, 

fejlesztését. 

- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása. 

- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, 

tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek 

korrigálására és tudásának átrendeződésére. 

- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, 

formáit. 

- Az iskolai tanítás-tanuláskülönböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 

csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók tevékenységét, 

önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe 

állítani.  

- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás 

a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az 

ellenőrzésben, az értékelésben. 

- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a 

hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.  

TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK 

 

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási órán 

kívüli) tevékenységek segítik: 

 

a) Hagyományőrző tevékenységek 
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 Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő 

alkalmakkor 1956. október 23-a, 1848. március 15-e évfordulóján, karácsonykor, 

illetve szalagavatókor, ballagáskor. 

 Minden tanév folyamán az osztályok megemlékezést tartanak október 6-án, a 

magyar kultúra napján (2. éve az iskolába járó diákjaink testnevelés és sport 

tantárgy keretében táncot tanulnak, s az első félév lezárásaként a magyar kultúra 

napjához kapcsolódva nyilvános vizsgafellépésen -„Táncház”- mutatják meg 

tudásukat.). A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapján, a 

költészet napján, a holokauszt áldozatainak emléknapján, a Föld napján és a 

Nemzeti Összetartozás Napján. 

 Huszonöt évenként az iskola tevékenységét, munkáját összefoglaló iskolai 

évkönyv kerül kiadásra. 

 Iskolánkban iskolatörténeti gyűjtemény (iskolamúzeum) található. A gyűjtemény 

minden érdeklődő számára nyitott, előzetes megbeszélés alapján látogatható. 

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

tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában 

diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a megválasztott 

küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat 

tevékenységét az iskola tanulói által javasolt és az igazgató által megbízott pedagógus 

segíti. 

 

c) Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén –ebédet (menzát) biztosít az 

intézmény. Az étkezési térítési díjakat az iskola által meghatározott módon kell 

befizetni.  

 

d) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását 

az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkozások segítik.  

  Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények 

és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola 

nevelőtestülete dönt.  
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 A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni 

foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában elsősorban 

azok a tanulók vesznek részt,  

- akiknek az eredményes felkészülése ezt szükségessé teszi, 

- akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot. 

 

e) Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden 

tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók 

mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az 

iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

 

f) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 

szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A 

szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 

vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.  

 

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

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az 

iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán 

kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők 

megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők 

szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. A versenyekhez szükséges 

alapanyagokat biztosítjuk. A helyezést elérő tanulókat anyagi jutalomban részesítjük. Az 

országos döntőkön résztvevő tanulók és kísérőtanáraik utazási költségeit megtérítjük. 

 

h) Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a tantervi 

követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók 

számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szerveznek. A projektoktatás egy 

iskolai napon legalább három órát meghaladó foglalkozás vagy több iskolai órán, tanítási 

napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során – elsősorban – a tantárgyi 

rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása történik egy-egy témakör köré 

csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle tevékenységre építve.  
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i) Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy 

alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a 

pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a 

programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban 

halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. A kísérőtanárok 

utazási költségeit megtérítjük. A ,,Határtalanul” kirándulásokat az éves programunkba 

beiktatjuk. 

 

j) Táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik az iskolai 

szünidőkben szervezett táborozások. A táborozásokon való részvétel önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati 

lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a 

nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban a hátrányos helyzetű – 

gyermekei is részt tudjanak venni. A tábort szervező tanárok utazási költségeit 

megtérítjük. 

 

k) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon 

tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is 

jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük, a pedagógusokét 

pedig az iskola. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával 

törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között 

élő családok – elsősorban a hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

l) Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők 

anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, 

kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 

rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél 

jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 
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körülmények között élő családok – elsősorban a hátrányos helyzetű – gyermekei is részt 

tudjanak venni. 

 

m) Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható 

iskolai könyvtár segíti. A könyvtár-pedagógiai program alapján pedig tanórák teszik 

változatosabbá diákjaink felkészülését. 

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAM 

Az iskolai könyvtár rövid bemutatása, helye az iskola pedagógiai programjában 

Az iskolai könyvtár a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási 

Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szerves része, az oktató-nevelő 

munka eszköztára, szellemi bázisa. Iskolánkban négyosztályos, általános műveltséget 

megalapozó, két tanítási nyelvű öt évfolyamos, nyelvi előkészítő öt évfolyamos, valamint 

érettségi vizsgára, szakmai vizsgákra és a felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére 

felkészítő oktatás folyik.  

A könyvtár gyűjtőkörének igazodnia kell a tanított tantárgyak követelményrendszeréhez és az 

intézmény tevékenységének egészéhez.  

 

A kerettanterv alapkövetelményeit figyelembe véve építhetjük be a könyvtár-

használattani ismereteket és követelményeket, a könyvtárhasználatra épülő megoldásokat és 

módszereket a szaktárgyakba és az osztályfőnöki órákba . 

Az alapozás a könyvtárostanár feladata, az önálló információszerzés, tanulás képességének 

kialakítása, a kommunikációs kultúra fejlesztése a nevelőközösség, az egész iskola feladata. 

Az adott tanórai keretben fel kell készíteni a tanulókat arra, hogy könyvtárhasználókká 

váljanak, életmódjukba természetesen illeszkedjék az önálló ismeretszerzés.  

 

A tananyag szerkezete 

 

Spirális szerkezetű ismeretek:  

Eszköztudás jellegéből adódóan elsősorban ily módon építkezik a könyvtárhasználati 

tananyag, s az évek folyamán egyre gazdagabb tartalommal telítődik. 
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Lineáris szerkezetű ismeretek: 

Súlyponti ismeretkörök évfolyamonkénti fogalmi kifejtése.  

 Viselkedés a könyvtárban.  

 Könyvek csoportosítása tartalom és funkció szerint  

 Könyvtárhasználati szabályok. 

 A könyv szerkezete és tartalma. 

 A könyvtári állomány raktári rendje. Betűrend. Dokumentumtípusok. 

 Raktári rend. Dokumentumtípusok. Segédkönyvek.  

 Betűrendes leíró katalógus  

 Kézikönyvtár  

 Információkereső nyelvek.  

 Katalógus, szakkatalógus, elektronikus információhordozók. Könyvtártípusok, 

bibliográfia.  

 Szakmai tájékozódás (információs központ, adatbank, szakkönyvtár).  

 Számítógéppel elérhető információs szolgáltatások, adatbázisok.  

 

Taneszközök 

 

A törvény előírásainak megfelelő könyvtár: a szakmai követelményeknek próbál 

megfelelni a könyvtár, de a szűkös anyagi források miatt sok a hiányosság ezen a területen. 

pl.: applikációs táblák, diafilmek, videofelvételek, CD-lemezek, tankönyv, feladatgyűjtemény, 

munkafüzet, tanári kézikönyv, megfelelő példányszámú, gyermekek részére készült 

segédkönyv, folyóirat. Integrált könyvtári szoftver megfelelő technikai háttérrel, fénymásoló, 

fénymásolópapír, festék, oktatóprogramok, adatbázisok, INTERNET-kapcsolat és megfelelő 

számítógépek területén is van mit pótolnunk. 

 

Tevékenységi formák, eljárások, módszerek 

 

Az egykönyvű, ismeretcentrikus képzéshez, az egyirányú ismeretközvetítéshez képest 

elmozdulást jelent a könyvtárban végzett szaktárgyi tevékenység, a forrásalapú tanulás, a 
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tanulói tevékenységet központba helyező, kreatív, fejlesztő jellegű tanulási formák, 

módszerek alkalmazása felé.  

Tanulói tevékenységtípusok 
 

 szaktárgyi tematikus gyűjtőmunka – egyéni és csoportos  

 irodalom-, illetve forrásjegyzék összeállítása megadott témához  

 kiselőadás tartása vagy írásbeli beszámoló készítése egy-egy komplex, több tantárgyat 

érintő problémáról  

 egy-egy neves kutató, író, művész életútjának feldolgozása könyvtári dokumentumok 

segítségével  

 sajtófigyelés aktuális társadalmi problémákról, stb. 

 

9-10.osztály  

 A legfontosabb kézikönyvek használatának és a tájékozódásban betöltött szerepének 

megismerése.  

 Különböző könyvtártípusok szerepének, feladatának megismerése.  

 Tárgyi katalógusok használata.  

 Tudjon a legfontosabb kézikönyvekben keresni. Ismerje azok tartalmi és formai 

jellemzőit, használatuk módját.  

 Ismerjen meg különböző könyvtártípusokat. Tudja, hogy melyik milyen funkciót lát 

el. 

 Ismerje meg a tárgyi katalógusok felépítését, használatának jellemzőit. Tudjon keresni 

egy-egy témához a tárgyi katalógusokból. Ismerje meg az ETO főosztályait, próbáljon 

meg egy-egy témához tárgyszavakat alkotni. Ismerje meg a különböző keresések 

alapvető lépéseit.  

 Kézikönyvek és segédkönyvek használatának gyakoroltatása, adott témához 

információk gyűjtése.  

 Ismerje meg a hivatkozás, idézés szabályait. 

 Ismerje a kézikönyvtárhoz tartozó könyvtípusokat. Tudjon a szabadpolcon keresni.  

 Tudjon keresni a segédkönyvekben.  

 Ismerje a legfontosabb könyvtártípusokat.  

 Tudja, hogy a szakjelzet és a tárgyszó a dokumentum tartalmát fejezi ki. Segítséggel 

tudja használni a szak- és a tárgyszókatalógust.  
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11. osztály 

 

 Ismerjenek meg elektronikus dokumentumokat, azok jellemzőit, s legyenek képesek 

azok használatára.  

 Ismerjék meg az adatbázisok különböző típusait, jellemzőit, s azok használatát.  

 Ismerjék meg az elektronikus információkeresés technikáit, szabályait és lehetőségeit.  

 Ismerjék meg az elektronikus és virtuális könyvtárak fogalmát, néhány konkrét 

könyvtárat, s azok használatát, gyűjtőkörét.  

 Ismerjék meg az elektronikus katalógusokban történő keresés szabályait.  

 Ismerkedjen meg a referátumkészítés szabályaival. 

 Az Internet lehetőségei. Elektronikus dokumentumok jellemzői, csoportosítása.  

 Adatbázisok típusai, és használata. Kézikönyv és segédkönyv-jellegű adatbázisok 

használata az Interneten.  

 Az elektronikus információkeresés technikái, szabályai.  

 Elektronikus és virtuális könyvtárak a világhálón. Részletesebben a MEK és 

Neumann-ház használata. Elektronikus katalógusok használata.  

 Különböző témákhoz információk gyűjtése hagyományos és elektronikus 

dokumentumokból, adatok pontos lejegyzésének szabályai, idézés, hivatkozás 

hagyományos és elektronikus dokumentumoknál.  

 

 

n) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók 

igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 

létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – 

tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

o) Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az 

iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást 

szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 
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 ÉRTÉKELÉS, ELLENŐRZÉSÉS MOTIVÁCIÓ 

A tanulók rendszeres értékelése a pedagógiai folyamat meghatározó területe. Az értékelés a 

beiskolázásnál a felvételi vizsgával kezdődik, végigkíséri az oktatási-nevelési folyamatot, s az 

egyes képzési szakaszokat különböző vizsgák zárják. 

Ezen fejezet nem foglalkozik a bemeneti és kimeneti értékeléssel, kizárólag az oktatási-

nevelési folyamat részeként kezeli az értékelési rendszert. Az értékelés motiválja a tanulót, 

visszacsatol a szaktanár számára, jelzést küld a szülő felé, s folyamatosan segíti az iskola 

ellenőrzési rendszerét. 

 

Értékelési alapelveink az alábbiak: 

 

– a munkaközösségekre illetve a nevelőtestület egészére nézve egységes értékelési 

rendszer kialakítására és következetes alkalmazására törekszünk 

– előzetesen nyilvánosságra hozott, konkrét elveken nyugvó, kiszámítható, indoklással 

ellátott és igazságos értékelést valósítunk meg 

– az írásbeli dolgozatoknál, a szóbeli feleléseknél és a gyakorlati munkavégzéseknél 

egyaránt személyre szabott értékelést alkalmazunk 

– az osztályozásnál a hagyományos 5 fokú skálát alkalmazzuk, és munkaközösségi 

illetve tantárgyi szinten rögzítjük az 5-4-3-2-1 osztályzatokhoz tartozó 

követelményeket 

– az értékelésnél betartjuk a rendszeresség és módszertani sokszínűség elvét (feleltetés, 

dolgozatíratás, évfolyam felmérések, otthoni munkák értékelése, osztályok látogatása, 

félévenként, de amennyiben szükséges gyakrabban, értékelő értekezletek) 

– értékelésnél a jutalmazás és elmarasztalás eszközeit egyaránt alkalmazzuk, 

– az értékelést egyaránt használjuk diagnosztizálásra, folyamatjellemzésre és 

összegzésre 

 

A diagnosztikai értékelést alapvetően a tanulók indulási szintjének megállapítására, egy-egy 

nagyobb tematikus egység kezdetén használjuk.  

 

A tanulók ismereteiről, képességeiről és készségeiről az így szerzett információk alapján a 

későbbi tanulási-tanítási folyamat jobban irányítható és szervezhető. Ilyenkor az értékelés 
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alapvető célja az, hogy megismerjük tanulóink előismereteinek hiányosságait, és erre fel is 

hívjuk figyelmüket. 

 

A folyamatjellemzésre alkalmas értékelést alapvetően a tanulás-tanítás folyamatában az 

éppen aktuális tudásszint megállapítására használhatjuk. Ezen értékelési mód tanítási 

módszereink eredményességéről ad tájékoztatást. 

 

Az összegző értékelés elsősorban egy-egy tematikus egység végén vagy a jellegzetes 

csomópontoknál alkalmazható. Alapvető célja a tanulók közötti tudásbeli különbségek 

feltárása és azok érdemjeggyé történő átalakítása. Ezen értékelési mód képet fest a tanulók 

ismereteiről, képességeiről és készségeiről, illetve tájékoztatást nyújt a szaktanár, valamint a 

pedagógiai folyamaton kívül állók számára. 

 

A pedagógiai folyamat gyakorlatában az osztálynaplóban tanulónként minimálisan 

félévenként három osztályzat szükséges. Év végén a teljes tanévre vonatkozó osztályzatokat 

figyelembe vesszük. Az egész évfolyamot érintő felméréseket, illetve a kötelezően előírt 

dolgozatokat előre bejelentjük, az osztály várható terhelésével egyeztetjük. Ezeknek az 

eredménye egy jegyként vehető figyelembe. 

 

Az általános feltételek a két tanítási nyelvű tagozaton is érvényesek a következő 

kiegészítéssel. A két tanítási nyelvű osztályokban a tanulók félévente szóbeli és írásbeli 

vizsgán bizonyítják angol vagy német nyelvtudásuk szintjét. A 10. illetve a 11. évfolyam 

második félévében (a tanév elején meghatározott időpontban magyar nyelv- és irodalom, 

történelem, idegen nyelvekből tanulóink szóbeli vizsgát tesznek az addig tanult tananyagból, 

ennek eredménye a tanév végén egy osztályzatként veendő figyelembe) 

Iskolánk elvárása, hogy a két tanítási nyelvű osztályokban a tanulók a 11. évfolyam végéig 

igazolják B2-szintű komplex nyelvtudásukat. Ennek módja nyelvvizsga bizonyítvány szerzé-

se. Ehhez iskolánk ingyenes próbanyelvvizsga-lehetőséget, korrepetálási lehetőséget biztosít, 

valamint  ennek költségeit speciális pontrendszer alapján, pályázat benyújtását követően isko-

lánk alapítványi lehetőségeiből támogatja. 

Amennyiben a tanuló a komplex középfokú nyelvvizsgát (B2 szinten) sikeresen letette, és 

nyelvvizsga bizonyítványát bemutatta, abban az esetben a soron következő év végi vizsga 

alól, valamint előrehozott érettségi esetén az osztályozó vizsga alól célnyelvből mentesül, év 

végi vizsgajegye jeles. 
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A tanuló év végi osztályozása: 

 Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesítjük. 

 A pedagógus által megállapított érdemjeggyel, illetőleg a nevelőtestület által 

megállapított osztályzattal szemben nincs helye jogorvoslatnak, kivéve, ha a minősítés 

során nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak szerint történt. 

 Amennyiben a tanuló az emelt szintű érettségire való felkészülést választotta valamely 

tantárgyból, akkor arra az adott tanévre számára kötelező azon részt venni, az órákon 

nyújtott teljesítményére osztályzatot kap. 

 Idegen nyelvek: a két tanítási nyelvű osztályokban az emelt szintű értékelés elvei a 

tantárgyi részeknél találhatóak. 

 

Az 5 fokú osztályozás ajánlott követelményei írásbeli feladatoknál 

(az iskola által szervezett évenkénti felmérő dolgozatok esetében) 

 

100 - 90 %    5 (jeles) 

 89 - 76 %     4 (jó) 

 75 - 51 %     3 (közepes) 

 50 - 34 %     2 (elégséges) 

 33 -   0 %     1 (elégtelen) 

Az osztályzat egy jegyként szerepel a tanuló osztályzatai között. 

Idegen nyelvek esetén az értékelés az idegen nyelv (angol, német) fejezetben. 

 

Szóbeli feleltetésnél 

 

– 5 (jeles)  összefüggően, önállóan megfogalmazott felelet, a kiegészítő kérdésekre 

hiánytalan, logikus válasz 

– 4 (jó)  önállóan felépített felelet, az összefüggések kis hányadára a tanuló csak 

tanári segédlettel emlékszik 

– 3 (közepes)  akadozva előadott felelet, csak tanári segítő kérdések alapján ismeri fel 

a tanuló az összefüggéseket  
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– 2 (elégséges) nehézkesen, hiányosan előadott ismeretanyag, a tények többségét segítő 

kérdésekre fel tudja idézni, de azokat rendszerezni nem képes a tanuló 

– 1 (elégtelen) elfogadhatatlan, igen hiányos tartalom, a tények ötven %-át nem tudja 

még segítséggel sem felidézni a tanuló 

A fenti kritériumok ajánlások, azok betartása az egységes értékelést segítik. 

AZ ELŐREHOZOTT ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATOS 

SZABÁLYOK 

Előrehozott érettségi vizsga az egyes vizsgatárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények 

teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes 

befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból első alkalommal tett érettségi vizsga. 

Az érettségi vizsga sikeres letétele mentesíti a tanulót az adott tantárgy tanítási óráinak továb-

bi látogatása alól. 

Kivételt képeznek a két tanítási nyelvű osztályok tanulói.  

Abban az esetben, ha a tanult célnyelvből közép szintű előrehozott érettségi vizsgát tett a ta-

nuló a következő tanévtől számára kötelező továbbra is az idegen nyelvi órákon való részvé-

tel. Abban az esetben, ha sikeres előrehozott emelt szintű érettségi vizsgát tett, ez mentesíti a 

célnyelvi órák látogatása alól, tekintettel azonban arra, hogy két tantárgyból is célnyelven kell 

rendes érettségi vizsgát tennie, a célnyelvi órák látogatása ajánlott. 

 

4. A szakképzési évfolyamon, illetve évfolyamokon folyó szakképzés a szakképzésre 

vonatkozó jogszabályok alapján történik. 

1. 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

2. 2009. évi XLIX. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

módosításáról (előrehozott szakképzés) 

3. 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az 

Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

4. 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelete az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól 

 

5. 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelete az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól 
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A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI 

A pedagógusok alapvető feladatai 

- A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési 

szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői 

utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

- Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

- Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.  

- Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében a 

nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, 

tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

- A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes 

megtartása. 

- Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek 

munkájában. 

- Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  

- A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 

- A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket. 

- Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt. 

- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai 

szakszerűségének figyelemmel kísérése. 

 

A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 

- Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 

- A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése 

(tanmenetek, éves programok). 

- Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra. 

- A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a 

tanítási órákon 

- Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon 
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- A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő 

módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 

- A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási 

órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon. 

- Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a 

tanítási órákon. 

- A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése (a jegylezárás előtt legalább egy 

hónappal). 

- A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében. 

 

A tehetséges tanulók gondozása 

- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók 

részére. 

- Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok 

önálló szervezése, segítség a szervezésben. 

- Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, 

bemutatókon. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán 

belüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, ma-

gatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló ta-

nulók gondozása, eredményes fejlesztése 

- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a 

halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére. 

- A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 

helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében. 

- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása. 
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- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára. 

- Az eredményes, felsőoktatásba való felvételi elősegítése a hátrányos helyzetű, a 

halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók körében. 

 

A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

- Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, 

kirándulás stb.). 

- Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi 

ünnepség stb.). 

- Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 

- A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) 

programok. 

 

Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

- Az iskolai diákönkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése. 

- Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a 

programok szervezésében, részvétel a programokon. 

- Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, 

részvétel a kirándulásokon, táborokon. 

 

Munkafegyelem, a munkához való viszony 

- A munkaköri kötelességek teljesítése. 

- Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. 

- Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. 

- Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség 

tevékenységében 

- Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 

- Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. 
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- Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 

- Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 

Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

- Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. 

- Továbbképzéseken való részvétel. 

- A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 

- Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, 

kiadványokban. 

 

Az iskolai munka feltételeinek javítása 

- Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 

- Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

- Az iskolai alapítvány működésének segítése. 

- Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása 

(innováció). 

- Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 

- Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

 

Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában 

- Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 

- Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 

- Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

 

Aktív részvétel a tantestület életében 

- A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, 

beilleszkedésének segítése. 

- Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek 

szervezésében, a szervezés segítése. 
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- Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényeken. 

 

Az iskola képviselete 

- A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 

- Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 

- Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről 

a helyi médiában –előzetes egyeztetés alapján. 

- Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 

- Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe. 

A vezetői feladatok ellátása 

- Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 

- Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, 

értékelés) lelkiismeretes ellátása. 

- A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

 

Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus 

kollégákkal 

- A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása. 

- Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a 

tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. 

- Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

- Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a 

pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok 

elfogadása). 

 

 

AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA,  

AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI 

Iskolánkban minden évfolyamon, minden osztályban tartunk osztályfőnöki órát. 
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Az osztályfőnök feladatai 

 

- Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai 

rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő 

irányításával. 

- Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket. 

- Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend 

kialakítást és elfogadását. 

- Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős 

programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez. 

- Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra. 

- Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

- Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

- Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 

- Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a 

szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

- Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről tájékoztatja a szülőket. 

- A bukásra álló tanulók szüleit (amennyiben a szaktanár elmulasztaná) a félév vége és az 

év vége előtt legalább egy hónappal írásban értesíti. 

- Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket 

tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

- Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

- A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 

- Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

- A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 

- Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal. 

- Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a 

gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. 

- Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai 

munkáját. 
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- Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

- Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

- Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, 

és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek, 

fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

- Értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát, kivéve a felnőttoktatásban tanuló 

diákoknál. 

- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók 

magatartás és szorgalom osztályzatára. 

- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész 

tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

- A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli 

figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. 

Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait. Igazolatlan mulasztás esetén a 

jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el. 

- A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat, 

azokra előre felkészül. 

- Segíti és ösztönzi a tanulók továbbtanulását, megismerteti őket a pályaválasztási és 

továbbtanulási lehetőségekkel. 

- Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, 

osztályfőnöki tanmenet). 

- Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

- Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 

- Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal 

szemben. 

- Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

 

Az osztályfőnöki munka tervezése 

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított 

osztályfőnöki munkaterv alapján végzi. 
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Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

a) A tanév elején összeállított munkaterv 

- Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 

- Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

- Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 

- Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői 

értekezletek tervezett témái. 

- Az osztály diákközösségének vezetői. 

- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán 

- Első félévi és tanév végi osztálystatisztika. 

- Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

- Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 

 

Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról 

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról 

- Tanulók száma, ebből leány 

- Állami nevelt (gondozott) 

- Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

- Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló 

- Sajátos nevelési igényű tanuló 

- Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló 

- Az étkezőkből csak ebédelő tanuló 

- Az iskolába járás alól felmentett tanuló  

- Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók 

- Más településről bejáró tanuló 

- Nem magyar állampolgár 

- Évfolyamismétlő 

 

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról 

- Tanulók száma 

- Osztályozott tanulók száma és aránya 

- Osztályozatlan tanulók száma és aránya 
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- Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga 

- Az osztály tanulmányi átlaga 

- Kitűnő tanulók száma és aránya 

- Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén 

- Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén 

- Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén 

- Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

- Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

- Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya 

- A bukások száma tantárgyanként 

- A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei 

- Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és az 

elért helyezések) 

- Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók száma 

és az elért helyezések) 

- A végzős évfolyamon a továbbtanulás jellemzői 

 Továbbtanulás iskolatípusok szerint 

 Technikusi évfolyamon továbbtanulók 

 

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési 

szempontjai az első félév és a tanév végén 

- Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, új 

tanulók, távozók). 

- Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális 

elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi 

munka). 

- A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). 

- Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája. 

- Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók). 

- A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények 

felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel). 
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- A szülői házzal való kapcsolat (a szülői értekezletek tapasztalatai, a szülők nevelési elvei, 

a szülők kapcsolata az iskolával). 

- Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat: 

 Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 

 

Az osztályfőnöki órák témái 

a) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki 

óráin 

- A házirend szabályainak megbeszélése. 

- Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése. 

- Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése. 

- Az osztályközösség vezetőinek megválasztása. 

- Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése. 

- Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek 

megbeszélése. 

- A kerékpáros közlekedés szabályai. 

 

b) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák 

- Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és 

kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia; a 

szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 

segítségének igénybe vételével. 

- Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 

baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes 

módja. 

- Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati 

elsajátítása céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 

segítségének igénybe vétele. 

- Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév 

végén. 

- Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23-án és március 15-én. 
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- Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak 

emléknapjáról, a Föld napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról. 

- Osztálykirándulás előkészítése. 

 

c) Az osztályfőnöki órák tananyaga, tematikája évfolyamonként 

 

A Nemzeti nevelési terv alapján összeállított tanterv javasolt tartalma és a fejlesztési 

célja: 
 

1. Önismeret 
- a személyiségben rejlő lehetőségek és korlátok feltárása,  

- a személyiség stabilizálása,  

- az önálló döntéshez szükséges képességek kialakítása. 

 

2. A tanulás tanulása 
- egyéni tanulási módszerek, eljárások kialakítása valamennyi tantárgyban. 

 

3. Társas kapcsolatok 
- készség és képesség a tartalmas, harmonikus emberi kapcsolatok 

kialakítására és ápolására. 

 

4. Ép testben ép lélek 
- az egészségnek, mint alapértéknek az elfogadása,  

- a testi, lelki (mentálhigiéné) egészségmegőrzés iránti igény felkeltése, az 

ezekhez szükséges készségek, képességek fejlesztése, 

- az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése, 

leküzdése 

 

5. Viselkedéskultúra 
- a mindennapi élethez szükséges civilizációs szokások kialakítása és 

megszilárdítása 

 

6. Mi leszek, ha nagy leszek 

- az egyéni vágyak, törekvések, az azokhoz szükséges feladatok és 

lehetőségek összehangolása, 

- a munkaerőpiacon való eligazodásra felkészülés, 

 

 

7. Helytörténeti ismeret 

- kerületünk múltjának, jelenének, iskolánk, kerületünk fejlődésében 

betöltött szerepének megismerésével, szűkebb környezetünkhöz való 

kötődés, hagyományápolás kialakítása, erősítése, 

 

 

8. Jelenismeret 
- eligazodás hazánk jelen társadalmi változásaiban, ellentmondásaiban, 
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- saját álláspont kialakítása. 

 

9. Felelős állampolgár nevelése 
- a jogok és kötelességek ismerete az iskolában és a társadalomban,  

- a demokráciának mint értéknek az elfogadása, 

- közös szabályok és normák megalkotásához és azok működéséhez 

szükséges szemlélet kialakulása, 

- a jogok és kötelezettségek egységének elfogadása, felelősség fejlesztése,  

- az előítéletek leküzdése, a másság elfogadására. 

 

 

 

10. Globális problémák 
- a világ dolgai iránti érdeklődés, a folyamatos tájékozódási igény 

felkeltése, 

- "gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan " gondolatának, az egyén 

felelősségének elfogadása. 

 

11. Aktuális feladatok 
Visszatérő, ismétlődő témák minden évben és évfolyamon: 

- a tanév munkarendje, házirend, tervek, feladatok, 

- a tanulmányi előmenetelek, a szorgalom és magatartás folyamatos 

értékelése, a további tennivalók közös meghatározása, 

- tűzrendészeti, balesetvédelmi tájékoztató, az iskola állagának megóvása, 

- tanulmányi kirándulások, közös szabadidős tevékenységek előkészítése, 

megszervezése (színház, mozi, múzeumlátogatások)  

- ünnepeinkre való felkészülés. 

 

 

A javasolt témák az osztályfőnöki munkához ajánlanak programot. A tanulók nevelése 

ezen túl az iskolai élet valamennyi területén, az egész nevelőtestületnek - szoros 

együttműködésben a családdal - feladata. 

 

 

  



 

 
9. évf. 

    

    
  

Hét Óra Tananyag Módszer Fejlesztési cél Megjegyzés 

 

  I. Önismeret (6)   

 
1. 1. Hogyan látjuk önmagunkat? 

Önismereti tréning, beszélgetés 
irodalmi vagy filmélmény alapján 

A személyiség 
gazdagítása 

Testi és lelki egészség. 
Ember és társadalom, 
emberismeret 

2. 2. Hogyan látnak minket mások? 

3. 3. Képességeink, korlátaink tudata 

4. 4. Erényeink felismerése és erősítése 

5. 5. Önfejlesztés igénye 

6. 6. Önbizalom 

    II. A tanulás tanulása (3)     

7. 7. Hogyan tanuljunk? 
Összekapcsolva az 
önismeretfejlesztés témakörével, 
szaktanárok bevonásával 
megkeresni az adott tantárgyak 
legeredményesebb tanulási 

Valamennyi tantárgy tanulását elősegítő 
ötletek, módszerek megismerése, a 
tanulási zavarral küzdő tanulók 
munkájának segítése 

Valamennyi 
műveltségi terület, 
tantárgy, 
Könyvhasználat 8. 8. A hatékony tanulás technikája 
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9. 9. 
Szakkörök, korrepetálások, versenyek 
az iskolában 

módszerét /szakórákon/ 

    III. Társas kapcsolatok (5)     

10. 10. 
Illemszabályok egymás között, 
szülőkkel, családdal, tanárokkal, 
felnőttekkel 

Beszélgetés a megélt 
tapasztalatok alapján, 
szociometriai felmérés és 
megbeszélése, szituációs játék, 
irodalmi és filmanyag 
felhasználása 

Az emberi kapcsolatok, magatartás etikai 
követelményeinek megismerése, 
gyakorlása szociális és kommunikatív 
képességek kialakítása 

Anyanyelv és 
irodalom, elő idegen 
nyelv, ember és 
társadalom, természet 

11. 11. Tanár-diák viszony 

12. 12. Társas kapcsolatok az osztályban 

13. 13. 
Együttes élmények, közös célok 
közösségformáló ereje 

14. 14. Konfliktusok, azok megoldása 

 

  IV. Ép testben ép lélek (6)   

 
15. 15. 

A serdülőkor fejlődés-lélektani 
sajátosságai, problémái 

Feldolgozás más témakörökkel 
együtt, videóanyag fölhasználása, 
beszélgetés 

A személyiségfejlesztés mentálhigiénés 
föltételeinek, az egészséges életvitel, 
szokásrend iránti igényeinek kialakítása 

Anyanyelv és 
irodalom, élő idegen 
nyelv, ember és 
társadalom, biológia 
és egészségtan, 
testnevelés és sport 

16. 16. A pszichés érés folyamata 

17. 17. 
Életkori sajátosságok: önállósulás, 
feszültségek, konfliktusok szülőkkel, 
tanárokkal, azok föloldása 
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18. 18. A pszichés zavarok testi jelei 

19. 19. Az öröklődés és nevelés jelentősége 

20. 20. 
A dohányzás mint káros szenvedély 
elleni küzdelem 

    V. Viselkedéskultúra (4)     

21. 21. 
Mindennapi kommunikáció: 
köszönés, megszólítás, ismerkedés, 
bemutatás, bemutatkozás 

Szerepjáték, irodalmi és 
videóanyag földolgozása, a Társas 
kapcsolatok fejezettel együtt is 
földolgozható 

A mindennapi emberi kapcsolatok 
társadalmilag elfogadott szabályainak, 
szokásainak kialakítása 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek, 
pályaorientáció 

22. 22. 
A társalgás szabályai kisebb-nagyobb 
társaságban 

23. 23. Udvariassági szabályok 

24. 24. Kulturált közlekedés 

    VI. Mi leszek, ha nagy leszek? (3)     

25. 25. 
Iskolánk által nyújtott lehetőségek a 
pályaválasztáshoz 

Beszélgetés, felmérés Pályaválasztási képességek kialakítása 
Életvitel és gyakorlati 
ismeretek, 
pályaorientáció 

26. 26. Ki miért választotta ezt az iskolatípust 

27. 27. Tervek, elképzelések az érettségi után 
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    VII. Helytörténeti ismeretek (1)     

28. 28. Iskolánk az oktatási rendszerben 

Egyéni fölkészülés, kiselőadás     

29. 29. Iskolánk története 

    VIII. Jelenismeret (2)     

30. 30. 
A haza közösségteremtő 
alkotóelemei: a nyelv, táj, kultúra, 
történelem, nemzeti szimbólumok 

Irodalom, történelem, 
filmélményhez kapcsolódó 
beszélgetések 

A jelen eseményei közötti eligazodás 
segítése, az önálló véleményalkotás 
fejlesztése 

Ember és társadalom, 
anyanyelv és irodalom 

31. 31. 
A történelmi múlt és a jelen 
kapcsolata 

    IX. Felelős állampolgár nevelése (3)     

32. 32. 
A NAT-ban elfogadott diákjogok és 
kötelességek Az írásos dokumentumok 

megismerése, értelmezése, a 
demokratikus fórumok 
működésének bemutatása 
iskolánkban 

A jogok és a kötelességek összhangjának 
kialakítása 

Hon- és népismeret, 
kapcsolódás 
Európához és a 
nagyvilághoz, ember 
és társadalom 

33. 33. Iskolánk Házirendjének megismerése 

34. 34. Iskolánk Diákönkormányzata, ODB 

    X. Globális problémák (2)     
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35. 35. 
A természeti környezet iránti 
felelősség, az ökológiai egyensúly 
védelme Problémafölvetés, megbeszélés 

A szűkebb és tágabb környezetünk iránti 
felelősség kialakítása 

Ember és társadalom, 
földünk és 
környezetünk, 
környezeti nevelés 36. 36. 

Gondolkodj globálisan, cselekedj 
lokálisan 

 

10.évf. 
     

    
  

Hét Óra Tananyag Módszer Fejlesztési cél Megjegyzés 

 

  I. Önismeret (6)   

 
1. 1. 

Felelősségvállalás személyiségünk 
alakításában 

Szituációs játék, önismeret-
fejlesztési gyakorlatok, 
beszélgetések irodalmi élmény 
alapján 

Önmaguk és mások megismerésével 
személyiségük kialakítása 

Testi és lelki egészség. 
Ember és társadalom, 
emberismeret 

2. 2. Önnevelési stratégia 

3. 3. A konfliktuskezelés megismerése 

4. 4. 
Eszményképek és szerepük az 
önnevelésben 

5. 5. A szándék 

6. 6. 
A kitartás, a céltudatosság szerepe az 
önnevelésben 
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    II. A tanulás tanulása (3)     

7. 7. 
A tanulás és a szellemi értékek 
szerepe életünkben 

Szaktanárok bevonása, 
információgyűjtés a tanulókról, 
információcsere a tanulókkal, 
szaktanárokkal, szülőkkel a 
hogyan tanuljunk kérdésben 

A képességfejlesztés a hatékonyabb 
tanulás érdekében 

Valamennyi műveltség 
terület, tantárgy, 
könyvhasználat 

8. 8. 
Az önismeret alapján kiválasztott 
leghatékonyabb módszer 

9. 9. 
Az önellenőrzés kialakítása, 
módszere, új információhordozók 
fölhasználása 

    III. Társas kapcsolatok (5)     

10. 10. 
A család történelmileg kialakult 
szerepe, funkciói 

Beszélgetés problémafelvetéssel, 
tanulói élmények megbeszélése, 
kérdőívek, szociometriai 
vizsgálatok, irodalmi és filmanyag 
fölhasználása 

A család szerepének megértése /mint 
a társadalom legfontosabb 
mikroközössége/ 

Anyanyelv és irodalom, 
élő idegen nyelv, ember 
és társadalom, természet 

11. 11. 
A serdülő sajátos szerepe a 
családban, felelőssége a család jó 
légköréért 

12. 12. 

Az együttélés értékei/szeretet, 
tisztelet, együttérzés, 
munkamegosztás, konfliktusok és 
föloldásuk 

13. 13. 
A családi élet zavarai/csoka család, 
kapcsolattartás a külön élő szülővel 

14. 14. 
Távol a családtól/élet a 
kollégiumban/ 

 

  IV. Ép testben ép lélek (6)   
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15. 15. A serdülés testi sajátosságai 

A témák földolgozása a vállalkozó 
tanulók közreműködésével, közös 
megoldás keresése, videó- és 
irodalmi anyag feldolgozása, 
esetenként pszichológus vagy 
orvos előadása 

Megérteni és fölismertetni, hogy a 
lelki egészség az emberi élet minden 
problémájának megoldásában fontos 
szerepet játszik, az egészségmegőrzés 
igényének fejlesztése /mozgás, sport, 
egészséges életmód/ 

Anyanyelv és irodalom, 
élő idegen nyelv, ember 
és társadalom, biológia 
és egészségtan, 
testnevelés és sport 

16. 16. 
Az egészséget fenyegető tényezők 
ismerete, törekvés az ellensúlyozásra 

17. 17. Az alkoholizmus elleni küzdelem 

18. 18. 
A szorongás, a stressz, a feszültség és 
fáradtság föloldásának lehetőségei 

19. 19. 
A konfliktuskezelés mint a lelki 
egészség föltétele 

20. 20. Helyes időbeosztás, aktív pihenés 

    V. Viselkedéskultúra (4)     

21. 21. 
Viselkedés a társadalmi 
kapcsolatokban /ajándékozás, virág, 
levelezés, meghívás, születésnap/ 

Szerepjáték, szituációs játék, 
különféle helyzetek 

A mindennapok írott és íratlan 
szabályainak megismerése, gyakorlása 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek, 
pályaorientáció 22. 22. Vendéglátás, betegség, halál 

23. 23. 
Ígéret, megállapodás, határidők, 
mások idejének, nyugalmának 
tiszteletben tartása, tolerancia 



 

Oldal: 64 / 176 

 

24. 24. 
A testi, a lelki erőszak elkerülése és 
elutasítása 

    VI. Mi leszek, ha nagy leszek? (3)     

25. 25. A tudás öröme, intellektuális élmény 

Beszélgetés, felmérés, majd 
annak közös értékelése 

Az egyéni vágyak és törekvések 
összehangolása a lehetőségekkel, 
képességekkel 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek, 
pályaorientáció 

26. 26. A munka szerepe az ember életében 

27. 27. Vágyaink elérésének feltétele 

    VII. Helytörténeti ismeretek (1)     

28. 28. 
Kerületünk, Újpest rövid története az 
őskortól 

Kiselőadás     

29. 29. 
Kerületünk, Újpest rövid története az 
napjainkig 

    VIII. Jelenismeret (2)     

30. 30. 
Mit jelent ma a haza, 
magyarságtudat, hazafiasság 

Beszélgetés a fogalmakról, az 
érzelmekről, a megjelenési 
formákról, irodalmi vagy 
filmélményhez kiemelkedő 
személyiséghez kapcsolódó 
témák 

A hon- és népismeret elmélyítése 
Ember és társadalom, 
anyanyelv és irodalom 

31. 31. 
Ünnepeink, szokásaink, hazánk helye 
a nagyvilágban 
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    IX. Felelős állampolgár nevelése (3)     

32. 32. A másság, különbözőség, azonosság 
Adott szituáció megbeszélése a 
témával kapcsolatban, a 
problémák iránti nyitottság vagy 
zártság megismerése, majd 
formálása beszélgetés útján 

Igény és szándék kialakítása a saját 
előítéletekkel való szembekerülésre, a 
másság elfogadása 

A 
természettudományokon 
túl valamennyi 
műveltségi terület 

33. 33. 
Nyitottság a hátrányos helyzetű 
rétegek iránt 

34. 34. 
Érdeklődés, fogékonyság a 
társadalom problémái iránt 

    X. Globális problémák (2)     

35. 35. 
Felelősségvállalás a jövendő 
generációk sorsáért, háború és béke 
napjainkban 

Beszélgetés 
A világ problémái iránti egyéni 
felelősség kialakítása 

Ember és társadalom, 
földünk és környezetünk, 
környezeti nevelés, 
művészetek: Tárgy- és 
környezetkultúra 36. 36. 

A világon létező nemzetek 
egyenjogúságának elismerése, 
egyetemes emberi jogok 

 

11.évf. 
     

    
  

Hét Óra Tananyag Módszer Fejlesztési cél Megjegyzés 

 

  I. Önismeret (6)   

 
1. 1. 

Mi fontos számomra /emberek, 
helyek, dolgok/ 

Önvallomás, beszélgetések 
A személyiségben rejlő lehetőségek és 
gátak föltárása 

Testi és lelki egészség. 
Ember és társadalom, 
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2. 2. 
Mi nem fontos számomra /emberek, 
helyek, dolgok/ 

emberismeret 

3. 3. Saját érzések 

4. 4. 
Érzésink kifejeződésének 
megismerése 

5. 5. Pozitív - negatív énkép 

6. 6. Reális - irreális énkép 

    II. A tanulás tanulása (3)     

7. 7. Kudarcok a tanulásban 

Osztályszintű beszélgetés a 
megoldáskeresésre 

A tanulást gátló szubjektív és objektív 
körülmények kiküszöbölésével a 
személyiségjegyekkel összehangolt 
helyes tanulás megerősítése 

Valamennyi műveltségi 
terület, tantárgy 

8. 8. A kudarcok okai, kezelése 

9. 9. 
A tanulságok levonása, hasznosítása 
az önnevelésben 

    III. Társas kapcsolatok (5)     

10. 10. 
Barátság, szerelem /születése, 
élettartama, érzelmi alapjai/ Az intimitás betartása mellett 

folytatott beszélgetések, viták, 
tapasztalatok 

Készség és képesség formálása tartalmas, 
harmonikus emberi kapcsolatok 
kialakítására, ápolására 

Anyanyelv és irodalom, 
élő idegen nyelv, ember 
és társadalom, természet 11. 11. A szerelem örömei 
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12. 12. Szerelem és szeretet 

13. 13. 

Az egyén és a közösség 
együttműködéséhez szükséges 
értékek, erkölcs, jog, törvények, 
szabályok 

14. 14. 
Bizalom és bizalmatlanság a 
családban 

 

  IV. Ép testben ép lélek (6)   

 
15. 15. Szerelem és szexualitás 

Az osztályfőnökön túl orvos 
bevonása javasolt, az egyéni 
problémákat célszerű 
négyszemközti beszélgetéssel 
föltárni, videóanyag 
felhasználása, majd azt követő 
beszélgetés 

A tartalmas, gazdag intim kapcsolatok 
kialakítása és fönntartása, az erre való 
képesség fejlesztése 

Ember és társadalom, 
biológia és egészségtan, 
testnevelés és sport 

16. 16. 
Szexuális kultúra, a szexuális élet 
biológiai, erkölcsi szempontjai 

17. 17. Felelősségvállalás egymás iránt 

18. 18. 
A Felelőtlen partnerkapcsolatok 
veszélyei 

19. 19. Optimális családtervezés 

20. 20. Nemi betegségek, AIDS 

    V. Viselkedéskultúra (4)     

21. 21. Lázadás, ellenállás, dac 
esettanulmány, személyhez 
kapcsolódó esemény 

A konfliktusok kezelésének 
megismerésével képesség kialakítása, a 

Anyanyelv és irodalom, 
ember és társadalom 
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22. 22. 
Hazudozás, csalás, helytelen 
viselkedés 

földolgozása /újság, rádió, TV/ megélt konfliktusok hasznosítása az 
önismeret fejlesztésében, a társas 
kapcsolatok minőségének javításában 

23. 23. 
A másság elutasítása, kiközösítés, 
agresszivitás, bűnbak keresése /okai/ 

24. 24. 
Az egyén felelőssége a jellemek 
kialakulásában 

    VI. Mi leszek, ha nagy leszek? (3)     

25. 25. 
Lehetőségek a továbbtanuláshoz, 
érettségi után feltételek, 
követelmények, teljesítmény 

Egyetemista vagy főiskolás 
hallgató /volt diák/ meghívása, 
szülői értekezleten a szülőkkel 
való közös elképzelések 
megbeszélése, vágyak - álmok - 
realitás 

A pályaválasztás gondjaiban való 
eligazodás képességének kialakítása 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek, 
Pályaorientáció 

26. 26. Lehetőségek a munkavállaláshoz 

27. 27. Vágyak - álmok - realitás - erősítés 

    VII. Helytörténeti ismeretek (1)     

28. 28. 
Egy modern gondolkodású főúr a XIX. 
Sz-ban: gróf Károlyi István /Újpest 
megalakítója/ Kiselőadás 

Történelmi ismeretek fejlesztése 
Újpestről és Iskolánkról 

  

29. 29. 
Újpest megalapítása, Iskolánk szerepe 
Újpesten 

    VIII. Jelenismeret (2)     
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30. 30. 
Hazánk jelenlegi helyzete, belátható 
jövője, gazdasága Beszélgetéssel a tanulók 

véleményének gondolkodásának 
információinak megismerése 

Eligazodás a jelen társadalom 
legfontosabb kérdéseiben, képességek 
formálása, saját álláspont, vélemény 
kialakítása érdekében 

Ember és társadalom, 
élő idegen nyelv 

31. 31. 
Munkanélküliség, vállalkozások, 
privatizáció, közvélemény, 
közhangulat 

    IX. Felelős állampolgár nevelése (3)     

32. 32. 
A társadalom politikai rendszere, 
érdekek összehangolása 

Önkéntes vállalással diák 
vitaindító, majd közös 
megbeszélés 

A demokrácia, mint érték elfogadása, 
működésének szabályai, a demokrácia 
alakításához szükséges szemlélet 
kialakítása 

A 
természettudományokon 
túl valamennyi 
műveltségi terület 

33. 33. Gyermeki jogok, emberi jog, diákjog 

34. 34. Az egyén szerepe és felelőssége 

    X. Globális problémák (2)     

35. 35. 
Európai identitástudat, európai 
hagyományok, kulturális örökség 

Kiselőadások, viták 
A szűkebb és tágabb világ dolgai iránti 
érdeklődés és a tájékozódási igény 
felkeltése 

Ember és társadalom, 
földünk és környezetünk, 
művészetek, tárgy- és 
környezetkultúra 36. 36. 

Hazánk kapcsolata Európával és 
világgal 

 

12. évf. 
     

    
  

Hét Óra Tananyag Módszer Fejlesztési cél Megjegyzés 
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  I. Önismeret (6)   

 
1. 1. Hit Önmagunk erejében 

Életutakról beszélgetés 
/karriertörténetek irodalmi 
filmélményeken keresztül/ 

Önállóság és a saját sorsáért való 
felelősség erősítése 

Testi és lelki egészség, 
ember és társadalom 

2. 2. Törekvés az önbecsülésre 

3. 3. Élettervek a kívánt cél eléréséért 

4. 4. Önbizalom 

5. 5. 
Képességeink korlátaink ismerete, 
tudata 

6. 6. Hogyan látunk mi másokat? 

    II. A tanulás tanulása (3)     

7. 7. Az érettségi szerepe, jelentősége 

Az érettségi vizsgaszabályzat 
megismerése, iskolánk szokásai, 
hagyományok 

Az érettségire történő fölkészülés, 
leghatékonyabb módszerének kialakítása 

Valamennyi műveltség 
terület, ill. érettségi 
tantárgy 

8. 8. A tanulás és teljesítmény 

9. 9. 
Elvárások és teljesítmény: érettségi 
vizsgán, felvételin, versenyeken 

    III. Társas kapcsolatok (5)     
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10. 10. 
Iskolán és családon kívüli kötődések 
/sport, pop együttesek, vallási 
közösségek, szekták/ 

Szerepjáték, videó-, filmanyag 
fölhasználása, beszélgetések 
konkrét problémafölvetéssel 

A tartalmas, harmonikus emberi 
kapcsolatok további erősítése 

Anyanyelv és irodalom, 
élő idegen nyelv, ember 
és társadalom 

11. 11. 
Az ifjúsági szubkultúra hatásai /divat, 
beszédstílus, szokások, viselkedési 
formák, szabadidős programok/ 

12. 12. 

A tartalmas partnerkapcsolat 
kialakulásának feltételei 
/önkéntesség, egyenrangúság, 
tolerancia, felelősség, őszinteség/ 

13. 13. Konfliktusok a tartós kapcsolatban 

14. 14. A szakítás kulturált formája 

 

  IV. Ép testben ép lélek (6)   

 

15. 15. 
Az egészségkárosító szokások, 
szenvedélyek kialakulásának 
megelőzése 

Esetmegbeszélés, videóanyag 
fölhasználása, önismereti tréning 

Elkerülni az egészségkárosító szokások 
kialakulását, az ahhoz való képesség 
erősítésén keresztül 

Ember és társadalom, 
biológia és egészségtan 

16. 16. 
Gyógyszerek, kábítószerek, 
drogfüggőség 

17. 17. 
Az alkoholizmus és drogfüggőség 
kezelése 

18. 18. Az egészséges életmód 

19. 19. 
A testi-lelki egészség alapvető 
föltétele a drogok elkerülésének 
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20. 20. Nemi betegségek, AIDS 

    V. Viselkedéskultúra (4)     

21. 21. Közlekedési kultúra 

Egyéni tapasztalatok, élmények 
megbeszélése, videófilmek 
fölhasználása 

A kulturált közlekedési szokások 
kialakítása 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek, 
Pályaorientáció 

22. 22. 
A közlekedési szabályok ismeretének 
fontossága 

23. 23. 

