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Küldetésnyilatkozat
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája célja a köznevelési
feladatának olyan szintű ellátása, amely elősegíti a fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik,
képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak
megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ez által erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a
közérdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás
eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a köznevelést, mint
közszolgálati feladatot látja el, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú
fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. Pedagógiai
működésének egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és
szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés
határozzák meg. Egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat.
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában elvárás, hogy a pedagógiai
munka kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az
életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a tanuló fejlődését
biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemezze.
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Jogszabályi háttér
•
•
•
•
•
•
•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról (az érettségi
vizsgatantárgyak általános követelményeiről)
40/2002.(V.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
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Az iskola nevelési programja
A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
Általános pedagógiai célkitűzéseink
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája célja a köznevelési
feladatának olyan szintű ellátása, amely elősegíti a fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik,
képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak
megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ez által erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a
közérdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás
eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.
•
•
•
•
•
•
•
•

a magyar állami közoktatási és szakképzési céloknak és a helyi igényeknek való megfelelés
a humanista, demokratikus értékek közvetítése
a modern természettudományos és humán műveltség hangsúlyozása az oktató-nevelő munkában
széleskörű, a piacon jól használható szakmai ismeretek közvetítése
az oktatás ember- és személyiség központú szervezése és megvalósítása
diákközpontúság a nevelési- oktatási folyamatban
a pedagógusok alkotó közösségének döntéseire épített összehangolt pedagógiai munka
a nevelés- oktatás folyamatos fejlesztése, a változó világ követelményeihez igazítása
az iskolahasználók igényeihez alkalmazkodó működés

Pedagógiai célkitűzéseink megvalósítása érdekében iskolánkban pedagógusokból álló belső értékelési csoport
(BECS) működik, amelynek feladata a tanfelügyelethez kapcsolódó önértékelési rendszer kiépítése és az
önértékelés lebonyolításának irányítása, koordinálása az intézményben. A belső értékelési csoport saját szabályzata
szerint végzi tevékenységét.
Az általános célok eléréséhez rendelt feladataink
•

A személyiség tehetség-alapú fejlesztése
o az ismeretek birtoklására való igény kialakítása a diákokban
o képességfejlesztés, tehetséggondozás az adottságokhoz igazítottan
o a kreativitás, a gondolkodás fejlesztésén alapuló ismeretszerzés erősítése
o korszerű alapműveltség, az európai normáknak megfelelő általános műveltség kialakítása
o tanulási és önművelési technikák elsajátíttatása
o sikeres kapcsolattartást biztosító kommunikációs készség kialakítása magyar nyelven és idegen
nyelveken
o az információ befogadó, rendszerező és értékelő képességek kiépítése

•

A nevelési-oktatási folyamat időszerűségének megtartása
o a szakképzésnek a munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó megvalósítása
o a tanulók innovatív képességek erősítése és hasznosítása az oktatási folyamatban
o a funkcionális tantárgyszemlélet erősítése a pedagógusok körében
o az európaiság gondolatának szellemiségének megértetése
o az egészséges lokálpatriotizmus kifejlesztése

•

A saját és társai életminőségéért felelős emberi szemlélet kialakítása:
o Egészséges életszemlélet, életmód, életvitel kialakítása.
o A környezeti kultúra, a környezetvédelem fontosságának felismertetése.
o A családi életnek, mint harmonikus életlehetőségnek a tudatosítása
o A hazaszeretet, a modern hazafiság eszményének feltárása
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A hagyományteremtés, hagyományápolás és hagyománytisztelet kialakítása
Demokratikus, felelős közösségi magatartás fejlesztése

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
•

A személyiséget formáló pedagógusok folyamatos kapcsolattartásával biztosítani
o a személyiség fejlesztésének összehangoltságát
o a személyiség alakulásának nyomon követését
o a személyiség változásának kimenetre koncentráló eredményességét

•

A tanítási módszerek sokféleségével biztosítani
o a tanulók lexikai tudásának elmélyülését
o gondolkodási képességének folyamatos fejlődését
o kreativitásának kihasználását, érvényesülését
o önálló munkára való képességének kialakulását
o lemaradás esetén időben történő felzárkózását
o kiemelkedő tehetsége esetén differenciált foglalkoztatását

•

Korszerű tankönyvek és oktatástechnikai eszközök választásával és alkalmazásávalbiztosítani
o a tanulás korszerűségét
o a többforrású ismeretszerzés lehetőségét
o a szemléltetés sokszínűségét

•

Tanórán kívüli tevékenységi körök sokaságával biztosítani
o kiemelkedő képességű diákjainknak tudásszintjének fejlődését
o lemaradó, tanulási nehézségekkel küszködő tanulóink felzárkózását
o különböző érdeklődésű diákjaink érdeklődésének megfelelő, adottságaik kihasználását lehetővé
tevő elfoglaltságot
o a sportot kedvelőknek, versenyzőknek a sportolási lehetőséget
Tevékenységi köreink
• a tantárgyakhoz kapcsolódó szakkörök
• a versenyekre felkészítő foglalkozások
• a tantárgyi korrepetálások
• a felvételire felkészítő foglalkozások
• az önképzőkörök

A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A
pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz
kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük
szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a
tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi
higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok
motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében.
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének,
testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező
átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre
nevelés beemelését a köznevelés területére. Az iskolánknak ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták
közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és
fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok
kezeléséről. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is.
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Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
Minden tanulónknak ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a természetben és a
kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási
képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló
környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók
számára. Az iskolának fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok
gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat,
amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük
értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.
Egészségnevelési alapelvek
• széleskörű egészségnevelés
• elsődleges elv a prevenció
• mindennapos testnevelés
• mentálhigiéné
• egészségfejlesztő szervezetfejlesztés
• önsegítés
• együttműködés a pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi szakemberek, szülők, diákok között
Diák sportegyesület szerepe a diákok életében
A DDSE önálló jogi személy. Az intézmény diákjai részére tanrenden kívül
•
•
•
•
•

tömegsportot szervez
diákversenyeket rendez
a szabadidő hasznos eltöltését szervezi
városi szinten a gyermek-, ifjúsági szabadidő sportot lehetőségeihez mérten segíti
rendezvényekhez, osztálykirándulásokhoz, közösségi célok megvalósításához anyagi támogatást nyújthat

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Általános 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 az alábbiak szerint valósul meg:
•
•

Közösségfejlesztés az osztályközösségek keretén belül
Kiemelt közösségi élményekhez juttatás ünnepségeken, amelyeken
o erősítjük diákjaink
kötődését az intézményhez
hagyományépítés, hagyományőrzés iránti igényét
hazafiságát
identitástudatát
közösségi érzését
a magyar kultúra iránti igényét
esztétikai igényét
o lehetővé tesszük
a nyilvános elismerést
egymás iránti tiszteletük megnyilvánulását
szervező készségük kibontakozását
előadói tehetségük kibontakozását
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a közösségi viselkedés gyakorlását
•

Lehetőség biztosítása közösségi feladatokban való részvételre rendezvényeinken,
o amelyek lehetővé teszik diákjaink számára
o a megmérettetést tanulmányi téren
o a sokoldalú tehetség kibontakozását
o a szabad joggyakorlást és véleménynyilvánítást
o kreativitásuk kihasználását
o az egészséges életszemlélet erősödését
o a kulturált életvitelre való igény kialakulását
o a társas kapcsolatok gyakorlását
o a kikapcsolódást, szórakozást
o a szabadidő értelmes és hasznos kihasználását
o az egészséges versenyszellem kialakulását
o az iskolának a társadalom felé való nyitását ( nyílt napok)
Iskolai rendezvényeink:
o országosésháziversenyek(tantárgyiversenyek,szavalóversenyek)
o a diákélet rendszeres fórumai, eseményei (diákfórumok,diáknapok)
o az iskolai élet hagyományőrző, szervezett összejövetelei(gólyabál, gólyaavató)
o az osztályok közösségeinek rendezvényei
o a tanulmányokhoz kötődő rendezvények (szakmaikirándulások, szakmai napok)
o a művelődést, kultúrát szolgáló közös, szervezett programok(színházlátogatások)
o a diákok egészségmegőrzését elősegítő programok (sportnapok,drog-vetélkedő, házibajnokságok)
o a beiskolázáshoz kötődő, az iskolát népszerűsítő rendezvények(nyílt napok, pályaválasztási
kiállítások)

A pedagógusok helyi feladatai
A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, oktatása, a kerettantervben előírt törzsanyag átadása,
elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak
figyelembevételével. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy
•

•

•
•
•
•

•

•

nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének
kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek
egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét,
a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint együttműködjön
gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva
hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse,
segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat,
előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási szabályainak
elsajátítását, és törekedjen azok betartatására,
egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére,
együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a tanulókat,
a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, magatartásáról,
az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő
lehetőségekről,
a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges
erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a
veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - és szükség esetén más szakemberek - bevonásával,
a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul
tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon,
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az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, oktatómunkáját éves és
tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a tanulók
tevékenységét,
a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy szövegesen,
sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját,
részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát,
tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan irányítsa,
a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait
maradéktalanul teljesítse,
pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai ünnepségeken
és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken,
határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket,
megőrizze a hivatali titkot,
hivatásához méltó magatartást tanúsítson,
a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel.

Az osztályfőnök feladatai
Az osztályfőnök olyan körültekintően választott pedagógus, akinek személyisége különleges jelentőséggel bír
tanulók életében, aki
• folyamatosan figyelemmel kíséri diákjai előmenetelét, személyiségfejlődését
• közvetlen kapcsolatot tart a szülőkkel,
• diákjaival kapcsolatos kérdésekben konzultál az osztályban tanítókkal
• összehangolja az osztályban folyó pedagógiai munkát
• kapcsolatot tart a gyakorlóhelyekkel,
• segíti osztályát az osztályrendezvények szervezésében
• az iskolai rendezvények szervezésébe bevonja tanulóit
A fentieken túl, az osztályfőnöknek különlegesen fontos feladata
o a társas kapcsolatok gyakorlása
o a konfliktuskezelés tanulása
o a toleranciára nevelés
o a perifériára szorulók, beilleszkedési nehézségekkel küzdők közösségbe kapcsolása
o a magatartási nehézségekkel küzdők folyamatos figyelése, segítése
o a tanulásban segítségre szorulók segítése
o a tanulási kudarcoknak kitett tanulók segítése
o a közösségi szellem erősítése
o a közösségi normák elsajátíttatása
o a közösségi munkára való igény kialakítása
o az egészséges versenyhelyzet megteremtése
o a szervezési ismeretek fejlesztése

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
•
•
•
•
•

A viselkedési és magatartászavarokat az osztályfőnöknek jelzi az intézmény valamennyi pedagógusa és
dolgozója.
Súlyos magatartási zavarok esetén a tanuló gondviselőjének bevonásával az osztályfőnök diagnózis
felállítására a megfelelő segítő szolgálathoz irányítja a tanulót.
Az igazgató szakértői vélemény alapján mentesítheti a tanulót egyes tantárgyakból az értékelés alól.
A magatartászavarokkal küszködő diák személyiségfejlődését kitüntetett figyelemmel kíséri az osztályfőnök
a közösség irányítása közben.
Az ifjúságvédelmi felelős (a tanuló, az osztályfőnök és az érintett pedagógusok bevonásával)a habilitációra
és rehabilitációra szoruló diák számára egyéni fejlesztési tervet dolgoz ki.
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A szaktanárok saját tanórájuk keretén belül figyelembe veszik a viselkedési- és magatartászavarral küzdő
tanulók érdekeit, és velük a saját fejlődési ütemüknek megfelelően foglakoznak.
A viselkedési- és magatartászavarral küzdő diák egyéni fejlesztő foglalkozásokon vesz részt a szaktanár
javaslatára.

Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
Az iskolai gyermekvédelem valamennyi pedagógus napi feladata
Az osztályfőnök kiemelt feladata
• felderíteni a tanulók fejlődését veszélyeztető okokat
o elbeszélgetéssel
o családlátogatással
o gyámügyi hivatallal való együttműködéssel
o szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással
• ellensúlyozni a káros hatásokat pedagógiai eszközökkel
o személyes elbeszélgetéssel
o az osztályközösség bevonásával
o a pedagógus közösség segítségével
o az ifjúságvédelmi felelőssel együttműködve
• szükség esetén a tanuló érdekében intézkedést kezdeményezni a megfelelő fórumon
Az ifjúságvédelmi felelős
• felkeresi az osztályokat, tájékoztatja a tanulókat, hol és milyen időben fordulhatnak problémáikkal hozzá
• tájékoztatja a tanulókat, hogy problémáikkal milyen gyermekvédelmi intézményeket kereshetnek fel
• jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi intézmények címét
• tájékoztatja a szülőket saját feladatairól
• kapcsolatot tart a veszélyeztetett tanulók szüleivel
• gyermekvédelmi vagy más szolgálattól javaslatot kér a veszélyeztetett tanuló problémáinak megoldásához
• hivatalos intézkedés szüksége esetén értesíti az igazgatót
• felvilágosító munkát végez az iskola egészségnevelési programja keretében
• munkájában támaszkodik az iskolában működő ifjúsági szervezetekre, elsősorban a kortárs segítő csoportra
és a DÖK-re.
A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a
gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási
kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt
illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a
foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki
a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen
alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos
nevelési igényűnek.
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Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása
Intézményünkben valamennyi pedagógus kötelessége, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel
egyénileg foglalkozzon, szükség szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más
szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse.
• Alkalmazott módszerek a közvetítési módban
o feladat megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten,
o feladat kis lépésekre bontása,
o példa bemutatása, mintaadás,
o tanítási stílusok váltakozása,
o több szemléltetés (bekapcsolódás, megtapasztalás, eszközhasználat),
o szükség esetén több ellenőrzés,
o feladaton belüli hangsúlyozás,
o a válaszadás módjainak különbözősége (pl. szóban, írásban),
o tananyag változatos feldolgozása.
o szaktanárral történő fejlesztés, korrepetálás
o kiscsoportok kialakítása, önálló feladatátadás
o projektmódszer
o kooperatív oktatás
• A tananyag tartalmában
o változtatás,
o kiváltás,
o elhagyás, vagy eltolás,
o kompenzálás.
• Óraszervezés
o frontális helyett csoport, pár, egyéni munka,
o együttműködés előtérbe helyezése,
o ösztönző társ megszervezése,
o tanulók csoportokba rendezése.
• Tanítási ütem
o lassítás,
o képesség szerinti terhelés.
• Számonkérés módja
o hagyományos, standardhoz viszonyítás,
o tanuló önmagához mért fejlődéséhez,
o szöveges értékelés,
o tantárgyi, tananyagrészi mentesítések az értékelés alól.
A felsorolt módszerek a következő célok elkérését segítik
• képességfejlesztés,
• helyes tanulási szokások gyakorlása,
• önálló tanulás megtanítása,
• sikerélményhez juttatás,
• egyéni lehetőségek fejlesztése,
• együttműködés fejlesztése,
• önellenőrzésre szoktatás,
• reális önértékelés kialakítása,
• tananyagi lényegkiemelés,
• tantárgyak közötti párhuzamok felismerése.
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A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Intézményünk azoknak a sajátos nevelési igényű tanulóknak az integrált nevelését vállalja, akik az SZRB
szakvéleménye szerint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és ez számukra tanulási nehézséget okoz, továbbá az értelmi
fogyatékosok közül a tanulásban akadályozottak, az érzékszervi fogyatékkal élők közül a gyengénlátók és a
hallókészülékkel korrigálható nagyothalló tanulók integrált nevelését-oktatását.
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos
nevelési igényű tanulókkal együtt történő - integrált - oktatásunk. Az együttnevelés során intézményünk többet
vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, a többi
tanulóval való együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják.
• Az együttnevelésheza pedagógusainkat, a szülők közösségét felkészítjük a sajátos nevelési igényű tanulók
fogadására.
• Törekvésünk az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs,
rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérüléshez igazodó módszertani eljárások alkalmazása. A
módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a
sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.
• A tanítási-tanulási folyamat nyitott megvalósításával támogatjuk az egyes gyermek vagy csoport igényeitől
függő pedagógiai - esetenként egészségügyi - eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást
segítő speciális eszközök alkalmazását.
• Valamennyi pedagógusunkkal szemben elvárás, hogy rendelkezzen a sajátos nevelési igényű tanulók
integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében szükséges, magas szintű pedagógiai, pszichológiai
képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és alkalmazzaaz együttneveléshez szükséges
elveket az alábbiak szerint:
o a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési igényű
tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait;
o szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a
differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz;
o a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat
beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alapján szükség esetén - megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz;
o egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres;
o alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez;
o együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a
pedagógiai folyamatokba.
o A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében (amennyiben a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező - gyógypedagógiai
tanár/terapeuta is közreműködik) az együttműködés során
segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését;
javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet
kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és
helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.);
segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök
kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről;
javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására;
figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében,
javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra;
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együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó
pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait;
terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon - egyéni
fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek során
támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra.
A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak
megvalósítása általában lehetséges. A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és
követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével
érvényesíthetők. Ha a tanulót mozgás- és pszichés állapota akadályozza, akkor az Irányelvben megadott
módosítások figyelembevételével javasolt a helyi tanterv elkészítése.
Szociális hátrányok enyhítését célzó tevékenységek
Az iskola kedvezményekkel segíti az intézmény szociálisan rászoruló diákjait
•
•
•
•
•

kollégiumi elhelyezés támogatásával
a törvényi szabályozásnak megfelelően tankönyvtámogatással
a tankönyvigény előzetes felmérésével
képzéshez szükséges munkaeszköz, védőfelszerelés, munkaruha biztosításával a gyakorlatokhoz
egészségügyi felügyeletet biztosításával (iskolaorvos, védőnő).