Magatartási követelmények utas, 
gyalogos, járművezetők számára, 
balesetek megelőzése, közlekedési 
morál 

24. 24. 
A közlekedési szabályok 
megszerzésének hatósági és jogi 
következményei 

    VI. Mi leszek, ha nagy leszek? (3)     

25. 25. 
A felsőfokú oktatási intézményekbe 
való bekerülés föltételei 

Egyéni beszélgetések a diákokkal, 
szülőkkel, ill. közösen, az 
elképzelt munkakör 
összehasonlítása a 
lehetőségekkel 

Alkalmassá váljanak a helyes és reális 
pályaválasztásra /továbbtanulás, 
munkaválasztás/ 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek, 
Pályaorientáció 

26. 26. 
Érettségi, felvételi vizsga /ill. emelt 
szintű érettségi a kívánt tantárgyból/ 

27. 27. Tervek a kívánt cél eléréséhez 

    VII. Helytörténeti ismeretek (2)     
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28. 28. 
Kerületünk, Újpest szociológiai, 
gazdasági adatai 

Kiselőadás     

29. 29. Élet, kultúra, művelődési lehetőségek 

    VIII. Jelenismeret (2)     

30. 30. Aktuális politikai vagy gazdasági téma 
Vállalkozó diák bevonása aktuális 
téma vitaindítójára 

Az érdeklődés fölkeltése hazánk és a 
nagyvilág dolga iránt 

Hon- és népismeret, 
kapcsolódás Európához 
és a nagyvilághoz 31. 31. 

Gazdasági esemény földolgozása, 
értékelése 

    IX. Felelős állampolgár nevelése (3)     

32. 32. Magyarország állampolgára vagyok 

Dokumentumok tanulmányozása, 
szerepjáték a különféle tárgyalási 
technikák elsajátítására 

Fölkészíteni az állampolgári jogokra és 
kötelességekre, az erkölcs és kulturált 
politizálási képesség igényének 
kialakítása 

A 
természettudományokon 
túl valamennyi 
műveltségi terület 

33. 33. A magyar alkotmány 

34. 34. 
A tévedés belátása, 
kompromisszumra való alkalmasság 

    X. Globális problémák (2)     

35. 35. 
A haza védelme minden állampolgár 
kötelessége 

Külső szakember tájékoztatása, 
látogatás egy katonai alakulatnál 

A honvédő hadsereg szükségességének 
elfogadása 

Kapcsolódás Európához 
és nagyvilághoz, Ember 
és társadalom, 
Állampolgári ismeretek 36. 36. Hadkötelezettség, NATO 
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13. évf. 
  

    
  

Hét Óra Tananyag Módszer Fejlesztési cél Megjegyzés 

 

  I. Önismeret (1)   

 

1. 1. 
Élettervek és az azokhoz szükséges 
személyre lebontott feladatok 

Előzetesen lefolytatott 
beszélgetések /tanuló + szülő/ 
alapján a tapasztalatok 
összegzése, a feladat kijelölése 

A saját sors iránti felelősség 
továbbfejlesztése, az önálló döntés 
erősítése 

Testi és lelki egészség, 
ember és társadalom 

    II. A tanulás tanulása (3)     

2. 2. 
Elvárások és teljesítmény 
követelménye 

A szakmai vizsgaszabályzat 
megismerése, a továbbtanulásra 
való fölkészülés megbeszélése 

A szakmai vizsgára való felkészülés 
leghatékonyabb módszerének kialakítása 

Testi és lelki egészség, 
a szakma tantárgyai 

3. 3. 
A kudarcok tanulságainak 
hasznosítása a sikerhez 

4. 4. 
Az ismeretek, a tudás gyarapításának 
szükségessége 

    III. Társas kapcsolatok (5)     
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5. 5. Hogyan élhetnénk boldogan 

Beszélgetések, közvetlen és 
közvetett tapasztalatok 
megvitatása 

Tartalmas, harmonikus emberi 
kapcsolatok fejlesztése a felnőttek 
világában 

Ember és társadalom, 
anyanyelv és 
irodalom, élő idegen 
nyelv 

6. 6. Anyagi és szellemi értékek 

7. 7. 
Tanár-tanuló, tanuló-tanuló,  szülő-
tanuló kapcsolatok a felsőoktatásban 

8. 8. Családi kapcsolatok 

9. 9. 
Munkahelyen a fiatal-idősebb, 
beosztott-vezető kapcsolata 

 

  IV. Ép testben ép lélek (6)   

 
10. 10. Szerelem, házasság, család 

Irodalmi mű vagy filmanyag 
felhasználása, egyéni sorsok és 
életek bemutatása, 
megbeszélése 

A családi életre való felkészülés, és az 
ahhoz való felkészülés kialakítása 

Ember és társadalom, 
anyanyelv és 
irodalom, élő idegen 
nyelv 

11. 11. Családi szerepek 

12. 12. A kölcsönös megértés, tisztelet 

13. 13. A gyermeknevelés örömei, gondjai 

14. 14. 
A gyermeknevelés jogi 
szabályozottsága 

15. 15. 
Pozitív és negatív élmények 
földolgozása /a házasság problémái 
csonka család/ 
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    V. Viselkedéskultúra (4)     

16. 16. 
A kulturált viselkedés szabályai a 
családban, munkahelyen 

Csoportviták, irodalmi és 
filmanyag felhasználása 

A társadalmilag elvárt és elfogadott 
viselkedési szokások képességének 
fejlesztése 

Ember és társadalom, 
anyanyelv és 
irodalom, élő idegen 
nyelv, életvitel és 
gyakorlati ismeretek, 
pályaorientáció 

17. 17. A kulturált vállalkozói magatartás 

18. 18. A vendéglátás íratlan szabályai 

19. 19. 
Konfliktusok kezelése és 
megoldásukra való törekvés 

    VI. Mi leszek, ha nagy leszek? (5)     

20. 20. Munkakörök és betöltésük feltételei 

Elképzelt munkakör 
önmegvalósításra gyakorlati 
lehetősséggel, szerepjáték 

Alkalmassá válni a megfelelő 
pályaválasztás gyakorlatára 

Ember és társadalom, 
életvitel és gyakorlati 
ismeretek, 
pályaorientáció 

21. 21. Alkalmazotti, vállalkozói munkakör 

22. 22. Tájékozódás a munkaerőpiacon 

23. 23. 
Álláskeresés, módszerei, technikái, 
magatartási és viselkedési normák 

24. 24. Piacképes, nem piacképes tudás 

    VII. Jelenismeret (3)     

25. 25. Gazdasági változások 
Vitaindító önkéntes 
jelentkezéssel 

A további eligazodás képességének 
fejlesztése 

Ember és társadalom, 
életvitel és gyakorlati 
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26. 26. A tulajdon és a vagyon tisztessége 
ismeretek 

27. 27. 
Aktuális, közérdekű téma, esemény 
feldolgozása, értékelése 

    VIII. Felelős állampolgár nevelése (3)     

28. 28. A Munka Törvénykönyve 

Külső szakember meghívása, 
dokumentumok készítése 

Jogok és kötelezettségek összhangja a 
munkában /kiemelten a pályakezdéskor/ 

Ember és társadalom, 
anyanyelv és 
irodalom, életvitel és 
gyakorlati ismeretek, 
pályaorientáció 

29. 29. 
A szakmai önéletrajz tartalma, 
formája 

30. 30. Pályázatkészítés 

31. 31. 
Munkaviszonnyal kapcsolatos 
fogalmak, feladatok 

32. 32. A munkavégzés alapvető szabályai 

 

10. szakközépiskolai évf. 
   

   
  

Óra Tananyag Módszer Fejlesztési cél Megjegyzés 

  I. Önismeret (6)   

 
1. Hogyan látjuk önmagunkat? 

Önismereti tréning, beszélgetés 
irodalmi vagy filmélmény alapján 

A személyiség 
gazdagítása 

Testi és lelki egészség. Ember 
és társadalom, emberismeret 
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2. Hogyan látnak minket mások? 

3. Képességeink, korlátaink tudata 

4. erényeink felismerése és erősítése 

5. Önfejlesztés igénye 

6. Önbizalom 

  II. A tanulás tanulása (3)     

7. Hogyan tanuljunk? Összekapcsolva az 
önismeretfejlesztés témakörével, 
szaktanárok bevonásával 
megkeresni az adott tantárgyak 
legeredményesebb tanulási 
módszerét /szakórákon/ 

Valamennyi tantárgy tanulását 
elősegítő ötletek, módszerek 
megismerése, a tanulási zavarral 
küzdő tanulók munkájának 
segítése 

Valamennyi műveltségi 
terület, tantárgy, 
Könyvhasználat 

8. A hatékony tanulás technikája 

9. 
Szakkörök, korrepetálások, versenyek 
az iskolában 

  III. Társas kapcsolatok (5)     

10. 
Illemszabályok egymás között, 
szülőkkel, családdal, tanárokkal, 
felnőttekkel 

Beszélgetés a megélt 
tapasztalatok alapján, 
szociometriai felmérés és 
megbeszélése, szituációs játék, 
irodalmi és filmanyag 
felhasználása 

Az emberi kapcsolatok, 
magatartás etikai 
követelményeinek megismerése, 
gyakorlása szociális és 
kommunikatív képességek 
kialakítása 

Anyanyelv és irodalom, elő 
idegen nyelv, ember és 
társadalom, természet 

11. Tanár-diák viszony 
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12. Társas kapcsolatok az osztályban 

13. 
Együttes élmények, közös célok 
közösségformáló ereje 

14. Konfliktusok, azok megoldása 

  IV. Ép testben ép lélek (6)   

 
15. 

A serdülőkor fejlődés-lélektani 
sajátosságai, problémái 

Feldolgozás más témakörökkel 
együtt, videóanyag fölhasználása, 
beszélgetés 

A személyiségfejlesztés 
mentálhigiénés föltételeinek, az 
egészséges életvitel, szokásrend 
iránti igényeinek kialakítása 

Anyanyelv és irodalom, élő 
idegen nyelv, ember és 
társadalom, biológia és 
egészségtan, testnevelés és 
sport 

16. A pszichés érés folyamata 

17. 
Életkori sajátosságok: önállósulás, 
feszültségek, konfliktusok szülőkkel, 
tanárokkal, azok föloldása 

18. A pszichés zavarok testi jelei 

19. Az öröklődés és nevelés jelentősége 

20. 
A dohányzás mint káros szenvedély 
elleni küzdelem 

  
 

 
 

V. Viselkedéskultúra (4)     
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21. 
Mindennapi kommunikáció: 
köszönés, megszólítás, ismerkedés, 
bemutatás, bemutatkozás 

Szerepjáték, irodalmi és 
videóanyag földolgozása, a Társas 
kapcsolatok fejezettel együtt is 
földolgozható 

A mindennapi emberi 
kapcsolatok társadalmilag 
elfogadott szabályainak, 
szokásainak kialakítása 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek, pályaorientáció 

22. 
A társalgás szabályai kisebb-nagyobb 
társaságban 

23. Udvariassági szabályok 

24. Kulturált közlekedés 

  VI. Mi leszek, ha nagy leszek? (3)     

25. 
Iskolánk által nyújtott lehetőségek a 
pályaválasztáshoz 

Beszélgetés, felmérés 
Pályaválasztási képességek 
kialakítása 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek, pályaorientáció 

26. Ki miért választotta ezt az iskolatípust 

27. Tervek, elképzelések az érettségi után 

  VII. Helytörténeti ismeretek (1)     

28. Iskolánk az oktatási rendszerben 

Egyéni fölkészülés, kiselőadás     

29. Iskolánk története 

  VIII. Jelenismeret (2)     
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30. 
A haza közösségteremtő 
alkotóelemei: a nyelv, táj, kultúra, 
történelem, nemzeti szimbólumok 

Irodalom, történelem, 
filmélményhez kapcsolódó 
beszélgetések 

A jelen eseményei közötti 
eligazodás segítése, az önálló 
véleményalkotás fejlesztése 

Ember és társadalom, 
anyanyelv és irodalom 

31. 
A történelmi múlt és a jelen 
kapcsolata 

  IX. Felelős állampolgár nevelése (3)     

32. 
A NAT-ban elfogadott diákjogok és 
kötelességek Az írásos dokumentumok 

megismerése, értelmezése, a 
demokratikus fórumok 
működésének bemutatása 
iskolánkban 

A jogok és a kötelességek 
összhangjának kialakítása 

Hon- és népismeret, 
kapcsolódás Európához és a 
nagyvilághoz, ember és 
társadalom 

33. Iskolánk Házirendjének megismerése 

34. Iskolánk Diákönkormányzata, ODB 

  X. Globális problémák (2)     

35. 
A természeti környezet iránti 
felelősség, az ökológiai egyensúly 
védelme Problémafölvetés, megbeszélés 

A szűkebb és tágabb 
környezetünk iránti felelősség 
kialakítása 

Ember és társadalom, földünk 
és környezetünk, környezeti 
nevelés 

36. 
Gondolkodj globálisan, cselekedj 
lokálisan 

 

10. szakközépiskolai évf. 
   

    
  

Hét Óra Tananyag Módszer Fejlesztési cél Megjegyzés 
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  I. Önismeret (6)   

 
1. 1. 

Felelősségvállalás személyiségünk 
alakításában 

Szituációs játék, önismeret-
fejlesztési gyakorlatok, 
beszélgetések irodalmi 
élmény alapján 

Önmaguk és mások 
megismerésével személyiségük 
kialakítása 

Testi és lelki egészség. 
Ember és társadalom, 
emberismeret 

2. 2. Önnevelési stratégia 

3. 3. A konfliktuskezelés megismerése 

4. 4. 
Eszményképek és szerepük az 
önnevelésben 

5. 5. A szándék 

6. 6. 
A kitartás, a céltudatosság szerepe az 
önnevelésben 

    II. A tanulás tanulása (3)     

7. 7. 
A tanulás és a szellemi értékek 
szerepe életünkben Szaktanárok bevonása, 

információgyűjtés a 
tanulókról, információcsere a 
tanulókkal, szaktanárokkal, 
szülőkkel a hogyan tanuljunk 
kérdésben 

A képességfejlesztés a 
hatékonyabb tanulás érdekében 

Valamennyi műveltség 
terület, tantárgy, 
könyvhasználat 

8. 8. 
Az önismeret alapján kiválasztott 
leghatékonyabb módszer 

9. 9. 
Az önellenőrzés kialakítása, módszere, 
új információhordozók fölhasználása 

    III. Társas kapcsolatok (5)     
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10. 10. 
A család történelmileg kialakult 
szerepe, funkciói 

Beszélgetés 
problémafelvetéssel, tanulói 
élmények megbeszélése, 
kérdőívek, szociometriai 
vizsgálatok, irodalmi és 
filmanyag fölhasználása 

A család szerepének megértése 
/mint a társadalom 
legfontosabb mikroközössége/ 

Anyanyelv és irodalom, élő 
idegen nyelv, ember és 
társadalom, természet 

11. 11. 
A serdülő sajátos szerepe a családban, 
felelőssége a család jó légköréért 

12. 12. 

Az együttélés értékei/szeretet, 
tisztelet, együttérzés, 
munkamegosztás, konfliktusok és 
föloldásuk 

13. 13. 
A családi élet zavarai/csonka család, 
kapcsolattartás a külön élő szülővel 

14. 14. Távol a családtól/élet a kollégiumban/ 

 

  IV. Ép testben ép lélek (6)   

 
15. 15. A serdülés testi sajátosságai 

A témák földolgozása a 
vállalkozó tanulók 
közreműködésével, közös 
megoldás keresése, videó- és 
irodalmi anyag feldolgozása, 
esetenként pszichológus vagy 
orvos előadása 

Megérteni és fölismertetni, hogy 
a lelki egészség az emberi élet 
minden problémájának 
megoldásában fontos szerepet 
játszik, az egészségmegőrzés 
igényének fejlesztése /mozgás, 
sport, egészséges életmód/ 

Anyanyelv és irodalom, élő 
idegen nyelv, ember és 
társadalom, biológia és 
egészségtan, testnevelés 
és sport 

16. 16. 
Az egészséget fenyegető tényezők 
ismerete, törekvés az ellensúlyozásra 

17. 17. Az alkoholizmus elleni küzdelem 

18. 18. 
A szorongás, a stressz, a feszültség és 
fáradtság föloldásának lehetőségei 
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19. 19. 
A konfliktuskezelés mint a lelki 
egészség föltétele 

20. 20. Helyes időbeosztás, aktív pihenés 

    V. Viselkedéskultúra (4)     

21. 21. 
Viselkedés a társadalmi 
kapcsolatokban /ajándékozás, virág, 
levelezés, meghívás, születésnap/ 

Szerepjáték, szituációs játék, 
különféle helyzetek 

A mindennapok írott és íratlan 
szabályainak megismerése, 
gyakorlása 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek, pályaorientáció 

22. 22. Vendéglátás, betegség, halál 

23. 23. 
Ígéret, megállapodás, határidők, 
mások idejének, nyugalmának 
tiszteletben tartása, tolerancia 

24. 24. 
A testi, a lelki erőszak elkerülése és 
elutasítása 

    VI. Mi leszek, ha nagy leszek? (3)     

25. 25. A tudás öröme, intellektuális élmény 

Beszélgetés, felmérés, majd 
annak közös értékelése 

Az egyéni vágyak és törekvések 
összehangolása a 
lehetőségekkel, képességekkel 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek, pályaorientáció 

26. 26. A munka szerepe az ember életében 

27. 27. Vágyaink elérésének feltétele 
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    VII. Helytörténeti ismeretek (1)     

28. 28. 
Kerületünk, Újpest rövid története az 
őskortól 

Kiselőadás     

29. 29. 
Kerületünk, Újpest rövid története az 
napjainkig 

    VIII. Jelenismeret (2)     

30. 30. 
Mit jelent ma a haza, magyarságtudat, 
hazafiasság 

Beszélgetés a fogalmakról, az 
érzelmekről, a megjelenési 
formákról, irodalmi vagy 
filmélményhez kiemelkedő 
személyiséghez kapcsolódó 
témák 

A hon- és népismeret 
elmélyítése 

Ember és társadalom, 
anyanyelv és irodalom 

31. 31. 
Ünnepeink, szokásaink, hazánk helye a 
nagyvilágban 

    IX. Felelős állampolgár nevelése (3)     

32. 32. A másság, különbözőség, azonosság Adott szituáció megbeszélése 
a témával kapcsolatban, a 
problémák iránti nyitottság 
vagy zártság megismerése, 
majd formálása beszélgetés 
útján 

Igény és szándék kialakítása a 
saját előítéletekkel való 
szembekerülésre, a másság 
elfogadása 

A természettudományokon 
túl valamennyi műveltségi 
terület 

33. 33. 
Nyitottság a hátrányos helyzetű 
rétegek iránt 

34. 34. 
Érdeklődés, fogékonyság a társadalom 
problémái iránt 

    X. Globális problémák (2)     
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35. 35. 
Felelősségvállalás a jövendő 
generációk sorsáért, háború és béke 
napjainkban 

Beszélgetés 
A világ problémái iránti egyéni 
felelősség kialakítása 

Ember és társadalom, 
földünk és környezetünk, 
környezeti nevelés, 
művészetek: Tárgy- és 
környezetkultúra 36. 36. 

A világon létező nemzetek 
egyenjogúságának elismerése, 
egyetemes emberi jogok 

 

 

11. szakközépiskolai évf. 
   

    
  

Hét Óra Tananyag Módszer Fejlesztési cél Megjegyzés 

 

  I. Önismeret (6)   

 
1. 1. 

Mi fontos számomra /emberek, 
helyek, dolgok/ 

Önvallomás, beszélgetések 
A személyiségben rejlő lehetőségek 
és gátak föltárása 

Testi és lelki egészség. 
Ember és társadalom, 
emberismeret 

2. 2. 
Mi nem fontos számomra /emberek, 
helyek, dolgok/ 

3. 3. Saját érzések 

4. 4. 
Érzésink kifejeződésének 
megismerése 

5. 5. Pozitív - negatív énkép 

6. 6. Reális - irreális énkép 
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    II. A tanulás tanulása (3)     

7. 7. Kudarcok a tanulásban 

Osztályszintű beszélgetés a 
megoldáskeresésre 

A tanulást gátló szubjektív és objektív 
körülmények kiküszöbölésével a 
személyiségjegyekkel összehangolt 
helyes tanulás megerősítése 

Valamennyi műveltségi 
terület, tantárgy 

8. 8. A kudarcok okai, kezelése 

9. 9. 
A tanulságok levonása, hasznosítása 
az önnevelésben 

    III. Társas kapcsolatok (5)     

10. 10. 
Barátság, szerelem /születése, 
élettartama, érzelmi alapjai/ 

Az intimitás betartása 
mellett folytatott 
beszélgetések, viták, 
tapasztalatok 

Készség és képesség formálása 
tartalmas, harmonikus emberi 
kapcsolatok kialakítására, ápolására 

Anyanyelv és irodalom, 
élő idegen nyelv, ember 
és társadalom, természet 

11. 11. A szerelem örömei 

12. 12. Szerelem és szeretet 

13. 13. 

Az egyén és a közösség 
együttműködéséhez szükséges 
értékek, erkölcs, jog, törvények, 
szabályok 

14. 14. 
Bizalom és bizalmatlanság a 
családban 

 

  IV. Ép testben ép lélek (6)   
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15. 15. Szerelem és szexualitás 

Az osztályfőnökön túl orvos 
bevonása javasolt, az egyéni 
problémákat célszerű 
négyszemközti 
beszélgetéssel föltárni, 
videóanyag felhasználása, 
majd azt követő beszélgetés 

A tartalmas, gazdag intim kapcsolatok 
kialakítása és fönntartása, az erre 
való képesség fejlesztése 

Ember és társadalom, 
biológia és egészségtan, 
testnevelés és sport 

16. 16. 
Szexuális kultúra, a szexuális élet 
biológiai, erkölcsi szempontjai 

17. 17. Felelősségvállalás egymás iránt 

18. 18. 
A Felelőtlen partnerkapcsolatok 
veszélyei 

19. 19. Optimális családtervezés 

20. 20. Nemi betegségek, AIDS 

    V. Viselkedéskultúra (4)     

21. 21. Lázadás, ellenállás, dac 

esettanulmány, személyhez 
kapcsolódó esemény 
földolgozása /újság, rádió, 
TV/ 

A konfliktusok kezelésének 
megismerésével képesség kialakítása, 
a megélt konfliktusok hasznosítása az 
önismeret fejlesztésében, a társas 
kapcsolatok minőségének javításában 

Anyanyelv és irodalom, 
ember és társadalom 

22. 22. 
Hazudozás, csalás, helytelen 
viselkedés 

23. 23. 
A másság elutasítása, kiközösítés, 
agresszivitás, bűnbak keresése /okai/ 

24. 24. 
Az egyén felelőssége a jellemek 
kialakulásában 

    VI. Mi leszek, ha nagy leszek? (3)     
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25. 25. 
Lehetőségek a továbbtanuláshoz, 
érettségi után feltételek, 
követelmények, teljesítmény 

Egyetemista vagy főiskolás 
hallgató /volt diák/ 
meghívása, szülői 
értekezleten a szülőkkel való 
közös elképzelések 
megbeszélése, vágyak - 
álmok - realitás 

A pályaválasztás gondjaiban való 
eligazodás képességének kialakítása 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek, 
Pályaorientáció 

26. 26. Lehetőségek a munkavállaláshoz 

27. 27. Vágyak - álmok - realitás - erősítés 

    VII. Helytörténeti ismeretek (1)     

28. 28. 
Egy modern gondolkodású főúr a XIX. 
Sz-ban: gróf Károlyi István /Újpest 
megalakítója/ Kiselőadás 

Történelmi ismeretek fejlesztése 
Újpestről és Iskolánkról 

  

29. 29. 
Újpest megalapítása, Iskolánk szerepe 
Újpesten 

    VIII. Jelenismeret (2)     

30. 30. 
Hazánk jelenlegi helyzete, belátható 
jövője, gazdasága Beszélgetéssel a tanulók 

véleményének 
gondolkodásának 
információinak megismerése 

Eligazodás a jelen társadalom 
legfontosabb kérdéseiben, 
képességek formálása, saját 
álláspont, vélemény kialakítása 
érdekében 

Ember és társadalom, 
élő idegen nyelv 

31. 31. 
Munkanélküliség, vállalkozások, 
privatizáció, közvélemény, 
közhangulat 

    IX. Felelős állampolgár nevelése (3)     

32. 32. 
A társadalom politikai rendszere, 
érdekek összehangolása 

Önkéntes vállalással diák 
vitaindító, majd közös 

A demokrácia mint érték elfogadása, 
működésének szabályai, a 

A 
természettudományokon 
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33. 33. Gyermeki jogok, emberi jog, diákjog 
megbeszélés demokrácia alakításához szükséges 

szemlélet kialakítása 
túl valamennyi 
műveltségi terület 

34. 34. Az egyén szerepe és felelőssége 

    X. Globális problémák (2)     

35. 35. 
Európai identitástudat, európai 
hagyományok, kulturális örökség 

Kiselőadások, viták 
A szűkebb és tágabb világ dolgai iránti 
érdeklődés és a tájékozódási igény 
felkeltése 

Ember és társadalom, 
földünk és környezetünk, 
művészetek, tárgy- és 
környezetkultúra 36. 36. 