Az ifjúságvédelmi felelős jelzése alapján az intézmény értesíti az illetékes hivatalt és a gyermekvédelmi
intézményeket a kialakult veszélyeztető helyzetről, és megfelelő segítséget kér (nevelési segélyt, a tanuló
elhelyezésének megváltoztatását stb.).
A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek
A diákok különleges tehetségéről, képességérőlaz osztályfőnök tudomást szerez
•
•
•

a szülőtől a beiratkozáskor, illetve a fogadóórán vagy a tanulókkal készített kérdőívből
a diáktól az első osztályfőnöki órán
a szaktanár osztályfőnöktől, vagy a tantárgyi órán

A különleges képességű tehetséges diákok tehetséggondozását a megfelelő szaktanár végzi
• versenyekre való felkészítéssel, indítással
o OKTV
o OSZTV
o SZKTV
o OKPV
o Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny
o Pattantyús emlékverseny
• közösségi szereplésre való felkészítéssel
• az iskolai diáktevékenységekbe való bekapcsolással
• a tehetséghez kötődő tantárgy tanulásában kiemelt feladatok megoldatásával

A hátrányos megkülönböztetés tilalma
Intézményünkben a diák mindennemű hátrányos megkülönböztetése tilos.
Nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek
• a nevelő és oktató munka jellegéből, vagy természetéből egyértelműen következő különbségtétel, ha ezt az
iskola a törvényes célok érdekében teszi meg.
Pl.: a különböző szintű érettségikre való felkészítés megfelelő tudásszinttel rendelkező tanulókból
létrehozott nyelvi csoportok kialakítása
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ha a tanuló lelki és testi adottságai külön foglalkozást igényelnek.
Pl. gyógy-testnevelés, könnyített testnevelés.

Ha a tanuló úgy érzi, hogy hátrányos megkülönböztetés érte,
• orvoslatot kér a sérelmezőtől
• orvoslat hiányában osztályfőnökétől
• sikertelen intézkedés következményeként az iskola igazgatójától
• intézményi orvoslat hiányában panasszal fordulhat a fenntartóhoz

A tanulói önkormányzat szerepe, támogatása
Iskolánkban tanulói önkormányzat (diákönkormányzat DÖK) működik, melynek feladata olyan ösztönző
együttműködés biztosítása, amely során a DÖK
• él a diákélet irányításának lehetőségével
• szükség esetén segíti a diákjogok érvényesülését
• megszervezi a pedagógiai munka javítására irányuló intézkedések alapfelméréseit (elégedettségmérések)
• szerves alakítója az iskolai életnek
• nevelési értekezletek állandó résztvevője a diákokat érintő kérdésekben
• az iskolai élettel kapcsolatos diákötletek megvalósításának elindítójaként és megvalósítójaként szerepel
A tanulói önkormányzat (DÖK) a saját szervezeti és működési szabályzata (DÖK SZMSZ) szerint, diákönkormányzatot
segítő pedagógus (DMSP) támogatásával végzimunkáját.

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje
Tanulóink az intézményi döntési folyamatban elsősorban a tanulói önkormányzat útján vesznek részt. A tanulói
kezdeményezéseket a DÖK terjeszti elő az iskola illetékes fórumán (diákfórum, tantestületi értekezlet, osztályfőnöki
óra, stb.), ahol az érdemi döntés születik.
A diákönkormányzat jogosultságaindokolt esetben nem zárja ki a tanulói kezdeményezések egyedi elbírálás szerinti
kezelésének lehetőségét.

Együttműködés a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
Az iskola vezetői, megkeresés esetén, előzetesen egyeztetett időpontban állnak partnereink rendelkezésére.
A szülők és az iskola kapcsolata
Az intézményben a gyermek oktatása-nevelése a családokkal együttműködve folyik, az alábbiak szerint
• az osztályfőnök és a szülők kapcsolattartásának formái
o az osztályfőnök és a szaktanár folyamatos kapcsolattartása a diák előmenetelével kapcsolatban
o az első évfolyamon a szülő és osztályfőnök között folytatott személyes beszélgetés esetleg
családlátogatás
• a szülői munkaközösséggel való folyamatos kapcsolattartás az egyes osztályok szülői képviselőin keresztül
• a szülői szervezettel való együttműködés, amelynek ülésén az iskola igazgatója évente legalább egy
alkalommal tájékoztatja a szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről
• az iskolai minőségirányítási program partnerközpontúsága.
• Az iskola honlapján megtalálhatók az alapdokumentumok nyomtatható, letölthető formában is.
A szülői munkaközösség
A szülői munkaközösség célja a legaktívabb szülőkből álló közösség megalkotása, amely átfogja az iskola
működésének egészét. A szülői munkaközösséget annak szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint
épül föl és működik. Vezetőjét a szülői munkaközösség maga választja az intézménybe járó diákok szülői közül. A
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munka koordinálását a tantestület javaslatára az igazgató által megbízott pedagógus végzi. A szülői munkaközösség
véleményt nyilváníthat, információt kérhet az intézményt érintő bármely kérdésben. Feladata az iskola
hagyományrendszerében szereplő események lebonyolításában való közreműködés is.
A partnerszervezetekkel és a diákokkal való együttműködés fejlesztése érdekében az együttműködés során kiemelt
figyelmet kell fordítani a közös munka eredményességének értékelésére, a partnerszervezetek és a diákság
jogainak gyakorlására. Amennyiben akár egyetlen területen a rendellenes működés, a kapcsolatok lazulásának jelei
mutatkoznak, tárgyalásokat kell kezdeményezni az érintett partnerszervezettel az együttműködésben mutatkozó
gondok feltárására, a szabályozó rendszer módosítására.
A szülők és a pedagógusok kapcsolata
A szülő gyermeke előmeneteléről tudomást szerezhet
•

szervezett keretek között
o
o
o

•

évente kétszer a tanév rendjében meghatározott időpontú szülői értekezleten az osztályfőnöktől
rendkívüli szülői értekezleten az osztályfőnöktől és az érintettektől
tanári fogadóórákon a szaktanároktól

igény szerint
o
o
o
o

a szaktanárral egyeztetett időpontban
igazgatói engedéllyel, a szaktanárral egyezetett óralátogatás alkalmával
az elektronikus napló bejegyzéseiből
levél-, e-mail és telefonkapcsolat útján

A szülő az iskola életéről, az aktuális feladatokról, rendezvényekről, az iskolai életrőltájékozódhat
• a valamennyi vagy csak egyes évfolyamokat, osztályokat érintő összevont iskolai szülői értekezleteken
• az iskola rendezvényein
• az iskola kiadványaiból
• a médiából
• az iskola honlapján meglévő aktualizált eseménynaptárból és aktuális hírekből
Szülői értekezlet
Az iskola éves munkatervébe beütemezett szülői értekezletek feladata, hogy tájékoztassa a szülőket gyermekük
előmeneteléről, az osztály aktuális problémáiról, az osztályban és az iskolában jelentkező feladatokról. A szülői
értekezleten minden alkalommal nevelési kérdések is előkerülnek, valamint áttekintő képet ad az osztályfőnök
osztálya neveltségi szintjének alakulásáról. Szülői értekezletet évente legalább két alkalommal tartunk. Ha az
osztály helyzete, problémái, a csoport előtt álló feladatok azt indokolják, az iskola igazgatója rendkívüli szülői
értekezletet hívhat össze a szülők tájékoztatására, a problémák közös megoldási lehetőségének megtalálására.
Fogadóóra
Célja, hogy a szülők egyénileg információt kapjanak gyermekük előmeneteléről, magatartásáról, a szaktanár róla
alkotott véleményéről, valamint a pedagógus tanácsokat adhasson a tanuló nevelésével kapcsolatosan. Az iskola
biztosítja, hogy a fogadóórán a szülő négyszemközt beszélhessen gyermeke tanárával személyes problémáiról. A
fogadóórákat évente legalább kettő alkalommal, minden pedagógus számára egységes késő délutáni időpontban
tartjuk.
A szülők írásos tájékoztatása
A szülőket folyamatosan értesítjük tanítványunk előrehaladásáról, hiányzásáról, késéseiről, valamint a személyét
érintő dicsérő és elmarasztaló intézkedésekről a digitális napló révén. A tanuló félévi és év végi eredményeiről a
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szülő tájékoztatást kap a félévi értesítő és az év végi bizonyítvány révén. Az iskola minden jelentős intézkedését
írásban közli a szülőkkel a digitális napló révén, vagy egyéb szokásos írásos formában. Az osztályfőnök folyamatosan
figyelemmel kíséri a diákoknak beírt osztályzatokat, a tanulói hiányzásokat és késéseket.
A Közoktatási törvény hatályos előírása szerint a szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatjuk azokról a
tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő
tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatjuk őket továbbá az iskolától kölcsönözhető
tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud
nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.
Nyílt nap
A nyílt napot az iskolába készülő általános iskolások (elsősorban a 8. osztályosok) számára szervezi az intézmény
igazgatósága és tantestülete. Célja bepillantást adni az iskola életébe, információt adni az intézmény által indított
osztályokról, a képzés formájáról és tartalmáról, a nyelvoktatásról. A nyílt napon szülők és pedagógusok is részt
vehetnek.

A pedagógusok és a tanulók együttműködése
Az intézményben a nevelési-oktatási folyamat tanár és diák szoros együttműködésén alapul.
Az intézményre jellemző
•
•
•
•
•
•
•
•

a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott diákközpontúság
a tanárok és diákok közvetlen kapcsolata
a kimenetközpontú pedagógiai munka
a diákért történő következetes pedagógiai munka
a kölcsönös tájékoztatás igénye
a panaszkezelés etikussága és szabályozottsága
a DÖK munkájának segítése, véleményének számbavétele a döntésekkor
a diákok véleményének felmérése az iskolai pedagógiai munkáról
o személyes beszélgetések révén
o partneri igényfelmérések és elégedettségmérések formájában
o a pedagógusok munkájára vonatkozó kérdőívek formájában
o diákközgyűléseken, DÖK- fórumokon
o osztályfőnöki órákon.

A kollégiumok és az iskola együttműködése
Tanulóink az iskolától független kollégiumokban nyernek elhelyezést.
A szakmai közösségek együttműködése biztosítására a tantestület és kollégiumi nevelőtanárok közössége szükség
esetén tájékoztatják egymást a kollégistákkal kapcsolatos fontos ügyekről.
A kollégiumi nevelők és a tanárok kapcsolattartásának fórumai
• szülői értekezlet, fogadóóra
• osztályozó értekezlet
• tantestületi értekezlet
• írásbeli, szóbeli konzultáció
A szülők és a kollégiumi nevelők kapcsolattartása a kollégiumok szabályzata szerint biztosított.
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A felvétel, átvétel és a magasabb évfolyamra lépés szabályai
A felvételi eljárás szabályai
A nyolcadik osztályosok beiskolázása minden tanévben szeptember hónapban az aktuális jogszabályok szerint
történik. A beiskolázás évenkénti tennivalóit az iskola beiskolázási felelőse végzi.
Az általános iskolák végzős tanulói középiskolai ágazati képzéseinkre, vagy szakiskolai szakképzéseinkre
jelentkezhetnek.
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nem tart felvételi vizsgát a
jelentkező tanulóknak, ezért a felvételnél az általános iskolai eredmények alapján döntünk.
Az 5-6-7. év végi, és a nyolcadikos félévi irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, és idegen nyelv
osztályzatokat vesszük figyelembe. Minden jegy az értékének megfelelő pontszámot eredményez, amelynek
következtében maximálisan 100 pont gyűjthető.
A jelentkező tanulók elért pontszáma szerint csökkenő sorrendbe rendezve készítjük el (tagozatkódonkénti
bontásban) a felvételi rangsort, és e rangsor szerint történik a felvételi kérelmek elbírálása.Az iskola igazgatója
felajánlhatja a felvételizőnek az „átirányítást” egyik tanulmányi területről a másikra. Az a tanuló, aki nem
rendelkezik minden felvételi tárgyból érdemjeggyel, azokból a jegyekből szerzi a hozott pontszámot, amelyekkel a
felsoroltak közül rendelkezik. Az érdemjegyei alapján szerzett pontjaiból arányosítással kell megállapítani a hozott
pontszám végső értékét.
Amennyiben a tanuló eredményei nem alkalmasak a fenti eljárás lefolytatására (különösen a külföldi tanulmányok
eltérő jellegű jegyei, vagy ekvivalencia-eljárás alkalmazhatatlansága miatt), a tanuló felvételéről külön eljárás
lefolytatásával (érdemjegyei, személyes elbeszélgetés, kompetencia-alapú képességfelmérés alapján) az igazgató
dönt.
Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet
elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló
esetén a szülővel, továbbá átvétel esetén a döntésről értesíti az előző iskola igazgatóját. Az iskola igazgatója tanuló
felvételének, átvételének megtagadásáról határozat formájában dönt. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi
kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás, mulasztás elbírása során a köznevelés
rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.
A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul
harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két
alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A gyakorlati képzés esetén az
igazolatlan mulasztás jogkövetkezményeire a szakképzésről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni
kell. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt.

Az iskolán belüli átjárhatóság szabályai
Indokolt esetben a tanulók, azonos ágazati szakközépiskolai képzés, vagy azonos szakképzés esetén egyedi elbírálás
alapján válthatnak osztályt. Az osztályt váltó tanulók szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni
segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel folytathatják tanulmányaikat iskolánkban.
Ágazat, vagy szakmaváltás esetén az átvétel a kilencedik évfolyamra történik, (egyedi esetekben, a körülmények
mérlegelése alapján az igazgató ettől eltérést engedélyezhet).

Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai
A tanulók, azonos ágazati szakközépiskolai képzés, vagy azonos szakképzés esetén egyedi elbírálás alapján vehetők
át másik iskolából. Az átvett tanulók szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő
biztosításával vagy évfolyamismétléssel folytathatják tanulmányaikat iskolánkban. Ágazat, vagy szakmaváltás
esetén az átvétel a kilencedik évfolyamra történik, (egyedi esetekben, a körülmények mérlegelése alapján az
igazgató ettől eltérést engedélyezhet).
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A magasabb évfolyamra lépés feltételei
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán,
valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok
alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell
A tanuló
• az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába léphet külön beiratkozás nélkül, ha
o az előírt tantárgyi követelményeket valamennyi tantárgyból eredményesen teljesíti
o eleget tesz az iskolába járás kötelezettségének
o teljesíti az előírt összefüggő szakmai gyakorlatát
• az intézmény két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeketaz iskola igazgatójának
engedélyével egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti
• javító, illetve pótló vizsgát tehet a jogszabályban előírtak szerint
• a szakképzésben köztes vizsgát is tehet a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint
• tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja, ha
o bármely tantárgyból nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket
o fegyelmi büntetésként eltiltották a tanév folytatásától
• tanulmányait a felsőbb évfolyamon folytathatja, a következő tanév kezdetéig, ha azért nem tett eleget a
tanulmányi követelményeknek, mert az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott az
engedélyezett határidő lejártáig
• sikertelen érettségi vizsga esetén a szakképzési évfolyamon vendégtanulóként folytathatja tanulmányait a
szeptember-októberi vizsgaidőszak befejezéséig
o tanulói jogviszonya megszűnik, ha a szeptember-októberi vizsgaidőszakban sem tesz eredményes
érettségi vizsgát.
• Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az évfolyam
megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait az a tanuló is, akit
fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév folytatásától.
• Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek, mert az
előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, az engedélyezett határidő lejártáig
tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja.
• Ha a tanuló részére engedélyezték, hogy a sikeresen befejezett évfolyamot megismételje, kérelmére a
magasabb iskolai évfolyamra vagy a szakképzési évfolyamra lépésről, továbbá az érettségi vizsgára
bocsátásról a megismételt iskolai évfolyamon elért év közbeni érdemjegyek, félévi és tanítási év végi
osztályzatok alapján kell dönteni.

A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos
szabályok
Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azokat a tanulóit, akik
• kiemelkedő tanulmányi eredményt érnek el;
• kitartó szorgalmat tanúsítanak;
• tanulmányi és sport versenyeken eredményesen szerepelnek;
• példamutató közösségi és kulturális munkát végeznek.
A jutalmak lehetséges formái
• oklevél,
• könyvjutalom;
• iskolai ünnepségen átadott jutalom
o bejegyzés az aranykönyvbe,
o oklevél,
o kitüntetés
o stb.
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A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
Ha a tanuló a házirendet megszegi, elmarasztalásban, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben
részesül.
Fegyelmező intézkedések
• szaktanári, gyakorlati oktatói figyelmeztetés
• osztályfőnöki figyelmeztetés
• osztályfőnöki intés
• igazgatói figyelmeztetés
• igazgatói intés
. Fegyelmező intézkedés esetén a szaktanári, gyakorlati oktatói figyelmeztetés kivételével, a többi fokozatból csak
egy adható.
Súlyos, gyakori vagy ismétlődő fegyelemsértésért a tanulóval szemben fegyelmi eljárás kezdeményezhető. Fegyelmi
intézkedést a szaktanár valamint az osztályfőnök kezdeményezhet.
A fegyelmi vétséget elkövető tanuló körülményeinek mérlegelésével és az eset súlyosságának figyelembe vételével
az igazgató (a fegyelmi eljárás lefolytatása mellőzésével) saját hatáskörben fegyelmező intézkedést hozhat,
melynek mértéke nem haladhatja meg a szigorú megrovást.
A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, amelynek célja a
kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított
és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet
elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel
gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően a kötelességszegéssel
gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni az
egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés
kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha egyetért az egyeztető eljárás
lefolytatásával. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés iskolába,
kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre,
a fegyelmi eljárást le kell folytatni.
Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek biztosítása (így
különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető felkérése, értesítő levél kiküldése) a nevelésioktatási intézmény feladata.
Fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, törvényes képviselője
képviselheti.
A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati képzés során elkövetett fegyelmi
vétség esetén - ha a fegyelmi vétséggel érintett gyakorlati képzés folytatója nem az iskola - a gyakorlati képzés
folytatóját (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), tanulószerződés esetén a területileg illetékes gazdasági kamarát
értesíteni kell, a tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi
tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a gazdálkodó
szervezet vagy a területileg illetékes gazdasági kamara képviselője szabályszerű értesítés ellenére, valamint a
tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az értesítést oly módon kell kiküldeni,
hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja.
A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be kell fejezni.
A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú bizottság folytatja le. A
bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg.
Fegyelmi büntetések
• megrovás
• szigorú megrovás
• meghatározott kedvezmények csökkentése, megvonása,
• párhuzamos osztályba áthelyezés
• áthelyezés másik iskolába
• eltiltás a tanév folytatásától
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kizárás az iskolából