Hazánk kapcsolata Európával és 
világgal 

 

13. technikusi évf. 
   

    
  

Hét Óra Tananyag Módszer Fejlesztési cél Megjegyzés 

 

  I. Önismeret (1)   

 

1. 1. 
Élettervek és az azokhoz szükséges 
személyre lebontott feladatok 

Előzetesen lefolytatott 
beszélgetések /tanuló + szülő/ 
alapján a tapasztalatok 
összegzése, a feladat kijelölése 

A saját sors iránti felelősség 
továbbfejlesztése, az önálló 
döntés erősítése 

Testi és lelki egészség, 
ember és társadalom 

    II. A tanulás tanulása (3)     
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2. 2. 
Elvárások és teljesítmény 
követelménye 

A szakmai vizsgaszabályzat 
megismerése, a továbbtanulásra 
való fölkészülés megbeszélése 

A szakmai vizsgára való 
felkészülés leghatékonyabb 
módszerének kialakítása 

Testi és lelki egészség, 
a szakma tantárgyai 

3. 3. 
A kudarcok tanulságainak 
hasznosítása a sikerhez 

4. 4. 
Az ismeretek, a tudás gyarapításának 
szükségessége 

    III. Társas kapcsolatok (5)     

5. 5. Hogyan élhetnénk boldogan 

Beszélgetések, közvetlen és 
közvetett tapasztalatok 
megvitatása 

Tartalmas, harmonikus emberi 
kapcsolatok fejlesztése a 
felnőttek világában 

Ember és társadalom, 
anyanyelv és irodalom, 
élő idegen nyelv 

6. 6. Anyagi és szellemi értékek 

7. 7. 
Tanár-tanuló, tanuló-tanuló,  szülő-
tanuló kapcsolatok a felsőoktatásban 

8. 8. Családi kapcsolatok 

9. 9. 
Munkahelyen a fiatal-idősebb, 
beosztott-vezető kapcsolata 

 

  IV. Ép testben ép lélek (6)   

 
10. 10. Szerelem, házasság, család Irodalmi mű vagy filmanyag 

felhasználása, egyéni sorsok és 
életek bemutatása, 
megbeszélése 

A családi életre való felkészülés, 
és az ahhoz való felkészülés 
kialakítása 

Ember és társadalom, 
anyanyelv és irodalom, 
élő idegen nyelv 11. 11. Családi szerepek 
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12. 12. A kölcsönös megértés, tisztelet 

13. 13. A gyermeknevelés örömei, gondjai 

14. 14. 
A gyermeknevelés jogi 
szabályozottsága 

15. 15. 
Pozitív és negatív élmények 
földolgozása /a házasság problémái 
csonka család/ 

    V. Viselkedéskultúra (4)     

16. 16. 
A kulturált viselkedés szabályai a 
családban, munkahelyen 

Csoportviták, irodalmi és 
filmanyag felhasználása 

A társadalmilag elvárt és 
elfogadott viselkedési szokások 
képességének fejlesztése 

Ember és társadalom, 
anyanyelv és irodalom, 
élő idegen nyelv, 
életvitel és gyakorlati 
ismeretek, 
pályaorientáció 

17. 17. A kulturált vállalkozói magatartás 

18. 18. A vendéglátás íratlan szabályai 

19. 19. 
Konfliktusok kezelése és 
megoldásukra való törekvés 

    VI. Mi leszek, ha nagy leszek? (5)     

20. 20. Munkakörök és betöltésük feltételei Elképzelt munkakör 
önmegvalósításra gyakorlati 
lehetősséggel, szerepjáték 

Alkalmassá válni a megfelelő 
pályaválasztás gyakorlatára 

Ember és társadalom, 
életvitel és gyakorlati 
ismeretek, 
pályaorientáció 21. 21. Alkalmazotti, vállalkozói munkakör 
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22. 22. Tájékozódás a munkaerőpiacon 

23. 23. 
Álláskeresés, módszerei, technikái, 
magatartási és viselkedési normák 

24. 24. Piacképes, nem piacképes tudás 

    VII. Jelenismeret (3)     

25. 25. Gazdasági változások 

Vitaindító önkéntes 
jelentkezéssel 

A további eligazodás 
képességének fejlesztése 

Ember és társadalom, 
életvitel és gyakorlati 
ismeretek 

26. 26. A tulajdon és a vagyon tisztessége 

27. 27. 
Aktuális, közérdekű téma, esemény 
feldolgozása, értékelése 

    VIII. Felelős állampolgár nevelése (3)     

28. 28. A Munka Törvénykönyve 

Külső szakember meghívása, 
dokumentumok készítése 

Jogok és kötelezettségek 
összhangja a munkában 
/kiemelten a pályakezdéskor/ 

Ember és társadalom, 
anyanyelv és irodalom, 
életvitel és gyakorlati 
ismeretek, 
pályaorientáció 

29. 29. 
A szakmai önéletrajz tartalma, 
formája 

30. 30. Pályázatkészítés 

31. 31. 
Munkaviszonnyal kapcsolatos 
fogalmak, feladatok 



 

Oldal: 94 / 176 

 

32. 32. A munkavégzés alapvető szabályai 

 

 

14. technikusi évf. 
   

    
  

Hét Óra Tananyag Módszer Fejlesztési cél Megjegyzés 

 

  I. Önismeret (1)   

 

1. 1. 
Élettervek és az azokhoz szükséges 
személyre lebontott feladatok 

Előzetesen lefolytatott 
beszélgetések /tanuló + szülő/ 
alapján a tapasztalatok 
összegzése, a feladat kijelölése 

A saját sors iránti felelősség 
továbbfejlesztése, az önálló 
döntés erősítése 

Testi és lelki egészség, 
ember és társadalom 

    II. A tanulás tanulása (3)     

2. 2. 
Elvárások és teljesítmény 
követelménye 

A szakmai vizsgaszabályzat 
megismerése, a továbbtanulásra 
való fölkészülés megbeszélése 

A szakmai vizsgára való 
felkészülés leghatékonyabb 
módszerének kialakítása 

Testi és lelki egészség, 
a szakma tantárgyai 

3. 3. 
A kudarcok tanulságainak 
hasznosítása a sikerhez 

4. 4. 
Az ismeretek, a tudás gyarapításának 
szükségessége 

    III. Társas kapcsolatok (5)     
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5. 5. Hogyan élhetnénk boldogan 

Beszélgetések, közvetlen és 
közvetett tapasztalatok 
megvitatása 

Tartalmas, harmonikus 
emberi kapcsolatok 
fejlesztése a felnőttek 
világában 

Ember és társadalom, 
anyanyelv és 
irodalom, élő idegen 
nyelv 

6. 6. Anyagi és szellemi értékek 

7. 7. 
Tanár-tanuló, tanuló-tanuló,  szülő-
tanuló kapcsolatok a felsőoktatásban 

8. 8. Családi kapcsolatok 

9. 9. 
Munkahelyen a fiatal-idősebb, 
beosztott-vezető kapcsolata 

 

  IV. Ép testben ép lélek (6)   

 
10. 10. Szerelem, házasság, család 

Irodalmi mű vagy filmanyag 
felhasználása, egyéni sorsok és 
életek bemutatása, 
megbeszélése 

A családi életre való 
felkészülés, és az ahhoz való 
felkészülés kialakítása 

Ember és társadalom, 
anyanyelv és 
irodalom, élő idegen 
nyelv 

11. 11. Családi szerepek 

12. 12. A kölcsönös megértés, tisztelet 

13. 13. A gyermeknevelés örömei, gondjai 

14. 14. 
A gyermeknevelés jogi 
szabályozottsága 

15. 15. 
Pozitív és negatív élmények 
földolgozása /a házasság problémái 
csonka család/ 
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    V. Viselkedéskultúra (4)     

16. 16. 
A kulturált viselkedés szabályai a 
családban, munkahelyen 

Csoportviták, irodalmi és 
filmanyag felhasználása 

A társadalmilag elvárt és 
elfogadott viselkedési 
szokások képességének 
fejlesztése 

Ember és társadalom, 
anyanyelv és 
irodalom, élő idegen 
nyelv, életvitel és 
gyakorlati ismeretek, 
pályaorientáció 

17. 17. A kulturált vállalkozói magatartás 

18. 18. A vendéglátás íratlan szabályai 

19. 19. 
Konfliktusok kezelése és 
megoldásukra való törekvés 

    VI. Mi leszek, ha nagy leszek? (5)     

20. 20. Munkakörök és betöltésük feltételei 

Elképzelt munkakör 
önmegvalósításra gyakorlati 
lehetősséggel, szerepjáték 

Alkalmassá válni a megfelelő 
pályaválasztás gyakorlatára 

Ember és társadalom, 
életvitel és gyakorlati 
ismeretek, 
pályaorientáció 

21. 21. Alkalmazotti, vállalkozói munkakör 

22. 22. Tájékozódás a munkaerőpiacon 

23. 23. 
Álláskeresés, módszerei, technikái, 
magatartási és viselkedési normák 

24. 24. Piacképes, nem piacképes tudás 

    VII. Jelenismeret (3)     

25. 25. Gazdasági változások 
Vitaindító önkéntes 
jelentkezéssel 

A további eligazodás 
képességének fejlesztése 

Ember és társadalom, 
életvitel és gyakorlati 
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26. 26. A tulajdon és a vagyon tisztessége 
ismeretek 

27. 27. 
Aktuális, közérdekű téma, esemény 
feldolgozása, értékelése 

    VIII. Felelős állampolgár nevelése (3)     

28. 28. A Munka Törvénykönyve 

Külső szakember meghívása, 
dokumentumok készítése 

Jogok és kötelezettségek 
összhangja a munkában 
/kiemelten a pályakezdéskor/ 

Ember és társadalom, 
anyanyelv és 
irodalom, életvitel és 
gyakorlati ismeretek, 
pályaorientáció 

29. 29. 
A szakmai önéletrajz tartalma, 
formája 

30. 30. Pályázatkészítés 

31. 31. 
Munkaviszonnyal kapcsolatos 
fogalmak, feladatok 

32. 32. A munkavégzés alapvető szabályai 
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A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG  HELYI RENDJE 

 

1. Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő 

tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, 

ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő 

módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

 

2. Munkánk során kiemelten kezeljük  

- a sajátos nevelési igényű;  

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 

- a kiemelten tehetséges; 

- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók egyéni fejlesztését. 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók 

- 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 szervezzük meg. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével – 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján 

terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 

- Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az 

illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 

intézmények szolgáltatásait. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 

 gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása, 

 az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi 

tantervének, 

 a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek, 

 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 

 a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása, 

 speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök, 
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 képességfejlesztő játékok, eszközök, 

 számítógépek fejlesztő programokkal. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló 

tevékenységek: 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 

szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

 

A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;  

- egyéni foglalkozások; 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

- iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális 

stb.); 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 
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- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások). 

 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő 

tevékenységek 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés, mely a pedagógiai program 

mellékletét képező „Intézményi integrációs program” alapján folyik; 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 

szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 
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AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS FELADATOK – 

A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY 

PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 

Az iskola közösségeinek együttműködése 

 

Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése 

1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a 

megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  

2. Az együttműködés fórumai: 

- az iskolavezetőség ülései, 

- a különböző értekezletek, 

- megbeszélések, 

- stb. 

3. Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  

4. Az iskolavezetés az aktuális feladatokról a naplószobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint 

írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  

5. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

- az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az 

ülés döntéseiről, határozatairól, 

- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az 

iskolavezetőség felé. 

6. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével. 

 

A szakmai munkaközösségek együttműködése 

1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása 

előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös 

tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: 

- a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

- iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  
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- iskolán kívüli továbbképzések, 

- a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) ülésein 

rendszeresen tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális 

feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

 

 

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 

 

1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

- a diákönkormányzat vezetője a diákönkormányzat vezetőségének ülésén  

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (e-naplón keresztül) tájékoztatják. 

3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak 

az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola 

nevelőihez, a diákönkormányzathoz A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat 

szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján 

közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel  

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje 

1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók 

érdekében eljárjon.  

3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán 

kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

- a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); 

- tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 

- sportélet; 

- túrák, kirándulások szervezése; 

- kulturális, szabadidős programok szervezése; 



 

 
103 

 

- a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap); 

- diáknap. 

5. Ezekben a kérdésekben  

- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az 

osztályfőnököknek ki kell kérniük; 

- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének 

összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie. 

6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a 

nevelőtestület és az igazgató felé. 

7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

- a házirend elfogadása előtt. 

8. A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső 

szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a 

diákönkormányzat iskolai vezetőségének diákvezetője (elnöke) vagy a 

diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli.  

 

9. Az iskolában iskolai vezetőség (igazgatói tanács) működik, mely az iskolai élet egészére 

kiterjedő döntés előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola 

vezetőségének (az igazgatói tanácsnak) teljes jogú tagja az iskolai diákönkormányzatot 

segítő tanár. 

 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai 

vezetőségének ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 

2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 
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a) Egyéni megbeszélések 

Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, 

tanulmányi eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; 

valamint az együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a 

pedagógus között. 

b) Szülői értekezlet. 

Feladata: 

- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

- a szülők tájékoztatása 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és 

továbbítása az iskola igazgatósága felé 

c) Fogadó óra. 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-

egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, 

szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, 

továbbtanulás stb.) 

d) Írásbeli tájékoztató.  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű 

programokról.    

 

3. A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai 

munkaterv évenként határozza meg. 

4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben 
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érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az 

intézményi tanácshoz, illetve az iskolaszékhez fordulhatnak. 

5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével. 

6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint nevelőitől az iskolai 

fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.  

7. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének 

előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 

alkalmazottainak) joga van megismernie. 

8. A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy 

példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

 az iskola honlapján; 

 az iskola fenntartójánál; 

 az iskola irattárában; 

 az iskola könyvtárában; 

 az iskola igazgatójánál; 

 az iskola igazgatóhelyetteseinél; 

 a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél 

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán kívüli 

intézményekkel 

1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának 

állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 Az intézmény fenntartójával és működtetőjével: Nemzetgazdasági Minisztérium 1051 

Budapest, József nádor tér 2-4., Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum 1046 Budapest, 

Thököly út. 48-54. 

 A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: 

Újpesti Önkormányzat 1042 Budapest István út 14. 

 Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ1088 Budapest Vas u. 8-10. 

 A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: Újpesti Nevelési Tanácsadó 1041 Budapest 

Szigeti József u. 1-3. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 

2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot 
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tart fenn: 

 Az iskolát támogató Land-lend alapítvány kuratóriumával. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató a felelős.  

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot 

tart fenn az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft illetékes egészségügyi 

dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  

3. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse 

rendszeres kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálattal. A munkakapcsolat 

felügyeletéért az igazgató a felelős. 

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 osztályozó vizsga, 

 pótló vizsga, 

 javítóvizsga. 

 

2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

  ha előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni 

Az osztályozó vizsgákon az év végi osztályzat megállapítása a következő szerint történik: 

Ha előrehozott érettségi vizsga előfeltétele az osztályozó vizsga letétele, akkor  
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-          ha olyan évfolyam tananyagából vizsgázik a tanuló, amelyből az év során is szerzett 

érdemjegyeket, akkor az osztályozó vizsgán szerzett osztályzat és az év közben 

szerzett jegyek átlaga fele-fele arányban adja ki az év végi érdemjegyet; 

-          ha olyan évfolyam tananyagából vizsgázik a tanuló, amelyből nem szerzett a tanév 

során osztályzatot, akkor az osztályozó vizsga érdemjegye az év végi érdemjegye. 

Ha bármely más okból szükséges az osztályozó vizsga letétele (legjellemzőbb: 

hiányzásból fakadó értékelhetetlenség), akkor az osztályozó vizsga érdemjegye az év 

végi osztályzat. 

Az osztályozó vizsgákat az érettségi követelményeihez igazodva szervezzük meg. 

 

 

3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást 

befejezné. 

 

4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott. 

 

5. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban 

szereplő szabályok szerint kell megszervezni. 

 

6. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt  

 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

 

7. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a 

kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, 

illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.  

 

8. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy 

gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 
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Két tanítási nyelvű osztályok 

 9/kny 9. 10. 11. 12. 

angol/német 
írásbeli x x x x x 

szóbeli x x x x x 

matematika 
írásbeli     x 

szóbeli  x    

fizika 
írásbeli     x2 

szóbeli   x1   

civilizáció szóbeli   x  x2 

történelem 
írásbeli     x 

szóbeli   x1 x  

magyar 
írásbeli    x x 

szóbeli   x   

szakmai 

ágazat 

írásbeli     x 

 
1 – amennyiben az adott tantárgyat tanulja célnyelven 
2 - amennyiben az adott tárgy az érettségin választott tantárgya 
Nyelvi előkészítő osztályok 

 9/kny 9. 10. 11. 12. 

angol 
írásbeli x x x x  

szóbeli x     

magyar 
írásbeli    x x 

szóbeli   x   

történelem 
írásbeli     x 

szóbeli    x  

fizika írásbeli     x1 

matematika írásbeli     x 

szakmai 

ágazat 

írásbeli     x 

1 - amennyiben az adott tárgy az érettségin választott tantárgya 
 

Magyar nyelvű osztályok 

 9. 10. 11. 12. 

angol 
írásbeli   x  

szóbeli      

magyar 
írásbeli   x x 

szóbeli  x   

történelem 
írásbeli    x 

szóbeli   x  

fizika írásbeli    x1 

matematika írásbeli    x 

szakmai 

ágazat 

írásbeli    x 

1 - amennyiben az adott tárgy az érettségin választott tantárgya 
 

9. Az érettségi tárgyakból a tanulók számára kötelező próbaérettségi vizsgákat szerve-

zünk (ezek a 12. évfolyam vizsgái, ill. angol nyelvből 11. évfolyam végén tesznek a 

diákok próbaérettségit).  
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10. A gépészeti alapozó képzésben az alábbi szakmai tantárgyakból súlyozott 

évfolyamdolgozat kerül megírásra a tantárgy oktatott évében félévkor és év végén: 

 anyagismeret, anyagvizsgálat, képlékeny alakítás, gépészeti kötések, gépészeti 

alapismeretek, műszaki dokumentáció, géprajz. 

 A dolgozat és az erre történő felkészülés a szakmai érettségi és a technikus szakmai 

vizsga sikeres teljesítését alapozza meg. 

11. Technikusi évfolyamon a tanulmányok megkezdése előtt az osztály- és 

csoportbontások kialakítása céljából szintfelmérő vizsgára (írásbeli és/vagy szóbeli) 

kerülhet sor. 

A technikusi évfolyamon a vizsgára bocsátás feltétele a tanév sikeres teljesítése. A 

tanév sikeres teljesítésének feltétele az év során kiadott feladatok határidőre és 

legalább elégséges szinten való teljesítése feladatonként. 

AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK  

FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI 

 

Az iskolába jelentkezők felvételéről az általános iskolából hozott és a felvételi eljárás során 

megszerzett pontszámaik alapján döntünk. 

Az általános iskolából hozott pontszámot a 7. tanév végi és a 8. félévi magyar nyelv és 

irodalom átlaga, a történelem, a matematika, a fizika, a tanult idegen nyelv jegyek összege 

(max. 50 pont) adja. 

A felvételi során a jelentkezőknek írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenniük. 

Az írásbeli pontszámait (2x50 pont) a központi írásbeli felvételi vizsga, kompetencia alapú 

feladatlapjainak kitöltésével lehet megszerezni. 

A szóbeli felvételi az általános iskola magyar nyelv és matematika tantárgyainak törzsanyagá-

ra és alapkompetenciákra épül. Matematikából 25, magyar nyelvből és kommunikációból 

20+5 pontot lehet szerezni.  

 

Az összesített pontszámok alapján kialakult tagozatkódonkénti rangsorokat (ideiglenes 

felvételi jegyzék) nyilvánosságra hozzuk a honlapunkon és az épületen belüli hirdetőtáblákon. 

A szülőknek lehetősége van a törvényben meghatározott időpontban –  az általános 

iskolákban – a jelentkezési lapok módosítására, ha a felvételi eredmény ismeretében az 

iskolán belül más tagozatra kíván átjelentkezni gyermekük. 

A felvételiről szóló döntést az előírt időpontban megküldjük a jelentkezőnek és általános 

iskolájának. 
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Szívesen biztosítunk lehetőséget arra, hogy az érdeklődő tanulók, szüleik és tanáraik 

betekintést nyerjenek iskolánk életébe. Rövid tájékoztatóval és az iskolán belüli sétával a 

„Nyitott kapuk” során kínálunk erre alkalmat. 

 

A tanulónak joga, hogy kérje átvételét 

a) azonos vagy más típusú oktatási intézménybe. 

Az eljárás módja: a szülő (18 év felett maga a tanuló, a szülő (gondviselő) 

egyetértésével), írásban nyújtja be az áthelyezésre vonatkozó kérvényét az 

igazgatóhoz. Tanköteles tanuló esetében a befogadó iskola igazgatójának írásbeli 

nyilatkozata is szükséges a tanuló átvételéről. 

Kilépés előtt a tanuló leadja a nála lévő iskolai tulajdont képező könyveket, 

eszközöket, felszereléseket, valamint a diákigazolványát. Gondoskodik továbbá a 

kilépéshez szükséges aláírások beszerzéséről. 

b) indokolt esetben (beilleszkedési nehézségek, egészségi állapotában bekövetkezett 

változás miatt, tanulmányi előmenetelének érdekében) másik osztályba, másik 

szakmacsoportba. 

Az eljárás módja: a tanuló – a szülő jóváhagyásával – az igazgatóhoz írásban 

kérvényt nyújt be. Az igazgató az osztályfőnök véleményének 

figyelembevételével hozza meg döntését.  

c) osztályon belül másik tanulócsoportba - ha tanulmányi előmenetele ezt indokolja. 

Az eljárás módja: a tanuló – a szülő jóváhagyásával – az osztályfőnökhöz írásban 

kérvényt nyújt be. Az osztályfőnök az érintett szaktanárok véleményének 

figyelembevételével hozza meg döntését. 

 

Felvételi eljárás az érettségi utáni szakképzésre történő jelentkezéskor 
 

A szakmai évfolyamokra történő beiskolázáskor az iskolánk tanulóinak a szakmaválasztáskor 

elsőbbséget biztosítunk. 

A szakmai beiskolázáskor a további férőhelyek esetén az érettségi eredményének alapján 

rangsorolunk. 

A felvételi eljárás során, pontazonosság esetén a tanulók következő sorrendben élveznek 

előnyt: 

 a halmozottan hátrányos helyzetűek 
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 a hátrányos helyzetűek 

 a lakhely közelsége, továbbá a sajátos helyzetűek az alábbiak szerint: 

 a szülője a fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény dolgozója 

 testvére iskolánkkal tanulói jogviszonyban áll 

 szülője, gondviselője egyedül neveli, és munkahelye Újpesten van 

 szülője vagy gondviselője iskolánkkal tanulói jogviszonyban állt. 

Szóbeli felvételt nem tartunk. 

Minden jelentkezőt e-mailben értesítünk a felvételi döntésről. 

A PEDAGÓGIAI PROGRAM  

ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL 

KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 

 

I. A pedagógiai program érvényességi ideje 

1. Az iskola 2016. szeptember 1. napjától a kilencedik évfolyamon szervezi meg először 

nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján. 

2. A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

3. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2016. szeptember 1. 

napjától 2020. augusztus 31. napjáig – szól. 

 

II.  A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

- A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a 

pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények 

megvalósulását. 

2. A 2019 - 2020. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program 

teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén 

ezen pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot 

kell kidolgoznia. 

 

III.  A pedagógiai program módosítása 

1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 
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- az iskola igazgatója; 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a nevelők szakmai munkaközösségei; 

- a szülői közösség; 

- az iskola fenntartója. 

2. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató 

jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni 

a Szülői Közösség és a Diákönkormányzat véleményét. 

3. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség 

hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető egyetértését. 

 

IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető. 

2. A pedagógiai program elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet 

címe: www.umszki.hu 

3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola 

igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők 

fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

4. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél tekinthető meg: 

 az iskola honlapján; 

 az iskola fenntartójánál; 

 az iskola irattárában; 

 az iskola könyvtárában; 

 az iskola igazgatójánál; 

 az iskola igazgatóhelyetteseinél; 

 a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél 

 

  

http://www.umszki.hu/
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ZÁRADÉK 

a pedagógiai programban a fenntartóra háruló  

többletkötelezettségről 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) pontja alapján „A 

nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai 

program szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az 

intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek 

érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség 

hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.”  