A tanulók tantárgyi értékelési elvei
A tanuló tantárgyi értékelése (érdemjegyek és osztályzatok megállapítása) a tantervi követelmények figyelembe
vételével, a tanító szaktanár kompetenciája, melyet a következők szerint köteles végezni:
• a diák munkavégzésének értékként való nyugtázása
• egységes értékelési rendszer következetes alkalmazása
• a diákokkal és szülőkkel előzetesen ismertetett értékelési rendszer használata
• a tantárgy jellegéhez igazított számonkérési formák alkalmazása:
• személyre szabottság a számonkérésben és értékelésben
• rendszeresség a számonkérésben
• jutalmazás, elmarasztalás szituációra és egyénre szabott alkalmazása
• a kimenethez közelítve egyre inkább annak megfelelő értékelési rend alkalmazása
• a szóbeli és írásbeli számonkérések arányának kiegyensúlyozottsága
• az érdemjegyek mellé alkalmanként kiegészítő szöveges értékelés
• teljesítményre ösztönző, pozitív megerősítés
• kiszámíthatóság a számonkérésben.
A számonkérés és értékelés formái, rendje, módja
A szaktanár a tanév első óráján tájékoztatja diákjait az értékelés elveiről, módjáról, aszámonkérések formáiról,
rendjéről, és a későbbiekben következetesen ahhoz tartja magát.
A számonkérés formái:
• beszámolók
• házi dolgozatok
• órai témazáró dolgozatok
• rövid írásbeli számonkérések
• szóbeli feleletek
• szorgalmi munkák írásban és szóban
• önálló gyűjtő munka
• elemző munka
• értékelő munka
A tanulók magatartásának és értékelési elvei
A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése az osztályban tanítók véleményének figyelembe vételével, az
osztályfőnök kompetenciája.
A magatartás és szorgalom értékelése segíti a diák önismeretét, önnevelését, önértékelését, segíti a
tanulóközösséget a magatartási elvárások teljesítésében.
A magatartás minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2)
A magatartási érdemjegy mutatja
• a tanuló közösséghez, és annak egyes tagjaihoz való viszonyát, felelősségérzetét
• önállóságát
• a közösség érdekében végzett tevékenységét
• megnyilvánulásainak minőségét
• tudatosságát a viselkedéssel kapcsolatos normák kialakításában és annak betartásában
• a személy és a környezet higiéniájáért végzett munkáját
• a házirend szabályaihoz való igazodását
A tanulók szorgalmának értékelési elvei
A szorgalmi fokozat az egyéni képességeket és a körülményeket mérlegelve kifejezi
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A szorgalom minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2)
•
•
•
•
•
•

a tanulmányi munkához való viszonyt
kötelességtudatot
rendszerességet, kitartást
rendszeretetet
pontosságot, igényességet
iskolai és iskolán kívüli többletmunkát, kiemelkedő teljesítményt (versenyek, tanfolyamok, tanulmányi-,
sport- és kulturális tevékenységek, vizsgák stb.)

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán,
valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok
alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.
Az osztályozó- és a pótló vizsgára a tanulónak írásban kell jelentkeznie.
• Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
o felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
o engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az
előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
o ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a kétszázötven tanítási órát,
a nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási
órák húsz százalékát,
a kötelező óra legfeljebb ötven százalékában folyó pályaorientáció, gyakorlati oktatás,
szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, valamint - az Országos Képzési Jegyzék
szerinti - elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz
százalékát,
a kilencedik évfolyamtól kezdődően a Nat-ban meghatározott szakmai orientáció, a
tizenegyedik évfolyamtól kezdődően - az Országos Képzési Jegyzék szerinti - elméleti és
gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát,
egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, és a
nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen,
o a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt
tesz vizsgát.
• Egy osztályozó vizsga (kivéve, ha engedélyezték, hogy a tanuló egy vagy több tantárgy tanulmányi
követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget) egy adott tantárgy és
egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó
vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.
• Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint szervezett beszámoltató vizsga is.
• Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja.
• Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a
megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható
ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem
vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy
az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a
vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga
megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.
• Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
o a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,
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az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a
vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus
31-éig terjedő időszakban tehet. Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés
szervezője azt engedélyezte.
A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni.
Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti és
beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal,
hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót
a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben
lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem
ismételhető.
Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság előtti vizsga
esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a vizsgázó a helyi tantervben fentebb
meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a nevelésioktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a
vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására.
A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó értékelés rendje megegyezik az iskola helyi tantervében az egyes
tantárgyakra vonatkozó értékelés rendjével.
A tanulmányok alatti vizsga - ha azt az iskolában szervezik - vizsgabizottságának elnökét és tagjait az
igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg.
A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért,
ennek keretében
o meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a vizsga
letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni
szándékozók kizárását,
o vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,
o átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga iratait,
o a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.
A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező tanár csak
az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az jogszabály szerint taníthatja.
A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató felel a vizsga
jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. Az igazgató e feladata
ellátása során
o a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet a
helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,
o b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről,
o c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,
o d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, pontosan
meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráigtarthat.
Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, amennyiben a
vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését követően a vizsgáztató
pedagógus által értékelhetően - így különösen rajz, műszaki rajz, számítástechnikai program formájában kell elkészíteni.
Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus úgy köteles
kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék.
o

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

•
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A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében megállapítja a jelenlévők
személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket. A
vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható.
Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon,
tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli
munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező
intézménynek kell biztosítania.
Az íróeszközökről, körzőről, vonalzókrólés számológépről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a
vizsgához szükséges segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem
cserélhetik.
A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti a
nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet
készíteni.
A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő
tantárgyanként hatvan perc.
Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a vizsgázó számára
rendelkezésre álló időt meg kell növelni.
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői
bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján
o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel
meg kell növelni,
o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja,
o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó írásbeli
vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó a
szóbeli vizsgát írásban teheti le.
Ha a sajátos nevelési igényű vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön
helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell
biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa.
Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. A vizsgák
között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával - harmadik vizsgaként is megszervezhető.
Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó feladatlapját,
ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a
vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató pedagógus a szabálytalanság tényét és a
megtett intézkedést írásban jelenti az iskola igazgatójának, aki az írásbeli vizsga befejezését követően
haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Az iskola igazgatója a
megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató
pedagógus nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely
lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az
iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.
Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat - az üres és a
piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási idő lejártával átveszi a vizsgáztató
pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával - az időpont feltüntetésével - lezárja és a vizsgairatokhoz
mellékeli.
Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a vizsgázó által
használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott
megoldásokat.
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Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem
engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti
az iskola igazgatóját.
Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két másik - a
vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - pedagógusból álló háromtagú bizottság a cselekmény
súlyosságát mérlegeli, és
o a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az
érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt,
o az adott tantárgyból - ha az nem javítóvizsga - a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy
o amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy eredménytelennek
nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó teljesítményét.
A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni.
Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A vizsgateremben
egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.
A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban az
a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és - amennyiben szükséges
- kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges
segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.
Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a szóbeli
feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad
előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt
percnél nem lehet több.
A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A tételben
szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.
A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni vagy a
vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat.
A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek
arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló feleletét önhibájából
nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel
kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő
eltelt.
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem éri
el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a
póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész
pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.
Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább tizenöt perc
pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt értékelést a
vizsgajegyzőkönyvre.
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői
bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján
o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,
o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó a
szóbeli vizsgát írásban teheti le,
o a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó írásbeli
vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet.
Ha a engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen vagy a szóbeli vizsgát írásban
tegye le, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek
megfelelő tételeket kell kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt
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tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt
kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a vizsgabizottság
elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha szabálytalanság
elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt
megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.
A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató az írásbeli vizsga
erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.
A gyakorlati vizsgarész szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi tantervben meghatározott
követelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg.
A gyakorlati vizsgafeladatokat - legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal - az iskola igazgatója hagyja
jóvá.
A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőződött a
vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről.
A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész rendjéről és a
vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgarész helyére és a munkavégzésre
vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról.
A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben meghatározott idő
áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele. A gyakorlati
vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztására vonatkozóan a
vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására
rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő.
A gyakorlati vizsgarészt - a vizsgafeladatok számától függetlenül - egy érdemjeggyel kell értékelni. Az
értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a tanszak megnevezését, a
vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt osztályzatot. Az értékelést a gyakorlati
oktatást végző szaktanár írja alá.
A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga helyszínén készített önálló
gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott gyakorlatra kapott osztályzatok alapján kell
meghatározni.
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi. A
kormányhivatal a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati vizsgatantárgyak esetén az érintett
szakközépiskolai ágazat vagy szakképesítés - szakképzési törvényben meghatározott - országos szakképzési
névjegyzéken szereplő szakértőjét kéri fel a vizsgabizottság tagjának
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik
napig, a hiányzása miatt osztályozó vizsgára bocsátott tanuló esetében az engedély megadását követő öt
napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván
számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az
iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév,
valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti,
hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt
tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak.
A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, akinek a
vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll.
A tanuló félévi osztályzatáról a szülőt az értesítőben (az ellenőrzőben) kiállított félévi értesítőben kell
tájékoztatni.
Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló osztályzatát az év végi bizonyítványban is fel kell
tüntetni.
Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben teljesíti,
osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több iskolai évfolyam valamennyi
követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni.