 

A pedagógiai programban szereplő költségvetési támogatást igénylő feladatok 

megszervezése, végrehajtása előtt legalább 30 nappal az intézmény köteles beszerezni 

a fenntartó engedélyét. 

 

A többletkötelezettség mértékéről a fenntartó a hatályos költségvetésének figyelembe 

vételével dönt. 

 

Ezen záradék a hatályos pedagógiai program mellékletét képezi. 

 

 

 

Budapest, 2016. szeptember 1. 

 

Hackné Nyerges Rita sk. 

tagintézményvezető  

 

p.h.  
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Nyilatkozat 

 

A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2016. szeptember 1-jétől érvényes Pedagógiai 

Programját    

véleményezte:  

- Szülői Közösség, 

- Diákönkormányzat; 

a nevelőtestület elfogadta: 

Budapest, 2016. szeptember 30. 

 

az intézményvezető jóváhagyta: 

Budapest, 2016. szeptember 30. 

 

        Hackné Nyerges Rita sk. 

        intézményvezető 

 

        

hitelesítő nevelőtestületi tag                                  hitelesítő nevelőtestületi tag 
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Szakmai program 

1. Általános elvek 
 

Az iskola szakmai programját az alábbi jogszabályi háttér határozza meg: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény  

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

 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény  

 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 2011. évi 

CLV. törvény 

 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. ren-

delet  

 Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet 

 Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM-rendeletA 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhaszná-

latáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 

 Az Országos képzési jegyzékről és az Országos képzési jegyzék módosításának eljá-

rásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 

 A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsga-

követelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM-rendelet 

 Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizs-

gakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI-rendelet 

 Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 217/2012. 

(VIII. 9.) Korm. rendelet 

 A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM-rendelet 

 A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

 

A szakképzést az iskola önállóan végzi, a szakmai alapozástól kezdődően az érettségi utáni 

szakképző évfolyamokig. A szakközépiskolai osztályokban, valamint a felnőttoktatásban el-

sődleges cél a teljes duális képzés kialakítása, de a szakgimnáziumi osztályokban, a szakkép-

ző évfolyamokon szintén törekszünk erre. 

A szakképzési szerkezet változása is befolyásolja a szakmai kínálatunkat, jelenleg szakgimná-

ziumi, szakközépiskolai nappali és esti felnőttoktatás keretein belül 3 ágazatban képezzük 

diákjainkat: 

 IX. Gépészet ágazat 

 XI. Villamosipar és elektronika ágazat 

 XIII. Informatika ágazat 

 

Elsődleges szakmai feladatunk a széleskörű, magas színvonalú és korszerű képzés megszer-

vezése, biztosítása és az ágazati érettségire való felkészítés. Ezt követően kiemelt szerepet kap 

iskolánkban az érettségire épülő szakképzés, amelynek keretein belül kétéves, illetve egyéves 

(beszámítós) képzéseket is indítunk. 

Az iskola a szakmai képzését az ágazatoknak megfelelő, központi kerettantervek alapján vég-

zi. Ennek megfelelően a tanulók ágazati szakmai érettségi vizsgát tesznek, amely vizsga mun-

kakör betöltésére jogosít.  

Ágazati képzésben egy és kétéves szakképzéseink vannak nappali és esti, felnőttoktatási tago-

zatokon. 
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Kétéves technikus képzésünkre való jelentkezés feltétele a sikeres érettségi vizsga. Az ide 

jelentkező diákok két év alatt, ágazati képzésben sajátítják el a vizsgához szükséges tananya-

got. 

A megfelelő óraszámú ágazati képzés teszi lehetővé a szakképző évfolyamon történő beszá-

míthatóságot (Szt. 27.§(1)), vagyis azt, hogy a tanulók a szakképesítést egy év alatt megsze-

rezzék. Más típusú intézményekből való átvétel estén különbözeti vizsga letétele szükséges, 

ennek alapján dönt az intézmény vezetője.  

 

További fontos célja a szakmai képzésnek a munkakör betöltésére alkalmas ágazati érettségire 

való felkészítés. Fontos követelmény, hogy a tananyag feldolgozása lehetőséget adjon a tanu-

lók tapasztalatainak rendszerezésére, értékelésére, elemzésére. Keltse fel az érdeklődést az 

elméleti alapok iránt, mutassa be a különböző munkakörökben végzett munkatevékenysége-

ket, járuljon hozzá a tanulók egyéni életpályájának reális megtervezéséhez. Alakítsa ki a mű-

szaki foglalkozásokat megalapozó természettudományi szemléletet, készítsen fel a gyakorlatai 

munkára. A természettudományi tantárgyak tananyagára építve fejlessze, formálja a tanulók 

műszaki szemléletét. Fejlessze a tanulók kreativitását, logikus gondolkodását, célirányos mű-

szaki feladatmegoldó képességét. Tegye képessé a tanulókat az ok-okozati összefüggések 

feltárására. Alakítsa ki a tanulókban a pontos és minőségi munkavégzés igényét, a környezet-

tel szembeni felelősségérzetet, a lényegmegragadó képességet és a berendezések, eszközök 

szakszerű, gondos használatának, kezelésének igényét. 
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2. A szakmai képzés szerkezete ábrákon 
A következő ábrákon a teljes szakközépiskolai oktatás szerkezete látható az egyes ágazatok 

szerint.  

 



 

 
119 

 

 
 

Szakgimnáziumi képzéseink: 

Villamosipar és elektronika ágazati alapozás – magyar nyelvű 

Villamosipar és elektronika ágazati alapozás – angol két tanítási nyelvű 

Informatika ágazati alapozás – magyar nyelvű 

Informatika ágazati alapozás – angol két tanítási nyelvű 

Informatika ágazati alapozás – angol nyelvi előkészítő 

Gépészeti ágazati alapozás – magyar nyelvű 

Gépészeti ágazati alapozás – német két tanítási nyelvű 

Gépészeti ágazati alapozás – angol nyelvi előkészítő 

 

Szakközépiskolai képzéseink:  

Elektronikai műszerész 

Gépi forgácsoló 
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1. Villamosipar és elektronika 

1.1. Villamos alapozás 

1.1.1. Szakgimnáziumi képzés 

1.1.1.1. Magyar nyelvű képzés („A”) 
Szakgimnáziumi óraterv 2016/17-től 

XI. Villamosipar és elektronika ágazati alapozás 9-12 évfolyam közös: 

54 523 02 Elektronikai technikus 

54 523 01 Automatikai technikus 

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus fő szakképesítésekre* 

Tantárgyak 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv1 2 1 1 1 
556 

Irodalom 2 3 3 3 

Idegen nyelv** 4 4 4 4 556 

Matematika**2 3 3 3 3 417 

Történelem 2 2 3 3 345 

Etika  -  -  - 1 31 

Informatika** 2 2 - - 144 

Művészetek   - -  1  - 36 

Testnevelés 5 5 5 5 695 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 

Kötelező komplex természettudományos tantárgy 3 - - - 108 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika - 2 2 2 206 

Kötelezően választható tantárgy: Érettségi tantárgy, vagy 

Idegen nyelv, vagy Kémia, vagy Informatika, vagy Szakmai 

tantárgy* 

 - - 2 2 134 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - 1 - - 36 

10007-16  Informati-

kai és műszaki alapok 

Műszaki informatika gyakorlat*** - 1 - - 36 

Műszaki ismeretek 2   - 72 

Műszaki gyakorlat*** 1,5 -  - 54 

10001-16 Ipari fo-

lyamatok irányítása 

PLC-vel 

PLC ismeretek - - 1 1 36 

PLC programozási gyakorlat*** - - 4,5 2 162 

11500-12  Munkahe-

lyi egészség és biz-

tonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 - - - 18 

10005-16  Villa-

mosipari alaptevé-

kenységek 

Műszaki rajz 1  - - 36 

Elektrotechnika 3 2 - - 180 

Elektrotechnika gyakorlat*** 3 2 - - 180 

Elektronika - 3 1 1 175 

Elektronika gyakorlat*** - 4 1,5 1 229 

10003-16  Irányítás-

technikai alapok 

Irányítástechnika - - 1 2 108 

Irányítástechnikai gyakorlatok*** - - 1 3 129 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35 - 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 - 

Összefüggő szakmai gyakorlat  140 140  - 
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 Mivel az Automatikai technikus, Elektronikai technikus és az Erősáramú elektrotechnikus fő 

szakképesítéséihez tartozó előírt alapozás jelen óraterv szerint megvalósul, így a 9-12. évfo-

lyamról bármelyik szakképesítés folytatható. Mellék szakképesítésként a PLC programozó 

szerezhető meg a 12. évfolyam befejeztével. 

* 11. és 12. évfolyamon 1 óra kötelezően választott érettségi felkészítő a Szakmai tantárgy! 

*** a gyakorlati képzés csoportbontásban történik  

1 – 9. évfolyamon heti egy órát csoportbontásban tartunk 

2 – 10. évfolyam kivételével a matematikát csoportbontásban tanítjuk 
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1.1.1.2. Két tanítási nyelvű angol („B”) 
Szakgimnáziumi óraterv 2016/17-től 

XI. Villamosipar és elektronika ágazati alapozás 9-12 évfolyam közös: 

54 523 02 Elektronikai technikus 

54 523 01 Automatikai technikus 

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus fő szakképesítésekre* 

két tanítási nyelvű képzés 

 

Tantárgyak 9/kny 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

Irodalom - 3 3 3 3 417 

Magyar nyelv1 3 1 1 1 1 247 

Angol nyelv** 18 6 6 5 5 767 

Német nyelv2** - 2 2 2  - 216 

Matematika** 3 3 3 3 3 417 

Történelem - 2 2 3 3 345 

Informatika** 3 1 1 - - 72 

Testnevelés 5 5 5 5 5 695 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 139 

Angol célnyelvi civilizáció3** - 1 1 2 2 206 

Választható természettudományos tantárgy – fizika4** - 2 2 1 2 242 

Kötelezően választható tantárgy: Érettségi tantárgy, 

vagy célnyelv, vagy Természettudományos tantárgy, 

vagy Informatika, vagy Szakmai tantárgy* 

- - - 2 2 134 

10007-16  Informatikai és 

műszaki alapok 

Műszaki informatika gya-

korlat*** 
- - 1 - - 36 

Műszaki ismeretek  2  - - 72 

Műszaki gyakorlat*** – 1,5 – – – 54 

10001-16 Ipari folyamatok 

irányítása PLC-vel 

PLC ismeretek - - - 1 1 36 

PLC programozási gya-

korlat*** 
- - - 4,5 2 162 

11500-12  Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
- 0,5 - - - 18 

10005-16  Villamosipari 

alaptevékenységek 

Műszaki rajz - 1  - - 36 

Elektrotechnika - 3 2 - - 180 

Elektrotechnika gyakor-

lat*** 
– 3 2 - - 180 

Elektronika - - 3 1 1 175 

Elektronika gyakorlat - - 4 1,5 1 229 

10003-16  Irányítástechni-

kai alapok 

Irányítástechnika - - - 1 2 108 

Irányítástechnikai gyakor-

latok*** 
- - - 1 3 129 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 33 38 39 38 37 - 

Tanítási hetek száma 36 36 36 36 31 - 

Összefüggő szakmai gyakorlat - - 140 140 - - 
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Mivel az Automatikai technikus, Elektronikai technikus és az Erősáramú elektrotechnikus fő 

szakképesítéséihez tartozó előírt alapozás jelen óraterv szerint megvalósul, így a 9-12. évfo-

lyamról bármelyik szakképesítés folytatható. Mellék szakképesítésként a PLC programozó 

szerezhető meg a 12. évfolyam befejeztével. 

* 11. és 12. évfolyamon 1 óra kötelezően választott érettségi felkészítő a Szakmai tantárgy! 

*** a gyakorlati képzés csoportbontásban történik  

1 – 9/kny évfolyamon heti egy órát csoportbontásban tartunk 

2 – Szabadon felhasználható órakeret terhére 

3 - Szabadon felhasználható órakeret terhére 

4 - Szabadon felhasználható órakeret terhére  

 

1.1.2. Kifutó szakközépiskolai képzés 

1.1.2.1. Magyar nyelvű képzés („A”) 
 

2013/2014. tanévtől 

Ágazati besorolás: XI. Villamosipar és elektronika 

Szakközépiskolai képzés 

magyar 

Tantárgyak 9. 10. 11. 12. 

Irodalom  2 3 3 3 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

Angol nyelv ** 4 4 4 4 

Második idegen nyelv - - - - 

Matematika (**9.11.12) 4 4 3 3 

Etika     1   

Történelem, társadalmi és állampolgá-

ri ismeretek 
2 2 3 3 

Fizika  2 2 1   

Kémia 2 1     

Biológia-egészségtan   2 2 1 

Földrajz 2 1     

Szakmai elméleti tárgyak 2 3 4 7 

Szakmai gyakorlat *** 4 4 4 4 

Művészetek 1 1      

Célnyelvi civilizáció  -   - -  -  

Informatika ** 2 2 1 

 Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségi felkészítő     2 3 

Összes 35 36 35 35 

Csop. Bontás 22 14 19 17 

Összes 57 50 54 52 
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1.1.2.2. Két tanítási nyelvű angol („B”) 
 

2013/2014. tanévtől 

Ágazati besorolás: XI. Villamosipar és elektronika 

Két tanítási nyelvű szakközépiskolai képzés 

angol 

Tantárgyak 9/kny 9. 10. 11. 12. 

Irodalom 

 

3 3 3 3 

Magyar nyelv (**9/kny) 3 1 1 1 1 

Angol nyelv ** 18 7 5 5 5 

Német nyelv **   2 3 3   

Matematika ** 3 3 3 3 3 

Etika         1 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek   
2 2 3 3 

Fizika **   2 2 1 1 

Kémia   2 1     

Biológia-egészségtan     2 2 1 

Földrajz   2 1     

Szakmai elméleti tárgyak   2 3 4 7 

Szakmai gyakorlat ***   4 4 4 4 

Művészetek 2         

Célnyelvi civilizáció **   1 1 2 2 

Informatika ** 3 1 1     

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Érettségi felkészítő       2 2 

Összes 35 38 38 39 39 

Csop. Bontás 27 24 23 24 21 

Összes 62 62 61 63 60 
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1.2. Szakmai óratervek 

1.2.1. Szakgimnáziumi képzés 

1.2.1.1. Automatikai technikus 
Óraterv a szakmai kerettantervhez 

Szakgimnázium 

Automatikai technikus: 54 523 01 

2016/17-es tanévtől 

 

 
Tantárgyak 1/13. évf. 

5/13. és 

2/14. évf. 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Foglalkoztatás II.  – 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.  – 2 

10004-16 Pneumatikus és hidraulikus 

rendszerek 
Pneumatika és hidraulika  – 4 

10002-16 Ipari gyártórendszerek  Gyártórendszerek   – 3 

10001-16 Ipari folyamatok irányítása 

PLC-vel 
PLC ismeretek  –  3 

10007-16 Informatikai és műszaki 

alapok 
Műszaki ismeretek  2 –  

10005-16 Villamosipari alaptevé-

kenységek 

Műszaki rajz 1 –  

Elektrotechnika  5  – 

Elektronika 5  – 

10003-16 Irányítástechnikai alapok Irányítástechnika 2  – 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság  
Munkahelyi egészség és biztonság 0,5  – 

Összes elmélet: 15,5 12,5 

10004-16 Pneumatikus és hidraulikus 

rendszerek 
Pneumatika és hidraulika gyakorlat   – 6 

10002-16 Ipari gyártórendszerek  Gyártórendszerek gyakorlat  –  2 

10001-16 Ipari folyamatok irányítása 

PLC-vel 
PLC programozási gyakorlat   – 10 

10007-16 Informatikai és műszaki 

alapok gyakorlat 

 

Műszaki informatika gyakorlat  

beszámítás, 

közismereti 

informatika 

 – 

Műszaki gyakorlat  1,5 –  

10005-16 Villamosipari alaptevé-

kenységek gyakorlat 

Elektrotechnika gyakorlat 5 –  

Elektronika gyakorlat 6,5 –  

10003-16 Irányítástechnikai alapok 

gyakorlat 
Irányítástechnikai gyakorlatok  2,5 –  

Összes gyakorlat: 15,5 18 

Szakmai angol 4 4 

Osztályfőnöki –  0,5 

Összes óraszám: 35 35 

Összefüggő szakmai gyakorlat:    

1/13. évfolyam után: 160 óra    
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1.2.1.2. Elektronikai technikus 
Óraterv a szakmai kerettantervhez 

Szakgimnázium 

Elektronikai technikus: 54 523 02 

2016/17-es tanévtől 

 

 
Tantárgyak 1/13. évf. 

5/13. és 

2/14. évf. 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Foglalkoztatás II.  – 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.  – 2 

10013-16 Áramkörök építése, üzemelte-

tése  
Elektronikai áramkörök  – 5 

10014-16 Mechatronikai rendszerek  Mechatronika  – 2,5 

10015-16 Számítógép alkalmazása az 

elektronikában  
Számítógép alkalmazás  – 3 

10007-16 Informatikai és műszaki ala-

pok 
Műszaki ismeretek  2 –  

11500-12 Munkahelyi egészség és biz-

tonság 

Munkahelyi egészség és biz-

tonság  
0,5 – 

10005-16 Villamosipari alaptevékenysé-

gek   

Műszaki rajz  1 – 

Elektrotechnika  5 – 

Elektronika  5 – 

10003-16 Irányítástechnikai alapok  Irányítástechnika  2 – 

Összes elmélet: 15,5 13 

10013-16 Áramkörök építése, üzemelte-

tése  

Elektronikai áramkörök gya-

korlat  
– 6 

10014-16 Mechatronikai rendszerek  Mechatronika gyakorlat  – 3 

10015-16 Számítógép alkalmazása az 

elektronikában  

Szimuláció és PLC gyakorlat – 6 

Mikrovezérlők gyakorlat  – 3 

10005-16 Villamosipari alaptevékenysé-

gek gyakorlat 

Elektrotechnika gyakorlat  5 – 

Elektronika gyakorlat  6,5 – 

10007-16 Informatikai és műszaki ala-

pok gyakorlat 

 

Műszaki informatika gyakor-

lat  

beszámítás, 

közismereti 

informatika 

 – 

Műszaki gyakorlat 1,5 –  

10003-16 Irányítástechnikai alapok  Iránytástechnikai gyakorlatok  2,5 – 

Összes gyakorlat: 15,5 18 

Szakmai angol 4 4 

Összes óraszám: 35 35 

Összefüggő szakmai gyakorlat:    

1/13. évfolyam után: 160 óra    
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1.2.1.3. Erősáramú elektrotechnikus 
Óraterv a szakmai kerettantervhez 

Szakgimnázium 

Erősáramú elektrotechnikus: 54 522 01 

2016/17-es tanévtől 

 

 
Tantárgyak 1/13. évf. 

5/13. és 

2/14. évf. 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Foglalkoztatás II.  – 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.  – 2 

Erősáramú szerelések Géptan  – 2 

Erősáramú mérések Méréstechnika  – 1,5 

Erősáramú berendezések üzeme  
Villamos gépek  – 3 

Villamos művek  – 3 

11500-12 Munkahelyi egészség és biz-

tonság  

Munkahelyi egészség és biz-

tonság 
0,5 – 

10005-16 Villamosipari alaptevékenység 

Műszaki rajz  1 – 

Elektrotechnika  5 – 

Elektronika  5 – 

10007-16 Informatikai és műszaki ala-

pok 
Műszaki ismeretek  2 –  

10003-16 Irányítástechnikai alapok  Irányítástechnika 2 – 

Összes elmélet: 15,5 12 

Erősáramú szerelések Erősáramú szerelési gyakorlat – 6 

Erősáramú mérések 
Erősáramú mérések gyakorla-

ta 
– 4 

Erősáramú berendezések üzeme  

Műszaki dokumentáció gya-

korlat  
– 3 

Villamos gépek és vezérlések 

gyakorlat 
– 6 

10005-16 Villamosipari alaptevékenység 
Elektrotechnika gyakorlat  5 – 

Elektronika gyakorlat 6,5 – 

10007-16 Informatikai és műszaki ala-

pok gyakorlat 

 

Műszaki informatika gyakor-

lat  

beszámítás, 

közismereti 

informatika 

 – 

Műszaki gyakorlat 1,5 –  

10003-16 Irányítástechnikai alapok  Irányítástechnikai gyakorlatok  2,5 – 

Összes gyakorlat: 15,5 19 

Szakmai angol 4 4 

Összes óraszám: 35 35 

Összefüggő szakmai gyakorlat:    

1/13. évfolyam után: 160 óra    
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1.2.2. Szakközépiskolai képzés  

1.2.2.1. Elektronikai műszerész, 3 éves képzés közismereti oktatással 
 

Szakközépiskolai óraterv  

34 522 03 

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

2016/17-es tanévtől 

 

Tantárgyak 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

Közismereti    

Kommunikáció – magyar nyelv és 

irodalom 
2 1 0,5 

Idegen nyelv 2  2 2 

Matematika 3 1 1 

Társadalomismeret 2 1 – 

Természetismeret 3 – – 

Testnevelés 5 5 5 

Osztályközösség-építő Program 1 1  1  

Összesen:  18 óra 11 óra 9,5 óra 

Szakmai elmélet    

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 – – 

Foglalkoztatás II. – – 0,5 

Foglalkoztatás I. – – 2 

Műszaki ismeretek 3,5 0 – 

Elektronika 4 3 – 

Elektronikus áramkörök – 3 3 

Ipari alkalmazástechnika – – 3 

Szakmai elmélet összesen 8 6 8,5 

Szakmai gyakorlat    

Műszaki informatika gyakorlat*** 2 – – 

Műszaki gyakorlatok*** 3 – – 

Elektronika gyakorlat*** 4 10 – 

Ipari alkalmazástechnika gyakorlat*** – 9 17 

Szakmai gyakorlat összesen 9 19 17 

Szakmai összesen 17 25 25,5 

Összes óraszám 35 36 35 

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140 – 

 

*** a gyakorlati képzés csoportbontásban történik 
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Óraterv a szakmai kerettantervekhez 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

Elektronikai műszerész: 34 522 03 

2016/2017. tanévtől 

 

 
Tantárgy 

Heti óraszám 

1/9 2/10 3/11 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 
Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 – – 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. – – 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. – – 2 

10007-12 Informatikai és műszaki 

alapok 
Műszaki ismeretek 3,5 – – 

10320-16 Elektronikai berendezések Elektronika 4 3 – 

10321-16 Áramkörök ipari alkalma-

zása 

Elektronikus áramkörök – 3 3 

Ipari alkalmazástechnika – – 3 

Szakmai elmélet összesen 8 6 8,5 

10007-12 Informatikai és műszaki 

alapok 

Műszaki informatika gyakorlat *** 2 – – 

Műszaki gyakorlatok *** 3 – – 

10320-16 Elektronikai berendezések Elektronika gyakorlat *** 4 10 – 

10321-16 Áramkörök ipari alkalma-

zása 

Ipari alkalmazástechnika gyakor-

lat *** 
– 9 17 

Szakmai gyakorlat összesen 9 19 17 

Szakmai összesen 17 25 25,5 

Közismereti 18 11 9,5 

Összes óraszám 35 36 35 

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140 – 

 

Összefüggő szakmai gyakorlatok: 

9. évfolyam után:  140 óra  

10. évfolyam után:  140 óra  
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1.2.2.2. Villanyszerelő, 2 éves képzés közismereti képzés nélkül 
 

Óraterv a szakmai kerettantervekhez 

Szakközépiskolai képzés közismereti nélkül 

Villanyszerelő 34 522 04 

2016/2017. tanévtől 

 

 

 

 
Tantárgy 

Heti óraszám 

1. évf. 2. évf. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biz-

tonság 
Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 – 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. – 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. – 2 

10007-12 Informatikai és műszaki ala-

pok 
Műszaki ismeretek 2,5 – 

10023-12 

Épületvillamossági szerelés 

Épületvillamossági szerelés 2,5 2 

Vállalkozási ismeretek – 1 

Ipari elektronika – 2 

Elektrotechnikai számítások 1 1,5 

10024-12 

Villamos gépek és ipari elosztóberende-

zések szerelése 

Villamosipari anyagismeret 0,5 1 

Villamos gépek és berendezések – 3 

Villamos műszaki ábrázolás 1 1 

Szakmai elmélet összesen 8 14 

10007-12 Informatikai és műszaki ala-

pok 

Műszaki informatika gyakorlat  2 – 

Műszaki gyakorlatok 3 – 

10023-12 

Épületvillamossági szerelés 

Épületvillamossági szerelés gyakorlata 20 5 

Épületvillamossági mérések gyakorlat 2 2 

10024-12 

Villamos gépek és ipari elosztóberende-

zések szerelése 

Villamos gépek és berendezések 

üzemvitelének, mérésének gyakorlata 
– 14 

Szakmai gyakorlat összesen 27 21 

Összes óraszám 35 35 

Összefüggő szakmai gyakorlat 160 – 
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1.2.3. Kifutó szakközépiskolai képzés 

1.2.3.1. Ágazati alapozás 
 

XI. Villamosipar és elektronika ágazati alapozás 2013/14 tanévtől 

Szakmai követelménymo-

dulok 

 

Tantárgyak 

 

9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

1/13. 