30

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

•

•

Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től

Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a
törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott
évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni.
Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a vizsgáztató
intézmény a tanuló osztályzatáról a törzslapon történő bejegyzés céljából három napon belül írásban
értesíti azt az iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra
lépéséről - figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott vagy a vendégtanulóként szerzett
osztályzatot - az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.
Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott tantárgy tanulmányi
követelményeit teljesítette. Az iskola magasabb évfolyamán vagy évismétlés esetén e tantárgy tanulásával
kapcsolatban az alábbiak szerint kell eljárni!
o A tanulónak azt a tantárgyat, amelyből eredményes érettségi vizsgát tett, nem kell tanulnia, de a
tanóráról csak igazgatói határozat alapján maradhat távol.

A magántanulói jogviszonyra vonatkozó szabályok
•

•

•

Ha a tanuló - a szülő kérelme alapján - a tankötelezettségének magántanulóként kíván eleget tenni, és az
iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak ez hátrányos, akkor az erre irányuló kérelem
benyújtásától számított öt napon belül az iskola igazgatója megkeresi a gyermek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti
szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét.
Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéshez be kell szereznie a
gyermekjóléti szolgálat véleményét. A gyermekjóléti szolgálat tizenöt napon belül köteles megküldeni
véleményét.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz eleget,
felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló magatartását és
szorgalmát nem kell minősíteni. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt a
magántanuló kötelességeiről és jogairól. A magántanuló az igazgató előzetes engedélyével vehet részt a
tanórai vagy egyéb foglalkozásokon.
Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló a
nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény szakértői véleménye alapján
tanulmányait magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek
és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak
szerint az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az iskolában nem
foglalkoztatott szakemberek biztosításáról
o a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló esetén a
szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek,
o sajátos nevelési igényű tanuló esetén a megyei utazó gyógypedagógusi hálózat keretében kell
gondoskodni.

Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások
Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen
biztosított köznevelési közfeladat:
•

•

a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató
foglalkozás,
az első szakképesítésre való felkészülés, ennek keretében a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha,
egyéni védőfelszerelés és tisztálkodási eszköz, a szintvizsga, a különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai
alkalmassági vizsga, a pályaalkalmassági vizsgálat, valamint az első szakmai vizsga a tanulói jogviszony ideje
alatt, a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótló szakmai vizsga és első
alkalommal a javító szakmai vizsga,
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a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további alkalommal történő
megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi
követelményeket nem teljesítette,
az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb foglalkozás,
a tanulmányi és szakmai verseny, szakkör, érdeklődési kör, diáknap, az énekkari foglalkozás, más művészeti
tevékenység, az iskolai sportkör, a házibajnokság, az iskolák közötti verseny, bajnokságok,
az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje alatti felügyelet,
az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott
vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi
vizsga első javító- és a pótló vizsgája,
a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát,
a tanulók - rendeletben meghatározott - egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi
felügyelet,
a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói
jogviszony,
a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt tananyag
megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti,
sport- vagy más foglalkozás, kirándulás,
sajátos nevelési igényű tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi ellátás.
A tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha
o a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint
szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás - jogszabály
rendelkezése alapján - ingyenes, vagy
o a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt
iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást - jogszabály rendelkezése alapján
- ingyenesen veszi igénybe.

Térítésikötelezettségek és tandíjak
A tanuló joga, hogy az intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott
esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy
részben vagy egészben mentesüljön a jogszabályban meghatározott, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól,
vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.
Térítési kötelezettségek
Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben,jogszabályban
előírt térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
•
•

a térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások között meg nem határozott egyéb foglalkozások,
a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam
második alkalommal történő megismétlésekor
o a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett
felzárkóztató foglalkozás,
o az első szakképesítésre való felkészülés, ennek keretében a gyakorlati képzéshez biztosított
munkaruha, egyéni védőfelszerelés és tisztálkodási eszköz, a szintvizsga, a különbözeti vizsga, a
javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, a pályaalkalmassági vizsgálat, valamint az első szakmai
vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt, a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga
esetén a pótló szakmai vizsga és első alkalommal a javító szakmai vizsga,
o a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további alkalommal történő
megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi
követelményeket nem teljesítette,
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az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb foglalkozás,
a tanulmányi és szakmai verseny, szakkör, érdeklődési kör, diáknap, az énekkari foglalkozás, más
művészeti tevékenység, az iskolai sportkör, a házibajnokság, az iskolák közötti verseny,
bajnokságok,
az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje alatti
felügyelet,
az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az
adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett
sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája,
a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát,
a tanulók - rendeletben meghatározott - egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi
felügyelet,

a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített
vendégtanulói jogviszony,
o a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt tananyag
megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális,
művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás
a független vizsga,
az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga,
továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése
előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája,
a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is),
továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a
második vagy további javítóvizsga,
az iskolában igénybe vett étkezés.
A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az iskolai alapszolgáltatást térítési
díj fizetése mellett veszi vagy venné igénybe. A térítési díj mértéke azonos az iskolai térítési díj mértékével.
Vendégtanulói jogviszony (a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt
létesített vendégtanulói jogviszonyt kivéve) térítési díj fizetése mellett létesíthető.
o

•
•

•

•
•
•

A térítési díjat (a fenntartó által meghatározottak szerint) a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell.
Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások
Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben, jogszabályban
előírt tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások:
• minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a
nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a
huszonkettedik életévét betöltötte,
• a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint
az ezzel összefüggő más szolgáltatás,
• középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt a tanulmányi időnek (tanévek
számának) az állam állam által támogatott mérték túllépése,
• A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha
o az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy
o a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt
iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli.
A tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető.
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Az intézmény helyi tanterve
A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók alkalmassá váljanak az önálló felelős
döntéseken alapuló, elsősorban a szakmai területeken folyamatosan megújuló alkotómunkára, továbbá a
társadalmi értékteremtési folyamatok alakítására, a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére, valamint
felsőfokú tanulmányok megkezdésére.
mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, továbbfejlesztjük a tanulók
egyéni tanulási módszereit és szokásait,
a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők figyelembevétele, az
ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása,
fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat és a
tanulásszervezési módokat.
mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, továbbfejlesztjük a tanulók
egyéni tanulási módszereit és szokásait;
a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás
fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával;
az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk hozzájárulni;
az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának alkalmazásával
kívánjuk megvalósítani;
az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve, az
együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a
csoportban;
a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők figyelembevétele; az
ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása,
a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók egészséges
terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük;
a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák
megismertetésével és gyakoroltatásával;
a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségekelsajátításával; a
mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és azönművelés alapozásával;
fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat és a
tanulásszervezési módokat;

Mindennapos testnevelés
A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt kivételekkel az iskola a mindennapos testnevelést heti öt
testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt órából legfeljebb heti két óra a Nat testnevelés és sport
műveltségterületében jelzett sporttevékenységekre (úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri
sportok, természetjárás, kirándulás), vagy (az iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően) különféle
más sporttevékenységekre fordítható. A heti két óra kiváltható továbbá sportolással iskolai sportkörben, vagy (a
tanuló kérelme alapján) sportszervezet, sportegyesület keretei között végzett igazolt sporttevékenységgel.

Választható foglalkozások
Tanulóink a tanórai foglalkozásokon túl, érdeklődési körüknek megfelelő vagy a tanulmányi kötelezettségeik
eredményes teljesítéséhez szükséges foglalkozások közül választhatnak.
•
•
•

szakkörök
öntevékeny diákkörök
tömegsport
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korrepetálás
versenyfelkészítés
CISCO hálózati akadémia (térítési díj ellenében)
stb.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
Tanulóink az elsősegély nyújtási alapismereteket a szakképzési kerettantervek szerint, a tanórákon sajátíthatják el.
Az ismeretek elmélyítését az iskolánkban működő védőnői szolgálat bevonásával biztosítjuk.

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a helyi tanterv alapján, a szakmai
munkaközösség véleményének kikérésével, az iskola igazgatójának hozzájárulásával megválassza az alkalmazott
tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket.
A szülőket az iskola a megelőző tanítási év végén tájékoztatja azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről,
taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához
szükség lesz, valamint az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, továbbá
arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.

A tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettsége
Az iskolai biztosítja, hogy (az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg
tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján) a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
minden olyan tanuló részére, aki
• tartósan beteg,
• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd,
• három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
• nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
Jogosultság esetén, az ingyenes tankönyvellátást az iskolában rendszeresített igénylőlapon igényelni kell.
Az ingyenes tankönyvellátás biztosítható az iskolai könyvtárból való kölcsönzéssel is.
Különösen indokolt esetben, továbbá gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő (nevelőszülőnél,
gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő) ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy
tartós nevelésbe vett tanuló esetében, iskolánk szabad erőforrásainak erejéig, a tanuló kérelmére, az iskola
igazgatója egyéni elbírálás alapján biztosíthat kedvezményt.

Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek
A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
Iskolánkban csoportbontások kialakításakor az alábbi elveket vesszük figyelembe:
• tanulók magyar nyelvi kompetenciának fejlesztése
• tanulók idegen nyelvi kompetenciának fejlesztése
• minél több idő jusson tanórákon a kommunikációs készségek fejlesztésére és a tanulók
• tudásának megalapozására
• tanulók matematikai kompetenciái (készségek és képességek) megalapozzák a
• szakmai tantárgyak tanulását, a sikeres szakirányú felsőfokú továbbtanulást
• a gyakorlati szakmai kompetenciák elsajátításához szükséges időkeretekre vonatkozó jogszabályi
előírásokat.
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A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek
Az intézmény tanulóinak fizikai állapotmérése a helyi tanterv részét is képezi. A HUNGAROFIT 4+1-es módszert
alapján az alábbi méréseket minden félévben egyszer elvégezzük:
•
•
•
•
•
•
•

Cooper futás
Helyből távolugrás
Hanyatt fekvésből felülés
Hason fekvésből törzsemelés
Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás
Helyből ötös-ugrás váltott lábbal
Medicinlabda dobás hátra két kézzel

A felmérések eredményét mindaddig, amíg tanulóink az iskolába járnak, megőrizzük, így nyomon követhető
fejlődésük a tanévek során.

A választott kerettanterv megnevezése (kifutó)
Szakközépiskolai ágazati kerettantervek (kifutó)
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklete szerinti kerettanterv
•
•
•

Gépészet ágazat
Villamosipar és elektronika ágazat
Rendészet ágazat

Szakközépiskolai szakképzési kerettantervek (kifutó)
A 2013-2014-ben végző szakképző évfolyamok tanulói még a régi OKJ illetve a régi helyi tanterv alapján, fejezik be
tanulmányaikat.
A 2013-2014-es tanévtől a szakmai képzés a szakmai és vizsgakövetelmény alapján kiadott egységes, kötelezően
alkalmazandó kerettanterv (a továbbiakban: szakképzési kerettanterv) szerint indítjuka következő szakmákban.
• 54522 01 Erősáramú elektrotechnikus
• 54523 01 Automatikai technikus
• 54523 02 Elektronikai technikus
• 54523 04 Mechatronikai technikus
• 54525 02 Autószerelő
• 54582 01 Épületgépész technikus
Szakiskolai kerettanterv (kifutó)
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 8. sz. melléklete szerinti kerettanterv
Szakiskolai szakmai kerettantervek (kifutó)
A 2013-2014-es tanévtől a három éves, illetve 2014-2015-től a kétéves szakmai képzés a szakmai és
vizsgakövetelmény alapján kiadott egységes, kötelezően alkalmazandó kerettanterv (a továbbiakban: szakképzési
kerettanterv) szerint indítjuk a következő szakmákban.
• 3452103 Gépi forgácsoló
• 3452104 Ipari gépész
• 3452106 Hegesztő
• 34522 04 Villanyszerelő
• 3452506 Karosszérialakatos
• 34 582 03 Épület-és szerkezetlakatos
• 34582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
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Szakközépiskola (kifutó)
A középiskolai nevelés-oktatás szakaszában folyó nevelés-oktatás feladata az iskolai alapműveltség árnyalása és
megszilárdítása, melynek során már megjelennek a pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói
szerephez, a szakközépiskolában az ágazathoz tartozó szakképesítések megszerzéséhez szükséges kompetenciák.
Az érettségi vizsgatantárgyra történő felkészülési szint megválasztásának módja és feltételei
Amennyiben a középiskola központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyból érettségi vizsgára történő
felkészítést szervez, középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés esetén legalább 138 órát, emelt szintű
érettségi vizsgára történő felkészítés esetén pedig legalább 276 órát biztosítania kell.
Az emelt szintű oktatás választásának célja
• a megcélzott értelmiségi pálya választásához szükséges ismeretek elsajátítása;
• felkészülés az emelt szintű érettségi vizsgára;
• a megcélzott egyetem-főiskola felvételi követelményének elsajátítása az emeltszintű érettségi vizsgákra
való felkészüléssel (szükséges többlet pontok megszerzése);
• az önálló munka, a problémamegoldó gondolkodás elmélyítése;
• a logikus gondolkodás és rendszerező képesség fejlesztése;
• a kommunikációs képesség fejlesztése.
Az osztályfőnök felhívja a figyelmet a továbbtanulási irányok és az emelt szintű tantárgyak választása közötti
összefüggésekre.
• A létszámkeretek engedte határig a tanulók szabadon választhatnak, hogy a 11. évfolyamtól mely érettségi
tantárgyakban szeretnék elmélyíteni tudásukat.
• A jelentkezési kérelmet a tanuló és a szülő együttes aláírásával írásban kell beadni az iskola igazgatójának, a
tizedik évfolyam utolsó tanítási napjáig.
• amennyiben bármelyik nem kötelező érettségi tárgyat többen választják, mint azt az iskola személyi és
tárgyi feltételei lehetővé teszik, a diákoknak az adott tantárgyból a 9-10. évfolyamon nyújtott
összteljesítménye alapján dől el a rangsor.
Emelt szintű oktatástól való visszalépés lehetősége
A tanuló egy tantárgyból választhat emelt szintű érettségire történő felkészítést a 11-12. évfolyamon.
• A felkészítés két tanéves, így a tanuló két tanévre előre megválasztja, hogy mely tantárgyakból kíván emelt
szinten felkészülni az érettségi vizsgára.
• A tanulók az emelt szintű érettségire való felkészítéstől csak 11. évfolyam végén léphetnek vissza, a
visszalépési kérelmet a tanuló és a szülő együttes aláírásával írásban kell beadni az iskola igazgatójának.
• Tanév közben egyedi elbírálás alapján adhat az iskola igazgatója az emelt szintű oktatás alól felmentést
illetve fogadhat el új jelentkezést.
• A 12. évfolyamon új emelt szintű tantárgy csak akkor vehető fel, ha a 11. évfolyam emelt szintű
vizsgakövetelményekeit is tartalmazó anyagából különbözeti eredményes vizsgát tesz a tanuló. Sikertelen
különbözeti vizsga esetén az új emelt szintű érettségire való felkészítés nem folytatható.
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Szakközépiskolai óratervek (kifutó)
IX. Gépészet ágazat (kifutó)
8211/3 Fémtermék összeszerelő
utolsó alkalmazás
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Művészetek
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Munkahelyi egészség és biztonság
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlat
Műszaki mérés
Műszaki mérés gyakorlat
Közismereti heti óraszám
Szakmai heti óraszám
Heti összes óraszám

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
9.
10.
11.
12.
évfolyam évfolyam évfolyam
évfolyam
óra/hét
óra/hét
óra/hét
óra/hét
2+2 +1ny*
1*+3
1*+3
1*+3
3*+1*
3*+1*
3*+1*
3*+1*
3*
3*
3*+1*
3*+1*
2+1
2
3
2+1*
1
2
2
1
2
2
1*
2
1
2
1+1
1
1*+1*
2*
2*
2*
5
5
5
5
1
1
1
1
0,5
2,5+1*
3
5
4+1*
2*
4*
3*
1
1*
2
2*
29
29
27
24
6
7
8
11
35
36
35
35

Heti órakeret

48

50

50

Nyári összefüggő gyakorlat
A *-al jelölt órák csoportbontásban tartandók.

70*

105*

140*
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XI. Villamosipar és elektronika ágazat (kifutó)
8212/1 Elektronikai berendezés összeszerelője
utolsó alkalmazás
2015/2016 2016/2017
9.
10.
évfolyam évfolyam
Tantárgy
óra/hét
óra/hét
Magyar nyelv és irodalom
2+2 +1ny*
1*+3
Idegen nyelvek
3*+1*
3*+1*
Matematika
3*
3*
Történelem, társadalmi és
2+1
2
állampolgári ismeretek
Etika
Biológia - egészségtan
2
Fizika
2
2
Kémia
2
1
Földrajz
2
1+1
Művészetek
1
Informatika
1*+1*
2*
Testnevelés és sport
5
5
Osztályfőnöki
1
1
Munkahelyi egészség és biztonság
1
Műszaki informatika gyakorlat
2*
Műszaki ismeretek
2
1
Műszaki gyakorlatok
3*
Műszaki rajz
1
Elektrotechnika
2
Elektrotechnika gyakorlat
1*
Elektronika
Elektronika gyakorlat
Irányítástechnika
Irányítástechnika gyakorlat
Közismereti heti óraszám
29
29
Szakmai heti óraszám
6
7
Heti összes óraszám
35
36
Heti órakeret
48
49
Nyári összefüggő gyakorlat
70*
A *-al jelölt órák csoportbontásban tartandók.