évf. 

1/13. 

esti 

Elmélet 
 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5    0,5 0 

10007-12 Informatikai és 

műszaki alapok elmélet 
Műszaki ismeretek 1,5 1   2,5 2 

10005-12 Villamosipari 

alaptevékenységek elmélet 

Műszaki rajz  1   1 0 

Elektrotechnika  1 2  3 1 

Elektronika   2 4 6 2 

10003-12 Irányítástechni-

kai alapok elmélet 
Irányítástechnika    3 3 1 

 Összes elmélet: 2 3 4 7 16 6 

Gyakorlat 
 

10007-12 Informatikai és 

műszaki alapok gyakorlat 

Műszaki informatika  2   3 2 

Műszaki gyakorlatok 4    4 3 

10005-12 Villamosipari 

alaptevékenységek gyakor-

lat 

Elektrotechnika gyakor-

lat 
 2   2 1 

Elektronika gyakorlat   4 2 6 4 

10003-12 Irányítástechni-

kai alapok gyakorlat 

Irányítástechnika gya-

korlat 
   2 4 2 

 Összes gyakorlat: 4 4 4 4 19 12 

 Összesen: 6 7 8 11 35 18 

Összefüggő szakmai gya-

korlatok az adott évfolyam 

után: 

 
70 

óra 

105 

óra 

140 

óra 
 

160 

óra 
 

 

Összefüggő szakmai gyakorlatok: 

 

9. évfolyam után:  70 óra Műszaki gyakorlatok 

10. évfolyam után:  105 óra Elektrotechnika gyakorlat 

11. évfolyam után:  140 óra Elektrotechnika gyakorlat 

 

1/13 évfolyam után:  60óra Váltakozó áramú alapmérések + 

60 óra Elektronikai eszközök mérése + 

40 óra Áramkörök építése és mérése gyakorlat. 
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1.2.3.2. Automatikai technikus (komplex) 
 

Óraterv a szakmai kerettantervekhez, KIFUTÓ 

Szakközépiskola 

Automatikai technikus: 54 523 01 

 

 
 

Tantárgyak 

 

 

5/13 és 2/14. évf. 

Szakképesítés 

specifikus 

11499-12 Foglalkozta-

tás II.  
Foglalkoztatás II. 0,5 

11498-12 Foglalkozta-

tás I. 
Foglalkoztatás I. 2 

10004-12 

Pneumatikus és hidrau-

likus rendszerek 
Pneumatika és hidraulika 4,5 

10002-12 

Ipari gyártórendszerek 
Gyártórendszerek 4 

10001-12 

Ipari folyamatok irányí-

tása PLC-vel 
PLC ismeretek 4 

Összes elmélet: 15 

10004-12 

Pneumatikus és hidrau-

likus rendszerek 

Pneumatika és hidraulika gyakorlat 7 

10002-12 

Ipari gyártórendszerek 
Gyártórendszerek gyakorlat 3 

10001-12 

Ipari folyamatok irányí-

tása PLC-vel 

PLC programozási gyakorlat 10 

Összes gyakorlat: 20 

Összes óraszám: 35 
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1.2.3.3. Erősáramú elektrotechnikus (komplex) 
 

Óraterv a szakmai kerettantervekhez KIFUTÓ 

Szakközépiskola 

Erősáramú elektrotechnikus: 54 522 01 

 

 

 

Tantárgyak 

 

 

5/13 és 2/14. évf. 

Szakképesítés 

specifikus 
11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. foglalkoztatás I. 2 

10018-12  

Erősáramú szerelések  
Géptan 2 

10017-12 Erősáramú mérések  Méréstechnika 1,5 

10016-12  

Erősáramú berendezések üzeme  

Villamos gépek 4 

Villamos művek 4 

Összes elmélet: 14 

10018-12  

Erősáramú szerelések gyakorlat 

Erősáramú szerelések 

gyakorlat 
5 

10017-12  

Erősáramú mérések gyakorlat 

Erősáramú mérések 

gyakorlat 
4 

10016-12  

Erősáramú berendezések 

 üzeme gyakorlat 

Műszaki dokumentáció 

gyakorlat 
4 

Villamos gépek és ve-

zérlések gyakorlat 
8 

Összes gyakorlat: 21 

Összes óraszám:  35 
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1.2.5. Kifutó szakiskolai képzések 

1.2.5.1. Elektronikai műszerész 
 

Óraterv a szakmai kerettantervekhez KIFUTÓ 

2015/2016. tanévtől - Szakiskola (Szakközépiskola) 
ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ 34 522 03 

 

Tantárgy 
Heti óraszám 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

Magyar – Kommunikáció 2+1 1+1 1,5 

Angol nyelv 2 2+1 2 

Matematika 2+1 1+1 2 

Társadalomismeret 2 1 1 

Természetismeret (fizi-

ka+földrajz+biológia) 
3 0 0 

Testnevelés 4 2 2 

Szabad órakeret 1+1 0+3 1,5+3 

Osztályfőnöki 1 1 1 

Közismeret összesen 18 11 9,5 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5 0 0 

Foglalkoztatás II. 0 0 0,5 

Foglalkoztatás I. 0 0 2 

Műszaki ismeretek 3,5 (2,5+1) 0 0 

Elektronika 4 (3+1) 3 0 

Elektronikus áramkörök 0 3 3 

Ipari alkalmazástechnika 0 0 3 

Szakmai elmélet összesen 8 (6+2) 6+0 8,5+0 

Műszaki informatika 

gyakorlat * 
2 0 0 

Műszaki gyakorlatok * 3 0 0 

Elektronika gyakorlat * 4 8+2 0 

Ipari alkalmazástechnika 

gyakorlat * 
0 9 14,5+2,5 

Szakmai gyakorlat össze-

sen 
9 (8,5+0,5) 17+2 14,5+2,5 

Szakmai összesen 17 25 25,5 

Összes óraszám 35 36 35 

Összefüggő szakmai gya-

korlat 
140 160   

  
Összefüggő szakmai gyakorlatok: 

  

9. évfolyam után:               140 óra Műszaki gyakorlatok 

 10. évfolyam után:             140 óra Elektrotechnika gyakorlat 
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1.2.6. Szakgimnáziumi esti képzések 

1.2.6.1. Automatikai technikus, esti 
Óraterv a szakmai kerettantervhez 

Szakgimnázium 

Automatikai technikus: 54 523 01 

2016/17-es tanévtől 

ESTI 

 
Tantárgyak 1/13. évf. 

5/13. és 

2/14. évf. 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Foglalkoztatás II.  – 0(T) 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.  – 0(T) 

10004-16 Pneumatikus és hidrauli-

kus rendszerek 
Pneumatika és hidraulika  – 2 

10002-16 Ipari gyártórendszerek  Gyártórendszerek   – 1 

10001-16 Ipari folyamatok irányítá-

sa PLC-vel 
PLC ismeretek  –  2 

10007-16 Informatikai és műszaki 

alapok 
Műszaki ismeretek  1 –  

10005-16 Villamosipari alaptevé-

kenységek 

 

Műszaki rajz 0(T) –  

Elektrotechnika  3  – 

Elektronika 3  – 

10003-16 Irányítástechnikai alapok Irányítástechnika 1  – 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság  

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0(T)  – 

Összes elmélet: 8+(1,5) 5+(2,5) 

10004-16 Pneumatikus és hidrauli-

kus rendszerek 

Pneumatika és hidraulika 

gyakorlat  
 – 4 

10002-16 Ipari gyártórendszerek  
Gyártórendszerek gyakor-

lat  
–  1 

10001-16 Ipari folyamatok irányítá-

sa PLC-vel 

PLC programozási gya-

korlat  
 – 6 

10007-16 Informatikai és műszaki 

alapok gyakorlat 

 

Műszaki informatika gya-

korlat  

beszámítás, 

közismereti 

informatika 

 – 

Műszaki gyakorlat  1 –  

10005-16 Villamosipari alaptevé-

kenységek gyakorlat 

Elektrotechnika gyakorlat 3 –  

Elektronika gyakorlat 4 –  

10003-16 Irányítástechnikai alapok 

gyakorlat 

Irányítástechnikai gyakor-

latok  
1 –  

Összes gyakorlat: 9 11 

Szakmai angol 2 2 

Összes óraszám: 20,5 20,5 

Összefüggő szakmai gyakorlat:    

1/13. évfolyam után: 160 óra    
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1.2.6.2. Elektronikai technikus, esti 
Óraterv a szakmai kerettantervhez 

Szakgimnázium 

Elektronikai technikus: 54 523 02 

2016/17-es tanévtől 

ESTI 

 
Tantárgyak 1/13. évf. 

5/13. és 

2/14. évf. 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Foglalkoztatás II.  – 0(T) 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.  – 0(T) 

10013-16 Áramkörök építése, üze-

meltetése  
Elektronikai áramkörök  – 3 

10014-16 Mechatronikai rendszerek  Mechatronika  – 1 

10015-16 Számítógép alkalmazása az 

elektronikában  
Számítógép alkalmazás  – 1,5 

10007-16 Informatikai és műszaki 

alapok 
Műszaki ismeretek  1 –  

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság  
0(T) – 

10005-16 Villamosipari alaptevé-

kenységek   

Műszaki rajz  0(T) – 

Elektrotechnika  3 – 

Elektronika  3 – 

10003-16 Irányítástechnikai alapok  Irányítástechnika  1 – 

Összes elmélet: 8+(1,5) 5,5+(2,5) 

10013-16 Áramkörök építése, üze-

meltetése  

Elektronikai áramkörök 

gyakorlat  
– 3,5 

10014-16 Mechatronikai rendszerek  Mechatronika gyakorlat  – 2 

10015-16 Számítógép alkalmazása az 

elektronikában  

Szimuláció és PLC gyakor-

lat 
– 4 

Mikrovezérlők gyakorlat  – 2 

10005-16 Villamosipari alaptevé-

kenységek gyakorlat 

Elektrotechnika gyakorlat  3 – 

Elektronika gyakorlat  4 – 

10007-16 Informatikai és műszaki 

alapok gyakorlat 

 

Műszaki informatika gya-

korlat  

beszámítás, 

közismereti 

informatika 

 – 

Műszaki gyakorlatok  1 –  

10003-16 Irányítástechnikai alapok  
Iránytástechnikai gyakorla-

tok  
1 – 

Összes gyakorlat: 9 11 

Szakmai angol 2 2 

Összes óraszám: 20,5 21 

Összefüggő szakmai gyakorlat:    
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1/13. évfolyam után: 160 óra    

1.2.6.3. Erősáramú elektrotechnikus, esti 
Óraterv a szakmai kerettantervhez 

Szakgimnázium 

Erősáramú elektrotechnikus: 54 522 01 

2016/17-es tanévtől 

ESTI 

 
Tantárgyak 1/13. évf. 

5/13. és 

2/14. évf. 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Foglalkoztatás II.  – 0(T) 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.  – 0(T) 

Erősáramú szerelések Géptan  – 1 

Erősáramú mérések Méréstechnika  – 1 

Erősáramú berendezések üzeme  
Villamos gépek  – 1,5 

Villamos művek  – 1,5 

11500-12 Munkahelyi egészség 

és biztonság  

Munkahelyi egészség és bizton-

ság 
0(T) – 

10005-16 Villamosipari alapte-

vékenység 

Műszaki rajz  0(T) – 

Elektrotechnika  3 – 

Elektronika  3 – 

10007-16 Informatikai és mű-

szaki alapok 
Műszaki ismeretek  1 –  

10003-16 Irányítástechnikai 

alapok  
Irányítástechnika 1 – 

Összes elmélet: 8+(1,5) 5+(2,5) 

Erősáramú szerelések Erősáramú szerelési gyakorlat – 3,5 

Erősáramú mérések Erősáramú mérések gyakorlata – 2 

Erősáramú berendezések üzeme  

Műszaki dokumentáció gyakorlat  – 2 

Villamos gépek és vezérlések 

gyakorlat 
– 4 

10005-16 Villamosipari alapte-

vékenység 

Elektrotechnika gyakorlat  3 – 

Elektronika gyakorlat 4 – 

10007-16 Informatikai és mű-

szaki alapok gyakorlat 

 

Műszaki informatika gyakorlat  

beszámítás, 

közismereti 

informatika 

 – 

Műszaki gyakorlatok  1 –  

10003-16 Irányítástechnikai 

alapok  
Irányítástechnikai gyakorlatok  1 – 

Összes gyakorlat: 9 11,5 

Szakmai angol 2 2 

Összes óraszám: 20,5 21 

Összefüggő szakmai gyakorlat:    

1/13. évfolyam után: 160 óra    
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1.2.7. Kifutó esti képzések 

1.2.7.1. Villanyszerelő, esti kifutó 

Óraterv a szakmai kerettantervekhez  
2015/2016. tanévtől 

Szakiskola (Szakközépiskola) – Esti tagozat 
Villanyszerelő 

 

Tantárgy 
Heti óraszám 

1. évfolyam 2. évfolyam 

Munkahelyi egészség és biztonság T 0 

Foglalkoztatás II. 0 T 

Foglalkoztatás I. 0 1 

Műszaki ismeretek 1 0 

Épületvillamossági szerelés 1 1 

Vállalkozási ismeretek 0 T 

Ipari elektronika 0 1 

Elektrotechnikai számítások 1 1 

Villamosipari anyagismeret T T 

Villamos gépek és berendezések 0 1 

Villamos műszaki ábrázolás 1 1 

Szakmai elmélet összesen 4 6 

Műszaki informatika gyakorlat * 1 0 

Műszaki gyakorlatok * 2 0 

Épületvillamossági szerelés gyakorlata * 10 2 

Épületvillamossági mérések gyakorlat * 1 1 

Villamos gépek és berendezések üzemvite-

lének, mérésének gyakorlata 
0 9 

Szakmai gyakorlat összesen 14 12 

Összes óraszám 18 18 

Összefüggő szakmai gyakorlat 160  

 
Összefüggő szakmai gyakorlatok: 

 

1. évfolyam után:  60 óra Műszaki gyakorlatok 

  80 óra Épületvillamossági szerelés gyakorlata 

 20 óra Épületvillamossági mérések gyakorlat 

 

 

T - Távoktatásban tanított tárgyak esetén az adott tárgyból minden félévben vizsgával mérjük 

a tanulók felkészültséget, ennek osztályzata kerül a bizonyítványba. A követelményeket, pon-

tos tematikát és az ajánlott szakirodalmat a tanulók félév elején megkapják. Ezekből a tár-

gyakból vizsgaalkalmak előtt konzultáció igényelhető. 
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2. Informatika 

2.1. Informatika alapozás 

2.1.1. Szakgimnáziumi képzés 

2.1.1.1. Magyar nyelvű képzés („D”) 
 

Szakgimnáziumi óraterv  

INFORMATIKA ALAPOZÁS 

(CAD-CAM informatikus, Informatikai rendszerüzemeltető) 

2016/17-es tanévtől 

 

Tantárgyak 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. óra-

szám ösz-

szesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv1 2 1 1 1 556 - - 

Irodalom 2 3 3 3  - - 

Idegen nyelv** 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika**2 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika  -  -  - 1 31 - - 

Informatika** 2 2 - - 144 - - 

Művészetek   - -  1  - 36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex természettudományos 

tantárgy 
3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika - 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható tantárgy: Érettségi 

tantárgy, vagy Idegen nyelv, vagy Kémia, 

vagy Informatika, vagy Szakmai tantárgy* 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - 1 - - 36 - - 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. - - - - - 0,5 15,5 

11498-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. - - - - - 2 62 

11996-16 

Információtechnológiai 

alapok 

IT alapok 1 1   72 - - 

IT alapok gyakor-

lat*** 
2 1   108 - - 

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 

Hálózatok I.  1 1 1 67 - - 

Hálózatok I. gya-

korlat*** 
 2 3 2 242 - - 

11625-16 

Programozás és adat-

bázis-kezelés 

Programozás 1 1 1 1 139 - - 

Programozás gya-

korlat*** 
2 2 2 2 278 - - 

11999-16 

Informatikai szakmai 

angol nyelv 

IT szakmai angol 

nyelv 
2 2 - - 144 - - 

12010-16 

Nyílt forráskódú rend-

Linux alapok - - 1 - 36 - - 

Linux alapok gya- - - 2 - 72 - - 
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Tantárgyak 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. óra-

szám ösz-

szesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

szerek kezelése korlat*** 

12008-16 

Irodai szoftverek hala-

dó szintű használata 

Irodai szoftverek - - - 1 31 - - 

Irodai szoftverek 

gyakorlat*** 
- - - 3 93 - - 

12009-16 

Informatikai szakmai 

orientáció 

IT szakorientáció 1 1 - - 72 - - 

IT szakorientáció 

gyakorlat*** 
2 1 - - 108 - - 

12003-16 

Hálózati ismeretek II. 

Hálózatok II. - - - - - 3 93 

Hálózatok II. gya-

korlat*** 
- - - - - 9 279 

IT hálózatbizton-

ság 
- - - - - 1,5 46,5 

IT hálózatbizton-

ság gyakorlat*** 
- - - - - 3 93 

12013-16 

Hálózati operációs 

rendszerek és felhő-

szolgáltatások 

Szerverek és fel-

hőszolgáltatások 
- - - - - 3 93 

Szerverek és fel-

hőszolgáltatások 

gyakorlat*** 

- - - - - 9 279 

Érettségire épülő (fő) szakképesítés 8 8 7 7 
(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés 
3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35 -  35 - 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31  - 31 - 

 

1 – 9. évfolyamon heti egy órát csoportbontásban tartunk 

2 – 10. évfolyam kivételével a matematikát csoportbontásban tanítjuk 

* 11. és 12. évfolyamon 1 óra kötelezően választott érettségi felkészítő a Szakmai tantárgy! 

*** a gyakorlati képzés csoportbontásban történik 
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2.1.1.2. Két tanítási nyelvű angol („C”) 
 

 

Szakgimnáziumi óraterv  

INFORMATIKA ALAPOZÁS 

(CAD-CAM informatikus, Informatikai rendszerüzemeltető) 

2016/17-es tanévtől 

két tanítási nyelvű képzés 

 

 

Tantárgyak 9/kny 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Irodalom - 3 3 3 3 417  -  - 

Magyar nyelv1 3 1 1 1 1 247  -  - 

Angol nyelv**  18 6 6 5 5 1415 4 124 

Német nyelv2** - 2 2 2  - 216  -  - 

Matematika** 3 3 3 3 3 525  -  - 

Történelem - 2 2 3 3 345  -  - 

Informatika** 3 1 1 - - 180  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 5 875  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175  -  - 

Angol célnyelvi civilizáció3** - 1 1 2 2 206 - - 

Választható természettudományos tantárgy 

– fizika4** - 2 2 1 2 242 - - 

Kötelezően választható tantárgy: Érettségi 

tantárgy, vagy célnyelv, vagy Természettu-

dományos tantárgy, vagy Informatika, vagy 

Szakmai tantárgy* 

- - - 2 2 134  -  - 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. - - - - - - 0,5 15,5 

11498-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. - - - - - - 2 62 

11996-16 

Információtechnológiai 

alapok 

IT alapok  - 1 1 - - 72  -  - 

IT alapok gyakor-

lat*** 
 - 2 1 - - 108  -  - 

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 

Hálózatok I.  - - 1 1 1 67  -  - 

Hálózatok I. gya-

korlat*** 
 - - 2 3 2 242  -  - 

11625-16 

Programozás és adat-

bázis-kezelés 

Programozás  - 1 1 1 1 139  -  - 

Programozás gya-

korlat*** 
 - 2 2 2 2 278  -  - 

11999-16 

Informatikai szakmai 

angol nyelv 

IT szakmai angol 

nyelv 
 - 2 2   144 4 144 

12010-16 

Nyílt forráskódú rend-

szerek kezelése 

Linux alapok  -  -  - 1  36  -  - 

Linux alapok gya-

korlat*** 
 -  -  - 2  72  -  - 

12008-16 

Irodai szoftverek hala-

Irodai szoftverek  -  -  -  - 1 31  -  - 

Irodai szoftverek  -  -  -  - 2 62  -  - 



 

 
144 

 

Tantárgyak 9/kny 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

dó szintű használata gyakorlat*** 

12009-16 

Informatikai szakmai 

orientáció 

IT szakorientáció - 1 1 - - 72 - - 

IT szakorientáció 

gyakorlat*** 
- 2 1 - - 108 - - 

12003-16 

Hálózati ismeretek II. 

Hálózatok II. - - - - - - 3 93 

Hálózatok II. gya-

korlat*** 
- - - - - - 9 279 

IT hálózatbizton-

ság 
- - - - - - 1,5 46,5 

IT hálózatbizton-

ság gyakorlat*** 
- - - - - - 3 93 

12013-16 

Hálózati operációs 

rendszerek és felhő-

szolgáltatások 

Szerverek és fel-

hőszolgáltatások 
- - - - - - 3 93 

Szerverek és fel-

hőszolgáltatások 

gyakorlat*** 

- - - - - - 9 279 

Érettségire épülő (fő) szakképesítés - 8 8 7 7* 
(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés 
- 3 4 3 3* - - 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 33 38 39 38 37 - 35 - 

Tanítási hetek száma 36 36 36 36 31 - 31 - 

 

1 – 9/kny évfolyamon heti egy órát csoportbontásban tartunk 

2 – Szabadon felhasználható órakeret terhére 

3 - Szabadon felhasználható órakeret terhére 

4 - Szabadon felhasználható órakeret terhére  

* 11. és 12. évfolyamon 1 óra kötelezően választott érettségi felkészítő a Szakmai tantárgy! 

*** a gyakorlati képzés csoportbontásban történik 
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2.1.1.3. Nyelvi előkészítő angol („I”) 
 

Szakgimnáziumi óraterv  

INFORMATIKA ALAPOZÁS 

(CAD-CAM informatikus, Informatikai rendszerüzemeltető) 

2017/18-as tanévtől 

nyelvi előkészítő 

 

Tantárgyak 9/nyek 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. óra-

szám ösz-

szesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Irodalom - 3 3 3 3 417 - - 

Magyar nyelv1 3 1 1 1 1 247 - - 

Angol nyelv**  18 5 5 5 5 1343 4 124 

Matematika** 3 3 3 3 3 525 - - 

Történelem -  2  2  3 3 345 - - 

Etika - - - - 1 31 - - 

Informatika** 3 1 1 - - 180 - - 

Művészetek - - - 1 - 36 - - 

Testnevelés 5  5 5 5 5 875 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 - - 

Kötelező komplex természettudományos 

tantárgy 
- 3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: fizika 
 - - 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható tantárgy: Érettségi 

tantárgy, vagy célnyelv, vagy Természettu-

dományos tantárgy, vagy Informatika, vagy 

Szakmai tantárgy* 

- - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - - 1 - - 36 - - 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.  - - - - - - 0,5 15,5 

11498-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. - - - - - - 2 62 

11996-16 

Információtechnológiai 

alapok 

IT alapok - 1 1 - - 72 -  - 

IT alapok gyakor-

lat*** 
- 2 1 - - 108 -  - 

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 

Hálózatok I. - - 1 1 1 103 -  - 

Hálózatok I. gya-

korlat*** 
- - 2 3 2 242 -  - 

11625-16 

Programozás és adat-

bázis-kezelés 

Programozás - 1 1 1 1 139 -  - 

Programozás gya-

korlat*** 
- 2 2 2 2 278 -  - 

11999-16 

Informatikai szakmai 

angol nyelv 

IT szakmai angol 

nyelv 
- 2 2 - - 144 4 144 

12010-16 

Nyílt forráskódú rend-

szerek kezelése 

Linux alapok - - - 1 - 36 -  - 

Linux alapok gya-

korlat*** 
- - - 2 - 72 -  - 

12008-16 Irodai szoftverek - - - - 1 31 -  - 
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Tantárgyak 9/nyek 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. óra-

szám ösz-

szesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Irodai szoftverek hala-

dó szintű használata 

Irodai szoftverek 

gyakorlat*** 
- - - - 3 93 -  - 

12009-16 

Informatikai szakmai 

orientáció 

IT szakorientáció - 1 1 - - 72 - - 

IT szakorientáció 

gyakorlat*** 
- 2 1 - - 108 - - 

12003-16 

Hálózati ismeretek II. 

Hálózatok II. - - - - - - 3 93 

Hálózatok II. gya-

korlat*** 
- - - - - - 9 279 

IT hálózatbizton-

ság 
- - - - - - 1,5 46,5 

IT hálózatbizton-

ság gyakorlat*** 
- - - - - - 3 93 

12013-16 

Hálózati operációs 

rendszerek és felhő-

szolgáltatások 

Szerverek és fel-

hőszolgáltatások 
- - - - - - 3 93 

Szerverek és fel-

hőszolgáltatások 

gyakorlat*** 

- - - - - - 9 279 

Érettségire épülő (fő) szakképesítés - 8 8 7 7 
 

(1045+453)  

1498 

 

31 961 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés 
- 3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 33 35 36 36 36 - 35 - 

Tanítási hetek száma 36 36 36 36 31 - 31 - 

 

1 – 9/nyek évfolyamon heti egy órát csoportbontásban tartunk 

* 11. és 12. évfolyamon 1 óra kötelezően választott érettségi felkészítő a Szakmai tantárgy! 

*** a gyakorlati képzés csoportbontásban történik 
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2.1.2. Kifutó szakközépiskolai képzés 

2.1.2.1. Magyar nyelvű képzés („D”) 
 

2014/2015. tanévtől 

Ágazati besorolás: XIII. Informatika 

Szakközépiskolai képzés 

magyar 

Tantárgyak 9. 10. 11. 12. 

Irodalom 2 3 3 3 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

Angol nyelv ** 4 4 4 4 

Második idegen nyelv ** - - - - 

Matematika (**9.11.12) 4 4 3 3 

Etika     1   

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 3 3 

Fizika  2 2 1   

Kémia 2 1     

Biológia-egészségtan   2 2 1 

Földrajz 2 1     

Szakmai elméleti tárgyak 3 3 4 5 

Szakmai gyakorlat *** 3 4 4 6 

Művészetek (ének)   1     

Művészetek (rajz) 1       

Célnyelvi civilizáció   - -  -  -  

Informatika ** 2 2 1 

 Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségi felkészítő     2 3 

Összes 35 36 35 35 

Csop. Bontás 22 14 19 17 

Összes 57 50 54 52 
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2.1.2.2. Két tanítási nyelvű képzés, angol („C”, „D”) 
 

2013/2014. tanévtől 

Ágazati besorolás: XIII. Informatika 

Két tanítási nyelvű szakközépiskolai képzés 

angol 

Tantárgyak 9/kny. 9. 10. 11. 12. 

Irodalom 

 

3 3 3 3 

Magyar nyelv (**9/kny) 3 1 1 1 1 

Angol nyelv ** 18 7 5 5 5 

Német nyelv **   2 3 3   

Matematika ** 3 3 3 3 3 

Etika         1 

Történelem, társadalmi és állampol-

gári ismeretek   
2 2 3 3 

Fizika **   2 2 1 1 

Kémia   2 1     

Biológia-egészségtan     2 2 1 

Földrajz   2 1     

Szakmai elméleti tárgyak   3 3 4 5 

Szakmai gyakorlat ***   3 4 4 6 

Művészetek (ének) 1         

Művészetek (rajz) 1         

Célnyelvi civilizáció **   1 1 2 2 

Informatika ** 3 1 1   

 Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Érettségi felkészítő       2 2 

Összes 35 38 38 39 39 

Csop. Bontás 27 21 21 20 23 

Összes 62 59 59 59 62 
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2.2. Szakmai óratervek 

2.2.1. Szakgimnáziumi képzés 

2.2.1.1. Informatikai rendszerüzemeltető 
 

Óraterv a szakmai kerettantervhez 

Szakgimnázium 

Informatikai rendszerüzemeltető: 54 481 06 

2016/17-es tanévtől 

 

 
Tantárgyak 

1/13. 

évf. 

5/13. és 

2/14. évf. 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Foglalkoztatás II.  – 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.  – 2 

11996-16 

Információtechnológiai alapok 
IT alapok 2 – 

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 
Hálózatok I. 3 – 

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés 
Programozás 4 – 

11999-16 

Informatikai szakmai angol nyelv 
IT szakmai angol nyelv 4 – 

12003-16 

Hálózati ismeretek II. 

Hálózatok II.  3 

IT hálózatbiztonság  1,5 

12013-16 

Hálózati operációs rendszerek és 

felhőszolgáltatások 

Szerverek és felhőszolgál-

tatások 
– 3 

Összes elmélet: 13 10 

11996-16 

Információtechnológiai alapok 
IT alapok gyakorlat 3 – 

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 
Hálózatok I. gyakorlat 7 – 

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés 
Programozás gyakorlat 8 – 

12003-16 

Hálózati ismeretek II. 

Hálózatok II. gyakorlat – 9 

IT hálózatbiztonság gya-

korlat 
– 3 

12013-16 

Hálózati operációs rendszerek és 

felhőszolgáltatások 

Szerverek és felhőszolgál-

tatások gyakorlat 
– 9 

Összes gyakorlat: 18 21 

Szakmai angol 4 4 

Összes óraszám: 35 35 
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2.2.1.2. CAD-CAM informatikus 
 

Óraterv a szakmai kerettantervhez 

Szakgimnázium 

CAD-CAM informatikus: 54 481 01 

2016/17-es tanévtől 

 

 
Tantárgyak 

1/13. 

évf. 

5/13. és 

2/14. évf. 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Foglalkoztatás II.  – 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.  – 2 

11996-16 

Információtechnológiai alapok 
IT alapok 2 –  

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 
Hálózatok I. 3 –  

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés 
Programozás 4 –  

11999-16 

Informatikai szakmai angol nyelv 
IT szakmai angol nyelv 4 – 

10820 -16 CAD alapok Műszaki ábrázolás –  1,5 

12000 -16 CAM alapok 
Technológiai ismeretek –  3 

Műszaki ismeretek –  3 

10818 -16 CNC gépkezelés, progra-

mozás 
Számítógépes gyártás –  3 

Összes elmélet: 13 13 

11996-16 

Információtechnológiai alapok 
IT alapok gyakorlat 3 –  

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 
Hálózatok I. gyakorlat 7 –  

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés 
Programozás gyakorlat 8 –  

10820 -16 CAD alapok 
Műszaki ábrázolás gyakor-

lat 
–  3 

12000 -16 CAM alapok 
CAD-CAM gyakorlat –  4 

CAD gyakorlat –  4 

10818 -16 CNC gépkezelés, progra-

mozás 

Technológiai gyakorlat –  3 

CNC gépek gyakorlat –  4 

Összes gyakorlat: 18 18 

Szakmai angol 4 4 

Összes óraszám: 35 35 
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2.2.2. Kifutó szakközépiskolai képzés 

2.2.2.1. Ágazati alapozás 
Óraterv a szakmai kerettantervekhez 

2013/2014. tanévtől 

Szakközépiskola 

XIII. Informatika ágazati alapozás 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

1/13. 

évf. 

Elmélet 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5    0,5 

10815-12 Információtechnológiai 

alapok 

Információtechnológiai 

alapok 
2    2,5 

10817-12 Hálózatok, programozás 

és adatbázis-kezelés 

Adatbázis- és szoftverfej-

lesztés 
0,5 1 2 1 4 

Hálózati ismeretek I  2 2 3 6 

10826-12 Szakmai életpálya-építés, 

munkaszervezés, munkahelyi 

kommunikáció 

Munkaszervezési ismeretek    1 1 

 Összes elmélet: 3 3 4 5 14 

Gyakorlat 

10815-12 Információtechnológiai 

alapok gyakorlat 

Információtechnológiai 

gyakorlat 
2    3 

10817-12 Hálózatok, programozás 

és adatbázis-kezelés gyakorlat 

Adatbázis- és szoftverfej-

lesztés gyakorlat 
1 2 2 2 8 

Hálózati ismeretek I. gya-

korlat 
 2 2 2 8 

10826-12 Szakmai életpálya-építés, 

munkaszervezés, munkahelyi 

kommunikáció 

Munkaszervezési ismeretek 

gyakorlat 
   2 2 

 Összes gyakorlat: 3 4 4 6 21 

 Összesen: 6 7 8 11 35 

Összefüggő szakmai gyakorlatok az 

adott évfolyam után: 

 70 

óra 

105 

óra 

140 

óra 
 

160 

óra 

 

Összefüggő szakmai gyakorlatok: 

 

9. évfolyam után:  70 óra Információtechnológia gyakorlat 

10. évfolyam után:  50 óra adatbáziskezelés + 

 55 óra hálózat 

11. évfolyam után.  70 óra adatbáziskezelés + 

 70 óra hálózat 

1/13 évfolyam után:  50 óra Információtechnológiai alapok + 

 60 óra Adatbázis kezelés és szoftverfejlesztés+ 

 50 óra Hálózati ismeretek I gyakorlat  
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2.2.2.2. Informatikai rendszergazda (komplex) 
 

Informatikai rendszergazda: 54 481 04 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 
5/13 és 2/14. évf. 

Szakképesítés specifikus 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. 2 

10827 -12 Hálózati operációs 

rendszerek és szolgáltatások 

Hálózati operációs rend-

szerek 
6,5 

10828 -12 Vállalati hálózatok 

üzemeltetése és felügyelete 

Hálózati ismeretek II. 7 

IT hálózat biztonság 2 

Összes elmélet: 18 

10827 -12 Hálózati operációs 

rendszerek és szolgáltatások 

Hálózati operációs rend-

szerek gyakorlat 
8 

10828 -12 Vállalati hálózatok 

üzemeltetése és felügyelete 

Hálózati ismeretek II. 

gyakorlat 
7 

IT hálózat biztonság gya-

korlat 
2 

Összes gyakorlat: 17 

Összes óraszám: 35 
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2.2.3. Szakgimnáziumi esti képzés 

2.2.3.1. Informatikai rendszerüzemeltető, esti 
 

Óraterv a szakmai kerettantervhez 

Szakgimnázium 

Informatikai rendszerüzemeltető: 54 481 06 

2016/17-es tanévtől 

ESTI 

 
Tantárgyak 

1/13. 

évf. 

5/13. és 

2/14. évf. 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Foglalkoztatás II.  – 0(T) 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.  – 0(T) 

11996-16 

Információtechnológiai alapok 
IT alapok 1 – 

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 
Hálózatok I. 1,5 – 

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés 
Programozás 2 – 

11999-16 

Informatikai szakmai angol nyelv 
IT szakmai angol 2 2 

12003-16 

Hálózati ismeretek II. 

Hálózatok II. – 1,5 

IT hálózatbiztonság – 0,5 

12013-16 

Hálózati operációs rendszerek és 

felhőszolgáltatások 

Szerverek és felhőszolgál-

tatások 
– 2 

Összes elmélet: 6,5 5,5+(2,5) 

11996-16 

Információtechnológiai alapok 
IT alapok gyakorlat 2 – 

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 
Hálózatok I. gyakorlat 4 – 

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés 
Programozás gyakorlat 4 – 

12003-16 

Hálózati ismeretek II. 

Hálózatok II. gyakorlat – 5 

IT hálózatbiztonság gya-

korlat 
– 2 

12013-16 

Hálózati operációs rendszerek és 

felhőszolgáltatások 

Szerverek és felhőszolgál-

tatások gyakorlat 
– 5 

Összes gyakorlat: 10 12 

Szakmai angol 2 2 

Összes óraszám: 18,5 22 
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2.2.3.2. CAD-CAM informatikus, esti 
 

Óraterv a szakmai kerettantervhez 

Szakgimnázium 

CAD-CAM informatikus: 54 481 01 

2016/17-es tanévtől 

ESTI 

 
Tantárgyak 

1/13. 

évf. 

5/13. és 

2/14. évf. 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Foglalkoztatás II.  – 0(T) 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.  – 0(T) 

11996-16 

Információtechnológiai alapok 
IT alapok 1 –  

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 
Hálózatok I. 1,5 –  

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés 
Programozás 2 –  

11999-16 

Informatikai szakmai angol nyelv 
IT szakmai angol 2 1 

10820 -16 CAD alapok Műszaki ábrázolás –  0,5 

12000 -16 CAM alapok 
Technológiai ismeretek –  1 

Műszaki ismeretek –  1,5 

10818 -16 CNC gépkezelés, progra-

mozás 
Számítógépes gyártás –  1,5 

Összes elmélet: 6,5 5,5+(2,5) 

11996-16 

Információtechnológiai alapok 
IT alapok gyakorlat 2 –  

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 
Hálózatok I. gyakorlat 4 –  

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés 
Programozás gyakorlat 4 –  

10820 -16 CAD alapok 
Műszaki ábrázolás gyakor-

lat 
–  2 

12000 -16 CAM alapok 
CAD-CAM gyakorlat –  2 

CAD gyakorlat –  2 

10818 -16 CNC gépkezelés, progra-

mozás 

Technológiai gyakorlat –  2 

CNC gépek gyakorlat –  3 

Összes gyakorlat: 10 11 

Szakmai angol 2 2 

Összes óraszám: 18,5 21 
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3. Gépészet 

3.1. Gépészet alapozás 

3.1.1. Szakgimnáziumi képzés 

3.1.1.1. Nyelvi előkészítő angol („E”) 
Szakgimnáziumi óraterv  

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

2017/18-as tanévtől 

nyelvi előkészítő 

 

Tantárgyak 9/nyek 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv1 3 1 1 1 1 247 - - 

Irodalom - 3 3 3 3 417 - - 

Idegen nyelv** 18 5 5 5 5 1343 4 124 

Matematika** 3 3 3 3 3 525 - - 

Történelem -  2 2 3 3 354 - - 

Etika - -  -  - 1 31 - - 

Informatika** 3 1 1 - - 180 - - 

Művészetek  - - -  1  - 36 - - 

Testnevelés 5  5 5 5 5 875 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 - - 

Kötelező komplex természettudományos 

tantárgy 
- 3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika - - 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható tantárgy: Érettsé-

gi tantárgy, vagy Idegen nyelv, vagy Ké-

mia, vagy Informatika, vagy Szakmai 

tantárgy* 

-  - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - - 1 - - 36 - - 

11499-12 

Foglalkoztatás 

II. 
Foglalkoztatás II. 

- 

- - - - - 0,5 15,5 

11498-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. 

- 
- - - - - 2 62 

10163-12 

Gépészeti mun-

kabiztonság és 

környezetvéde-

lem 

Munkavédelem - 0,5 - - -- 18 - - 

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat*** 

- 

0,5 - - - 18 - - 

11572-16 

Mechatronikai 

alapozó felada-

tok 

Vezérléstechnikai 

alapismeretek 

- 
- 2 - - 36 - - 

Gépegységek szerelé-

se és karbantartá-

sa*** 

- 

- 2 2 - 72 - - 

Pneumatikus és hid-

raulikus szerelési 
- - - 3 - 108 - - 
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Tantárgyak 9/nyek 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

gyakorlat*** 

10164-12 

Gépgyártósori 

gépkezelői, gép-

szerelői felada-

tok 

A gyártásszervezés 

alapjai 
- - - - 2 62 - - 

Beállítási, szerelési és 

karbantartási gya-

korlat*** 

- - - - 2 62 - - 

10162-12 

Gépészeti alapo-

zó feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
 4,5 4 3 - 

414 

- - 

Műszaki ábrázolás - 2 - - - - - 

Gépészeti anyagok - 2,5  - - - - 

Műszaki mechanika - - 2 - - - - 

Gépészeti technológiák 

I. 
- - 2 - - - - 

Gépészeti technológiák 

II. 

- 
- - 1 - - - 

Gépelemek - - - 2  - - 

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorla-

ta*** 

- 5,5 4 2 - 414 - - 

10172-12 Mérő-

termi feladatok 

Műszaki mérés - - - - 3 

93 

 - 

Geometriai mérések, 

anyagvizsgálatok 

- 
- - - 1,5 - 

- Geom.mér.-k; összetett 

mech. techn. vizsg. 
- - - - 1 - 

Villamos mérések - - - - 0,5 - 

Műszaki mérés gya-

korlat*** 

- 
- - - 3 93   

10169-12 

Forgácsoló 

technológia ha-

gyományos és 

CNC szerszám-

gépeken 

Forgácsolási ismere-

tek 
- - - - - - 4 124 

Forgácsolás gyakor-

lat*** 
- - - - - - 8 186 

10170-16 

Gyártástervezés 

és gyártásirányí-

tás 

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 
- - - - - - 6 216 

Gyártástervezés gya-

korlat*** 
- - - - - - 4 124 

10171-16 

Karbantartás és 

üzemvitel 

Szerszámgépek kar-

bantartása 
- - - - - - 3 93 

Karbantartás gyakor-

lat*** 

- 
- - - - - 3,5 108,5 

Érettségire épülő (fő) szakképesítés 
- 

8 8 7 7 (1045+4

53)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés 

- 
3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 33 35 36 36 36 -  35 - 

Tanítási hetek száma 36 36 36 36 31   31 - 
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Tantárgyak 9/nyek 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Összefüggő szakmai gyakorlat -  140 140  -  - 

 

1 – 9. évfolyamon heti egy órát csoportbontásban tartunk 

* 11. és 12. évfolyamon 1 óra kötelezően választott érettségi felkészítő a Szakmai tantárgy! 

*** a gyakorlati képzés csoportbontásban történik 

 

 

3.1.1.2. Két tanítási nyelvű német („F”) 
Szakgimnáziumi óraterv  

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

2017/18-as tanévtől (2016/17 módosítása) 

két tanítási nyelvű képzés 

 

Tantárgyak 9/kny 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Irodalom - 3 3 3 3 417  -  - 

Magyar nyelv1 3 1 1 1 1 247  -  - 

Német nyelv**  18 6 6 5 5 1415  -  - 

Angol nyelv2** - 2 2 2  - 216 4 124 

Matematika** 3 3 3 3 3 525  -  - 

Történelem - 2 2 3 3 345  -  - 

Informatika** 3 1 1 - - 180  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 5 875  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175  -  - 

Német célnyelvi civilizáció3** - 1 1 2 2 206 - - 

Választható természettudományos tantárgy 

– fizika4** - 2 2 1 2 242 - - 

Kötelezően választható tantárgy: Érettségi 

tantárgy, vagy célnyelv, vagy Természettu-

dományos tantárgy, vagy Informatika, vagy 

Szakmai tantárgy* 

- - - 2 2 134  -  - 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. - - - - - - 0,5 15,5 

11498-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. - - - - - - 2 62 

10163-12 

Gépészeti munka-

biztonság és kör-

nyezetvédelem 

Munkavédelem - 0,5 - - - 18 - - 

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat*** 
- 0,5 - - - 18 - - 

11572-16 

Mechatronikai 

alapozó feladatok 

Vezérléstechnikai 

alapismeretek 
- - 2  - 36 - - 

Gépegységek szerelé- - - 2 2 - 72 - - 
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Tantárgyak 9/kny 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

se és karbantartá-

sa*** 

Pneumatikus és hid-

raulikus szerelési 

gyakorlat*** 

- - - 3 - 108 - - 

10164-12 

Gépgyártósori 

gépkezelői, gép-

szerelői feladatok 

A gyártásszervezés 

alapjai 
- - - - 2 62 - - 

Beállítási, szerelési és 

karbantartási gyakor-

lat*** 

- - - - 2 62 - - 

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
- 4,5 4 3 - 

414 

- - 

Műszaki ábrázolás  2  - - - - 

Gépészeti anyagok  2,5  - - - - 

Műszaki mechanika   2 - - - - 

Gépészeti technológiák 

I. 
- - 2 - - - - 

Gépészeti technológiák 

II. 
- -  1  - - 

Gépelemek - -  2  - - 

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorla-

ta*** 

 5,5 4 2  414 - - 

10172-12 Mérő-

termi feladatok 

Műszaki mérés - - -  3 

93 

  

Geometriai mérések, 

anyagvizsgálatok 
- - - - 1,5 - 

- Geom.mér.-k; összetett 

mech. techn. vizsg. 
- - - - 1 - 

Villamos mérések - - - - 0,5 - 

Műszaki mérés gya-

korlat*** 
- - - - 3 93 - - 

10169-12 

Forgácsoló tech-

nológia hagyomá-

nyos és CNC szer-

számgépeken 

Forgácsolási ismere-

tek 
- - - - - - 4 124 

Forgácsolás gyakor-

lat*** 
- - - - - - 8 186 

10170-16 

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 
- - - - - - 6 216 

Gyártástervezés gya-

korlat*** 
- - - - - - 4 124 

10171-16 

Karbantartás és 

üzemvitel 

Szerszámgépek kar-

bantartása 
- - - - - - 3 93 

Karbantartás gyakor-

lat*** 
- - - - - - 3,5 108,5 

Érettségire épülő (fő) szakképesítés - 8 8 7 7 
(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés 
- 3 4 3 3 - - 
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Tantárgyak 9/kny 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 33 38 39 38 37  - 35 - 

Tanítási hetek száma 36 36 36 36 31  - 31 - 

Összefüggő szakmai gyakorlat - - 140 140 - - - - 

 

1 – 9/kny évfolyamon heti egy órát csoportbontásban tartunk 

2 – Szabadon felhasználható órakeret terhére 

3 - Szabadon felhasználható órakeret terhére 

4 - Szabadon felhasználható órakeret terhére  

* 11. és 12. évfolyamon 1 óra kötelezően választott érettségi felkészítő a Szakmai tantárgy! 

*** a gyakorlati képzés csoportbontásban történik 

 

3.1.1.3. Magyar nyelvű képzés („G”) 
 

Szakgimnáziumi óraterv  

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

2017/18-as tanévtől (2016/17 módosítása) 

Tantárgyak 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. óra-

szám ösz-

szesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv1 2 1 1 1 556 - - 

Irodalom 2 3 3 3  - - 

Idegen nyelv** 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika**2 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika  -  -  - 1 31 - - 

Informatika** 2 2 - - 144 - - 

Művészetek   - -  1  - 36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex természettudomá-

nyos tantárgy 
3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika - 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható tantárgy: Érett-

ségi tantárgy, vagy Idegen nyelv, vagy 

Kémia*, vagy Informatika, vagy 

Szakmai tantárgy* 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - 1 - - 36 - - 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. - - - - - 0,5 15,5 

11498-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. - - - - - 2 62 
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Tantárgyak 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. óra-

szám ösz-

szesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

10163-12 

Gépészeti munka-

biztonság és kör-

nyezetvédelem 

Munkavédelem 0,5 - - -- 18 - - 

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat*** 
0,5 - - - 18 - - 

11572-16 

Mechatronikai 

alapozó feladatok 

Vezérléstechnikai 

alapismeretek 
- 2 - - 36 - - 

Gépegységek sze-

relése és karban-

tartása*** 

- 2 2 - 72 - - 

Pneumatikus és 

hidraulikus sze-

relési gyakor-

lat*** 

- - 3 - 108 - - 

10164-12 

Gépgyártósori 

gépkezelői, gép-

szerelői feladatok 

A gyártásszerve-

zés alapjai 
- - - 2 62 - - 

Beállítási, szere-

lési és karbantar-

tási gyakorlat*** 

- - - 2 62 - - 

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapo-

zó feladatok 
4,5 4 3 - 

414 

- - 

Műszaki ábrázolás 2 - - - - - 

Gépészeti anyagok 2,5  - - - - 

Műszaki mechani-

ka 
- 2 - - - - 

Gépészeti techno-

lógiák I. 
- 2 - - - - 

Gépészeti techno-

lógiák II. 
- - 1 - - - 

Gépelemek - - 2  - - 

Gépészeti alapo-

zó feladatok gya-

korlata*** 
5,5 4 2 - 414 - - 

10172-12 Mérő-

termi feladatok 

Műszaki mérés - - - 3 

93 

  

Geometriai méré-

sek, anyagvizsgá-

latok 

- - - 1,5 - 

- Geom.mér.-k; 

összetett mech. 

techn. vizsg. 

- - - 1 - 

Villamos mérések - - - 0,5 - 

Műszaki mérés 

gyakorlat*** 
- - - 3 93   

10169-12 

Forgácsoló tech-

nológia hagyomá-

Forgácsolási is-

meretek 
- - - - - 4 124 

Forgácsolás gya- - - - - - 8 186 
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Tantárgyak 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. óra-

szám ösz-

szesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

nyos és CNC 

szerszámgépeken 

korlat*** 

10170-16 

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 

Gyártástervezés 

és gyártásirányí-

tás 

- - - - - 6 216 

Gyártástervezés 

gyakorlat*** 
- - - - - 4 124 

10171-16 

Karbantartás és 

üzemvitel 

Szerszámgépek 

karbantartása 
- - - - - 3 93 

Karbantartás 

gyakorlat*** 
- - - - - 3,5 108,5 

Érettségire épülő (fő) szakképesítés 8 8 7 7 
(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében megszerez-

hető szakképesítés 
3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35 -  35 - 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31 - 

Összefüggő szakmai gyakorlat  140 140  -  - 

 

1 – 9. évfolyamon heti egy órát csoportbontásban tartunk, 2 – 10. évfolyam kivételével a ma-

tematikát csoportbontásban tanítjuk 

* 11. és 12. évfolyamon 1 óra kötelezően választott érettségi felkészítő a Szakmai tantárgy! 

*** a gyakorlati képzés csoportbontásban történik 

  



 

 
162 

 

 

 

3.1.2. Kifutó szakközépiskolai képzés 

3.1.2.1. Nyelvi előkészítő képzés („E”) 
 

2013/2014. tanévtől 

Ágazati besorolás: IX. Gépészet 

Nyelvi előkészítős szakközépiskolai képzés 

magyar 

Tantárgyak 9/ny 9. 10. 11. 12. 

Irodalom 

 

3 3 3 3 

Magyar nyelv (**9/ny) 1,5 1 1 1 1 

Angol nyelv ** 18 6 5 5 4 

Második idegen nyelv   -  -  -   - 

Matematika ** 1,5 4 4 3 3 

Etika       1   

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek   
2 2 3 3 

Fizika   2 2 1 1 

Kémia   2 1     

Biológia-egészségtan     2 2 1 

Földrajz   2 1     

Szakmai elméleti tárgyak   3 4 4 8 

Szakmai gyakorlat ***   3 3 4 3 

Művészetek (ének)     1     

Művészetek (rajz)    - -   -  - 

Célnyelvi civilizáció    -  - -   - 

Informatika ** 3 1 1     

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Érettségi felkészítő       2 2 

Összes 30 35 36 35 35 

Csop. Bontás 24 17 16 18 15 

Összes 54 52 52 53 50 
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3.1.2.2. Két tanítási nyelvű német („F”) 
 

2013/2014. tanévtől 

Ágazati besorolás: IX. Gépészet 

Két tanítási nyelvű szakközépiskolai képzés 

német 

 

Tantárgyak 9/kny 9. 10. 11. 12. 

Irodalom - 3 3 3 3 

Magyar nyelv (**9/kny) 3 1 1 1 1 

Német nyelv ** 18 7 5 5 5 

Angol nyelv ** - 2 3 3 - 

Matematika ** 3 3 3 3 3 

Etika - - - - 1 

Történelem, társadalmi és állampol-

gári ismeretek - 
2 2 3 3 

Fizika ** - 2 2 1 1 

Kémia - 2 1 

  Biológia-egészségtan - 

 

2 2 1 

Földrajz - 2 1 

  Szakmai elméleti tárgyak - 3 4 4 8 

Szakmai gyakorlat *** - 3 3 4 3 

Művészetek (ének) 1 - - - - 

Művészetek (rajz) 1 - - - - 

Célnyelvi civilizáció ** - 1 1 2 2 

Informatika ** 3 1 1 - - 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Érettségi felkészítő - - - 2 2 

Összes 35 38 38 39 39 

Csop. Bontás 27 22 21 24 19 

Összes 62 60 59 63 58 
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3.1.2.3. Magyar nyelvű képzés („G”) 
 

2013/2014. tanévtől 

Ágazati besorolás: IX. Gépészet 

Szakközépiskolai képzés 

magyar 

Tantárgyak 9. 10. 11. 12. 

Irodalom 2 3 3 3 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

Angol nyelv ** 4 4 4 4 

Második idegen nyelv - - - - 

Matematika (**9.11.12) 4 4 3 3 

Etika     1   

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek 
2 2 3 3 

Fizika  2 2 1   

Kémia 2 1     

Biológia-egészségtan   2 2 1 

Földrajz 2 1     

Szakmai elméleti tárgyak 3 4 4 8 

Szakmai gyakorlat *** 3 3 4 3 

Művészetek (ének)   1     

Művészetek (rajz) 1       

Célnyelvi civilizáció   -  -  - -  

Informatika ** 2 2 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségi felkészítő     2 3 

Összes 35 36 35 35 

Csop. Bontás 20 12 19 15 

Összes 55 48 54 50 
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3.2. Szakmai óratervek 

3.2.1. Szakgimnáziumi képzés 

Óraterv a szakmai kerettantervhez 

Szakgimnázium 

Gépgyártástechnológiai technikus: 54 521 03 

2016/17-es tanévtől 

 
Tantárgyak 

1/13. 

évf. 

5/13. és 

2/14. évf. 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Foglalkoztatás II.  – 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.  – 2 

 Forgácsolási ismeretek – 4 

10169-12 Forgácsoló technológia ha-

gyományos és CNC szerszámgépeken 

Forgácsolási ismeretek – 2 

CNC alapismeretek – 2 

 Gyártástervezés és gyártásirányítás  6 

10170-16 Gyártástervezés és gyártásirá-

nyítás  

Alkatrészgyártás tervezése – 2 

Szerelés technológiai tervezése – 1 

Gyártórendszerek – 2 

Gyártásirányítás – 1 

 Szerszámgépek karbantartása – 3 

10171-16 Karbantartás és üzemvitel 
Szerszámgépek telepítése, karbantartása – 2 

Irányítástechnika – 1 

 Műszaki mérés 3 – 

10172-12 Mérőtermi feladatok 

Geometriai mérések, anyagvizsgálatok 1,5 – 

Geometriai mérések; Összetett mechani-

kai-, technológiai vizsgálatok 
1 – 

Villamos mérések 0,5 – 

 Gépészeti alapozó feladatok 12  

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 

Műszaki ábrázolás  2 – 

Gépészeti anyagok 3 – 

Műszaki mechanika 2 – 

Gépészeti technológiák I. 2 – 

Gépészeti technológiák II. 1 – 

Gépelemek 2 – 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem  
Munkavédelem  0,5 – 

Összes elmélet: 15,5 15,5 

10171-16 Karbantartás és üzemvitel Karbantartás gyakorlat  – 3,5 

10170-16 Gyártástervezés és gyártásirá-

nyítás  
Gyártástervezés gyakorlat – 4 

10169-12 Forgácsoló technológia ha-

gyományos és CNC szerszámgépeken 
Forgácsolás gyakorlat – 8 

10172-12 Mérőtermi feladatok Műszaki mérés gyakorlat  3 – 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata 12 – 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem  
Elsősegélynyújtás gyakorlat  0,5 – 

Összes gyakorlat: 15,5 15,5 

Szakmai angol 4 4 

Összes óraszám: 35 35 

Összefüggő szakmai gyakorlat:    

1/13. évfolyam után: 160 óra    
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Óraterv a szakmai kerettantervhez 

Szakgimnázium 

Mechatronikai technikus: 54 523 04 

2017/18-as tanévtől 

 
Tantárgyak 1/13. évf. 

5/13. és 

2/14. évf. 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Foglalkoztatás II.  – 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.  – 2 

10190-12 Mechatronikai gépészeti feladatok 

Mechatronikai gépészeti feladatok – 4 

Műszaki dokumentáció – 2 

Mechatronikai szerkezetek építőele-

mei 
– 1 

Ipari gyártórendszerek – 1 

10191-12 Mechatronikai villamos feladatok 

Mechatronikai villamos feladatok 3 4,5 

Villamos gépek 1 – 

Elektronika 1  

Ipari elektronika – 1 

Hajtástechnika – 1 

Ipari automatizálás 1 1,5 

PLC technika – 1 

 Műszaki mérés 2 - 

10172-12 Mérőtermi feladatok 
Geometriai mérések 1 – 

Villamos mérések 1 – 

 Mechatronikai alapozó feladatok 9 – 

11572-16 Mechatronikai alapozó feladatok 

Géprajz 3 – 

Anyagismeret 2 – 

Elektrotechnika 2 – 

Gépelemek 2 – 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem  
Munkavédelem  0,5 – 

Összes elmélet: 14,5 11 

11572-16 Mechatronikai alapozó feladatok 
Mechatronikai alapozó feladatok 

gyakorlat 
14  

10190-12 Mechatronikai gépészeti feladatok 
Mechatronikai gépészeti feladatok 

gyakorlata 
– 13(12,7) 

10191-12 Mechatronikai villamos feladatok 
Mechatronikai villamos feladatok 

gyakorlat 
– 7(7,3) 

10172-12 Mérőtermi feladatok Műszaki mérés gyakorlat 2  

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem  
Elsősegélynyújtás gyakorlat  0,5 – 

Összes gyakorlat: 16,5 20 

Szakmai angol 4 4 

Összes óraszám: 35 35 

Összefüggő szakmai gyakorlat:    

1/13. évfolyam után: 160 óra    
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3.2.2. Szakközépiskolai képzés 

3.2.2.1. Gépi forgácsoló, 3 éves képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai óraterv  

34 521 03 

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

2016/17-es tanévtől 

Tantárgyak 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

Közismereti    

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom 2 1 0,5 

Idegen nyelv 2  2 2 

Matematika 3 1 1 

Társadalomismeret 2 1 – 

Természetismeret 3 – – 

Testnevelés 5 5 5 

Osztályközösség-építő Program 1 1  1  

Összesen:  18 óra 11 óra 9,5 óra 

Szakmai elmélet    

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 –  –  

Munkavédelem 1  – –  

Gépészeti ala-

pozó feladatok 

Műszaki dokumentációk 1 

 – –  Gépészeti alapmérések 0,5 

Fémek alakítása 0,5 

Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat 2,5 2 –  

Esztergálás –  2 3 

Marás  – 3 –  

Köszörülés  – 2 2,5 

Foglalkoztatás I. –  –  2 

Foglalkoztatás II. –  –  0,5 

Szakmai elmélet összesen 6 9 8 

Szakmai gyakorlat    

Elsősegélynyújtás gyakorlata 1  – –   

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata 5  –  – 

Anyagvizsgálat és gépészeti mérések gyakorla-

ta 
5 –   –   

Esztergálás gyakorlata  – 7 5,5 

Marás gyakorlata  – 6 6 

Köszörülés gyakorlata  – 3 6 

Szakmai gyakorlat összesen 11 16 17,5 

Szakmai összesen 17 25 25,5 

Összes óraszám 35 36 35 

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140 – 

 

*** a gyakorlati képzés csoportbontásban történik 

  



 

 
168 

 

 

 

Szakmai órák 

Szakközépiskolai óraterv  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

Gépi forgácsoló: 34 521 03 

2016/17-es tanévtől 

 

 
Tantárgy 

Heti óraszám 

1/9 2/10 3/11 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 
Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 – – 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság 

és környezet-védelem 
Munkavédelem 1 – – 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 

Gépészeti 

alapozó 

feladatok 

Műszaki dokumentációk 1 

– – Gépészeti alapmérések 0,5 

Fémek alakítása 0,5 

10173-12 Anyagvizsgálatok és geo-

metriai mérések 

Szakmai anyagismeret és anyagvizsgá-

lat 
2,5 2 – 

10174-12 Esztergályos feladatok Esztergálás – 2 3 

10176-12 Marós feladatok Marás – 3 – 

10175-12 Köszörűs feladatok Köszörülés – 2 2,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. – – 2 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. – – 0,5 

Szakmai elmélet összesen 6 9 8 

Szakmai gyakorlat    

10163-12 Gépészeti munkabiztonság 

és környezet-védelem 
Elsősegélynyújtás gyakorlata 1 – – 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata 5 – – 

10173-12 Anyagvizsgálatok és geo-

metriai mérések 

Anyagvizsgálat és gépészeti mérések 

gyakorlata 
5 – – 

10174-12 Esztergályos feladatok Esztergálás gyakorlata – 7 5,5 

10176-12 Marós feladatok Marás gyakorlata – 6 6 

10175-12 Köszörűs feladatok Köszörülés gyakorlata – 3 6 

Szakmai gyakorlat összesen 11 16 17,5 

Szakmai összesen 17 25 25,5 

Közismereti 18 11 9,5 

Összes óraszám 35 36 35 

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140 – 

 

Összefüggő szakmai gyakorlatok: 

9. évfolyam után:  140 óra  

10. évfolyam után:  140 óra  
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3.2.2.2. Gépi forgácsoló, 2 éves képzés közismereti oktatás nélkül 
 

Óraterv a szakmai kerettantervekhez 

Szakközépiskolai képzés közismereti nélkül 

Gépi forgácsoló 34 521 03 

2016/2017. tanévtől 

 

 
Tantárgy 

Heti óraszám 

1. évf. 2. évf. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biz-

tonság 
Munkahelyi egészség és biztonság 1 – 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és 

környezet-védelem 
Munkavédelem 1 – 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok 2 – 

10173-12 Anyagvizsgálatok és geometri-

ai mérések 
Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat 3 – 

10174-12 Esztergályos feladatok Esztergálás 3 2 

10176-12 Marós feladatok Marás – 3 

10175-12 Köszörűs feladatok Köszörülés 3 1 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. – 2 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.  0,5 

Szakmai elmélet összesen 13 8,5 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és 

környezet-védelem 
Elsősegélynyújtás gyakorlata 1 – 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata 6 – 

10173-12 Anyagvizsgálatok és geometri-

ai mérések 

Anyagvizsgálat és gépészeti mérések 

gyakorlata 
6 – 

10174-12 Esztergályos feladatok Esztergálás gyakorlata 9 6 

10176-12 Marós feladatok Marás gyakorlata – 12 

10175-12 Köszörűs feladatok Köszörülés gyakorlata – 8,5 

Szakmai gyakorlat összesen 22 26,5 

Összes óraszám 35 35 

Összefüggő szakmai gyakorlat 160 – 
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3.2.1. Szakképesítés-ráépülések 

3.2.1.1. CNC gépkezelő 
 

Óraterv a szakmai kerettantervekhez 

Szakközépiskolai képzés közismereti nélkül 

Szakképesítés-ráépülés 

CNC gépkezelő 35 521 01 

2017/2018. tanévtől 

 

 

 Szakmai köve-

telmény-

modulok 

Tantárgyak 

Elméleti  

heti óra-

szám 

Gyakorlati 

heti óra-

szám 

11399-12 

CNC-forgácsolás 

Gyártáselőkészítés 2 –  

CNC programozás 5 –  

CNC programozá-

si gyakorlat 
– 6 

CNC szerszámgé-

pek 
5  – 

CNC forgácsolási 

gyakorlat 
 – 17  

Elmélet + gyakorlat  12  23 

Összes óra 35  
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3.2.2. Kifutó szakközépiskolai képzés 

3.2.2.1. Ágazati alapozás 
 

Óraterv a szakmai kerettantervekhez 

2013/2014. tanévtől 

Szakközépiskola 

IX. Gépészet ágazati alapozás 

Szakmai követelménymodu-

lok 
Tantárgyak 

9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

1/13. 

évf. 

Elmélet 

11500-12 Munkahelyi egész-

ség és biztonság 

Munkahelyi egész-

ség és biztonság 
0,5    0,5 

10163-12 Gépészeti munka-

biztonság és környezetvéde-

lem 

Munkavédelem    1 1 

10162-12 Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
2,5 4 4 5 15,5 

Műszaki dokumentációk 1    

3* Műszaki rajz   1  

Géprajzi ismeretek  2   

Gépészeti alapmérések   1  1 

Anyagismeret  1   
2** 

Anyagjelölések 0,5    

Anyagvizsgálat  1   1 

Gépészeti szerelés    1 1,5 

CAD alkalmazás    1 1 

Kézi forgácsolás 1    
3*** 

Gépi forgácsolás   1 1 

Műszaki mechanika   1  

3**** Gépelemek    1 

Hajtások    1 

10172-12 Mérőtermi felada-

tok 

Műszaki mérés    2 2 

Geometriai mérések    0,6 

1***** Összetett mechanikai-, 

technológiai vizsgálatok 
   0,4 

Villamos mérések     1 1 

 Összes elmélet: 3 4 4 8 19 

 

*Műszaki-, géprajz és dokumentációk néven integráltan oktatjuk az 1/13. évfolyamon 

**Anyagjelölések és anyagismeret néven integráltan oktatjuk az 1/13. évfolyamon  

*** Kézi- és gépi forgácsolás néven integráltan oktatjuk az 1/13. évfolyamon 

****Műszaki mechanika, gépelemek, hajtások néven integráltan oktatjuk az 1/13. évfolyamon 

*****Geometriai mérések, összetett mechanikai-, technológiai vizsgálatok néven integráltan oktatjuk a 12. 

és az 1/13. évfolyamon 
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Szakmai követelménymodu-

lok 
Tantárgyak 

9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

1/13. 

évf. 

Gyakorlat 

10163-12 Gépészeti munka-

biztonság és környezetvéde-

lem 

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
   1 1 

10162-12 Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlat 
3 3 4  13 

Műszaki dokumentációk 

gyakorlat 
  1  1 

Gépészeti alapmérések 

gyakorlat 
  1  1 

Anyagismeret, gyakorlat  0,5   1 

Anyagvizsgálat gyakorlat  0,5   1 

Kézi forgácsolás gyakor-

lat 
1 1   4 

Gépi forgácsolás gyakor-

lat 
2 1 2  5 

10172-12 Mérőtermi felada-

tok 

Műszaki mérés 

gyakorlat 
   2 2 

Geometriai mérések 

gyakorlat 
   0,4 0,4 

Anyagvizsgálat    0,2 0,2 

Villamos mérések gya-

korlat 
   0.5 0,5 

Nagypontosságú mérések    0,5 0,5 

Szerszámgépek pontossá-

ga 
   0,4 0,4 

 Összes gyakorlat: 3 3 4 3 16 

Összefüggő szakmai gyakor-

latok  

 70 

óra 

105 

óra 

140 

óra 
 

160 

óra 

 
*Az elsősegélynyújtás gyakorlat tananyagát tömbösítve oktatjuk a félév során egy alkalommal. 

Összefüggő szakmai gyakorlatok: 

9. évfolyam után:  35 óra Kézi forgácsolás gyakorlat 

 35 óra Gépi forgácsolás gyakorlat 

10. évfolyam után:  20 óra Anyagismeret gyakorlat 

 40 óra Kézi forgácsolás gyakorlat 

 45 óra Gépi forgácsolás gyakorlat 

11. évfolyam után.  30 óra Műszaki dokumentációk gyakorlat 

 30 óra Gépészeti alapmérések gyakorlat 

 15 óra Anyagismeret, gyakorlat 

 30 óra Kézi forgácsolás gyakorlat 

 35 óra Gépi forgácsolás gyakorlat 

1/13 évfolyam után:  30 óra Műszaki dokumentációk gyakorlat 

 30 óra Gépészeti alapmérések gyakorlat 

 30 óra Anyagismeret, gyakorlat 

 35 óra Kézi forgácsolás gyakorlat 

   35 óra Gépi forgácsolás gyakorlat 
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3.2.2.2. Gépgyártás-technológiai technikus (komplex) 
 

Gépgyártás-technológiai technikus: 54 521 03 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 
5/13 és 2/14. évf. 

Szakképesítés specifikus 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0,5 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. 2 

10169-12 Forgácsoló technológia 

hagyományos és CNC szerszám-

gépeken 

Forgácsolás és anyagvá-

lasztás 
2 

CNC gyártásismeret és -

tervezés 
4 

10170-12 Gyártástervezés és gyár-

tásirányítás 

Gyártástervezés és -

irányítás 
4,5* 

CAD rajzolás 1 

Képlékeny alakítás 1 

10171-12 Karbantartás és üzem-

vitel 

Szerszámgépek karbantar-

tása és telepítése 
2 

Irányítástechnika 1 

Villamos gépek 1 

Összes elmélet: 19 

10169-12 Forgácsoló technológia 

hagyományos és CNC szerszám-

gépeken 

Forgácsolási alapismere-

tek gyakorlat 
8 

10170-12 Gyártástervezés és gyár-

tásirányítás 

Gyártástervezés és gyár-

tásirányítás gyakorlat 
2 

10171-12 Karbantartás és üzem-

vitel 

Szerszámgépek karbantar-

tása gyakorlat 
6 

Összes gyakorlat: 16 

Összes óraszám: 35 

 

*A tantárgy tartalmazza a szereléstechnológia tantárgy témaköreit 
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3.2.3. Kifutó szakiskolai képzések 

3.2.3.1. Gépi forgácsoló 

Óraterv a szakmai kerettantervekhez KIFUTÓ 

2015/2016. tanévtől - Szakiskola (Szakközépiskola) 

GÉPI FORGÁCSOLÓ 34 521 03 

Tantárgy Heti óraszám 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

Magyar – Kommunikáció 2+1 1 1,5 

Angol nyelv 2 2 2 

Matematika 2+1 1 2 

Társadalomismeret 2 1 1 

Természetismeret (fizi-

ka+földrajz+biológia) 
3 0 0 

Testnevelés 4 2 2 

Szabad órakeret - > Művészetek 1+1 0+3 1,5+3 

Osztályfőnöki 1 1 1 

Közismeret összesen 18 11 9,5 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0 0 

Foglalkoztatás II. 0 0 0,5 

Foglalkoztatás I. 0 0 2 

Munkavédelem 1 0 0 

Gépészeti alapozó feladatok 4,5 (2+2,5) 0 0 

Műszaki dokumentációk 2,5 0 0 

Gépészeti alapmérések 1 0 0 

Fémek alakítása 1 0 0 

Szakmai anyagismeret és anyagvizs-

gálat 
2** 1** 0 

Esztergálás 2** 0** 3 

Marás 0 3 0 

Köszörülés 0 2 2,5 

Szakmai elmélet összesen 7,5+2,5 6+0 8+0 

Elsősegélynyújtás gyakorlata  0** 1** 0 

Gépészeti alapozó feladatok gyakorla-

ta 
4 0 0 

Anyagvizsgálat és gépészeti mérések 

gyakorlata 
3** 2** 0 

Esztergálás gyakorlata 0 7+1 4+2 

Marás gyakorlata 0 5+1 5+0,5 

Köszörülés gyakorlata 0 2 6 

Szakmai gyakorlat összesen 7 17+2 15+2,5 

Szakmai összesen 17 25 25,5 

Összes óraszám 35 36 35 

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 160  

 

**Órák átcsoportosítva az évfolyamok között a témakörök logikai sorrendje és az órák szer-

vezhetősége miatt  
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3.2.4. Szakgimnáziumi esti képzések 

3.2.4.1. Gépgyártástechnológiai technikus, esti 
Óraterv a szakmai kerettantervhez 

Szakgimnázium 

Gépgyártástechnológiai technikus: 54 521 03 

2016/17-es tanévtől, ESTI 

 
Tantárgyak 

1/13. 

évf. 

5/13. és 

2/14. évf. 

11499-12 Foglalkoztatás II.  Foglalkoztatás II.  – 0(T) 

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.  – 0(T) 

10169-12 Forgácsoló technológia hagyo-

mányos és CNC szerszámgépeken 

Forgácsolási ismeretek – 2 

Forgácsolási ismeretek – 1 

CNC alapismeretek – 1 

10170-16 Gyártástervezés és gyártásirányí-

tás  

Gyártástervezés és gyártásirányítás  3,5 

Alkatrészgyártás tervezése – 1 

Szerelés technológiai tervezése – 1 

Gyártórendszerek – 1 

Gyártásirányítás – 0,5 

10171-16 Karbantartás és üzemvitel 

Szerszámgépek karbantartása – 1,5 

Szerszámgépek telepítése, karbantartása – 1 

Irányítástechnika – 0,5 

10172-12 Mérőtermi feladatok 

Műszaki mérés 2 – 

Geometriai mérések, anyagvizsgálatok 1 – 

Geometriai mérések; Összetett mechani-

kai-, technológiai vizsgálatok 
0,5 – 

Villamos mérések 0,5 – 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 

Gépészeti alapozó feladatok 7 – 

Műszaki ábrázolás  1 – 

Gépészeti anyagok 2 – 

Műszaki mechanika 1 – 

Gépelemek 1 – 

Gépészeti technológiák I. 1 – 

Gépészeti technológiák II. 1 – 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem  
Munkavédelem  0(T) – 

Összes elmélet: 9+(0,5) 7+(2,5) 

10171-16 Karbantartás és üzemvitel Karbantartás gyakorlat  – 2 

10170-16 Gyártástervezés és gyártásirányí-

tás  
Gyártástervezés gyakorlat – 2 

10169-12 Forgácsoló technológia hagyo-

mányos és CNC szerszámgépeken 
Forgácsolás gyakorlat – 5 

10172-12 Mérőtermi feladatok Műszaki mérés gyakorlat  2 – 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata 7 – 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem  
Elsősegélynyújtás gyakorlat  0(T) – 

Összes gyakorlat:  9 9 

Szakmai angol 2 2 

Összes óraszám: 20,5 20,5 

Összefüggő szakmai gyakorlat:    

1/13. évfolyam után: 160 óra 
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3.2.5. Kifutó esti képzések 

3.2.5.1. Gépi forgácsoló 
 

Szakiskola (Szakközépiskola) – Esti tagozat 

 

Tantárgy 
Heti óraszám 

1. évfolyam 2. évfolyam 

Munkahelyi egészség és biztonság T 0 

Foglalkoztatás II. 0 T 

Foglalkoztatás I. 0 T 

Munkavédelem 1 0 

Gépészeti alapozó feladatok 1 0 

Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat 1 0,5 

Esztergálás 1,5 1 

Marás 1,5 0 

Köszörülés 0 2,5 

Szakmai elmélet összesen 6 4 
   

Elsősegélynyújtás gyakorlata 0(T) 0 

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata 3 0 

Anyagvizsgálat és gépészeti mérések gya-

korlata 
3 0 

Esztergálás gyakorlata 6 2 

Marás gyakorlata 0 7 

Köszörülés gyakorlata 0 5 

Szakmai gyakorlat összesen 12 14 

Összes óraszám 18 18 

Összefüggő szakmai gyakorlat 160  

 

Összefüggő szakmai gyakorlatok: 

 

1. évfolyam után:  160 óra gyakorlat 

   

T - Távoktatásban tanított tárgyak esetén az adott tárgyból minden félévben vizsgával mérjük 

a tanulók felkészültséget, ennek osztályzata kerül a bizonyítványba. A követelményeket, pon-

tos tematikát és az ajánlott szakirodalmat a tanulók félév elején megkapják. Ezekből a tár-

gyakból vizsgaalkalmak előtt konzultáció igényelhető. 

 

 