105*

39

2017/2018
11.
évfolyam
óra/hét
1*+3
3*+1*
3*+1*

2018/2019
12.
évfolyam
óra/hét
1*+3
3*+1*
3*+1*

3

2+1*

1
2
1*

1

2*
5
1

2*
5
1

3
2
3*

27
8
35
50
140*

5
2*
2
2*
24
11
35
51
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XXXVIII. Rendészet ágazat (kifutó)
5259 Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású (személy és vagyonőr, segédfelügyelő)
utolsó alkalmazás
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
9.
10.
11.
12.
évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
Tantárgy
óra/hét
óra/hét
óra/hét
óra/hét
Magyar nyelv és irodalom
2+2 +1ny*
1*+3
1*+3
1*+3
Idegen nyelvek
3*+1*
3*+1*
3*+1*
3*+1*
Matematika
3*
3*
3*+1*
3*+1*
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
2+1
2
3
2+1*
Etika
1
Biológia - egészségtan
2
2
1
Fizika
2
2
1*
Kémia
2
1
Földrajz
2
1+1
Művészetek
1
Informatika
1*+1*
2*
2*
2*
Testnevelés és sport
5
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
1
Fegyveres szervek és vagyonvédelem I.
2e
2gy
Speciális gyakorlat I.
1e
Társadalom és kommunikáció I.
2e
Fegyveres szervek és vagyonvédelem II.
2gy
Speciális gyakorlat II.
2e
Jogi és közigazgatási ismeretek I.
0,5e
Társadalom és kommunikáció II.
0,5gy
Társadalom és kommunikáció gyakorlat
Fegyveres szervek és vagyonvédelem III.
1,5e
2,5gy
Speciális gyakorlat III.
2e
Jogi és közigazgatási ismeretek II.
1,5
Idegen nyelv I.
0,5
Idegen nyelv gyakorlat
Fegyveres szervek és vagyonvédelem IV.
2,5e
3,5gy
Speciális gyakorlat IV.
3e
Jogi és közigazgatási ismeretek III.
1,5e
Speciális informatika
0,5gy
Speciális informatika gyakorlat
Összefüggő szakmai gyakorlat
35
70
105
Közismeret
29
29
27
24
Szakmai
6
7
8
11
Összesen
35
36
35
35
A *-al jelölt órák csoportbontásban tartandók.
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Szakiskolát végzettek középiskolája (kifutó)
utolsó alkalmazás

2015/2016 2016/2017

2015/2016

2016/2017

Szé/12/1
Nappali
tagozat

Szé/12/2
Nappali
tagozat

Magyar nyelv és irodalom

6

6

3

3

Idegen nyelv ⃰

6

6

3

3

Matematika

6

6

3

3

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

4

5

3

3

Természetismeret

2

Informatika ⃰

2

2

1

1

Testnevelés és sport

5

5

–

–

Osztályközösség-építő program

1

1

Választható:
fizika vagy földrajz vagy biológia

3

5

4

5

Összesen
(közműveltségi óraszámok)

35

36

18

18

Évfolyam / Tantárgyak

Szé/12/1
Szé/12/2
Esti tagozat Esti tagozat

1

A *-al jelölt órák csoportbontásban tartandók.
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54 523 01 Automatikai technikus (kifutó)
XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazati szakképzés

54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS

a közismereti oktatással párhuzamosan

A *-al jelölt tantárgyak csoportbontásban tanítandók

köv.modul
ISKOLAI HELYI PROGRAM
11500-12 Munkahelyi egészség
és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
11498-12 Foglalkoztatás I.
10007-12 Informatikai és
műszaki alapok

10005-12 Villamosipari
alaptevékenységek

10004-12 Pneumatikus és
hidraulikus rendszerek
10003-12 Irányítástechnikai
alapok
10002-12 Ipari
gyártórendszerek
10001-12 Ipari folyamatok
irányítása PLC-vel

Első alkalmazás
Utolsó alkalmazás
Hetek száma:
tantárgy

9. évf.
2014/2015
36
gy

e

10. évf.
2014/2015

ÖGY

36
gy

e

ÖGY

11. évf.
2015/2016
36
gy

e

12. évf.
2016/2017

Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Műszaki gyakorlatok*
Műszaki informatika gyakorlat*
Műszaki ismeretek
Elektronika
Elektronika gyakorlat*
Elektrotechnika
Elektrotechnika gyakorlat*
Műszaki rajz
Pneumatika és hidraulika
Pneumatika és hidraulika
gyakorlat*
Irányítástechnika
Irányítástechnika gyakorlat*
Gyártórendszerek
Gyártórendszerek gyakorlat*
PLC ismeretek
PLC programozási gyakorlat*
összes óra:
összes óra:

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.

1/13. évf.
2014/2015

5/13 és 2/14. évf.
2014/2015
2016/2017
32
e
gy
1

32
ÖGY

e

gy

Osztályfőnöki
Munkahelyi egészség és biztonság

54 523 01

a közismereti
oktatás
nélkül

1

36
gy

e
1

ÖGY

1
1
2
3

70

4
2

2
2

1
2
3
2

3
5

5
140

2

3
1

6

160

5

105

2

1

1
5
6
2

2
2

3
3
2
3

3

3
6

4

70

3
7

42

105

5

3
8

140

7

4
11

18

17
35

160

12
20

15
35
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54 5252 Autószerelő (kifutó)
2015/2016

2016/2017

Ágazati szakképzés közismeret nélkül

Szakképesítés-specifikus
utolsó évf.

1/13. évfolyam

5/13. és 2/14. évfolyam

utolsó alkalmazás

Tantárgyak

heti óraszám
elmélet
gyakorlat
Munkavédelmi alapismeretek

1

Közlekedési ismeretek

1

Műszaki rajz
Mechanika
Gépelemek-géptan

3
2
3

Technológiai alapismeretek

5

Elektrotechnika-elektronika

4

Karbantartási gyakorlatok

10

Mérési gyakorlatok
Foglalkoztatás

4

nyári gyak.

heti óraszám
elmélet
gyakorlat

1

Elhelyezkedést-munkavállalást segítő
idegen nyelv

2

Járműkarbantartás
Gazdasági ismeretek

1
1

Járműkarbantartás gyakorlata

5

Gépjármű-szerkezettan

6

Gépjármű-villamosságtan

4

Szerelési gyakorlat
Járműdiagnosztika

4

6

Járműdiagnosztika gyakorlata

5

Alklamazott számítástechnika
Szakmai elmélet-gyakorlat óraszáma
összesen
Tanórák összesen

2
19

16
35

43

19
160

16
35
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Szakiskola (kifutó)
A szakiskolában folyó nevelés-oktatás az iskolai alapműveltség megerősítése mellett a gazdaság, a
szakképzés igényeihez is igazodva felkészít a választott szakképesítésre és segíti a társadalmi
különbségekből adódó hátrányok leküzdését a Nat szakiskolai feladatokra vonatkozó fejlesztési
feladatainak teljesítésével, az egyedi foglalkozást igénylő egyedi szükségletekhez igazodó
tanulásszervezési módszerekkel.
Szakmai vizsga
A szakképző iskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések
megszerzésére szervezett szakmai vizsga állami vizsga. A tanuló a szakképzés utolsó évfolyama
követelményeinek teljesítése után tehet szakmai vizsgát.
Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei
meghatározásáról és kiadásáról, a szakmai vizsga megszervezéséről, a szakképesítést tanúsító
bizonyítványok kiadásáról a szakképzésre vonatkozó jogszabályok rendelkeznek.
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Szakiskolai óratervek (kifutó)
34 521 06 Hegesztő (kifutó)
Szakiskolai képzés közismereti oktatással
utolsó alkalmazás

2016/2017

2017/2018

1/9. évfolyam

2/10. évfolyam

3/11. évfolyam

Tantárgyak
elméleti
heti
óraszám
Magyar - Kommunikáció
Idegen nyelv
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés
Osztályközösség- építő Program
Alkalmazott számítástechnika
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok
gyakorlata
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlat
Hegesztési alapismeretek
Hegesztési alapgyakorlatok
Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás II.
Munkahelyi egészség és biztonság
Hegesztési ismeretek I.
Hegesztési gyakorlatok I.
Hegesztési ismeretek II.
Hegesztési gyakorlatok II.
Hegesztési ismeretek III.
Hegesztési gyakorlatok III.
Hegesztési ismeretek IV.
Hegesztési gyakorlatok IV.
Alkalmazott számítástechnika
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma összesen
Közismereti órák összesen
Tanórák összesen

gyakorlati
heti
óraszám

nyári
gyak.

2*
2*
2*
2
3
5
1
1*
2

elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

nyári
gyak.

1*
2*
1*
1*

elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám
2*

5
1

5
1
1,5*

4
1
1
1
2

2

2
3

2,5
2
0,5

1
4
3

5
3
7
3
7
1
7
0,5

2
1
6

11

140

9

17

16

140

7,5

25

18

11
35

25,5
9,5

36

A *-al jelölt órákat, és a gyakorlati órákat csoportbontásban kell megtartani

45

18

35
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34 521 06 Hegesztő (kifutó)
2014. szeptember 1-től

Tantárgyak

Gépészeti alapozó
feladatok
Alkalmazott
számítástechnika
Gépészeti alapozó
feladatok gyakorlata
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás
gyakorlat
Hegesztési alapismeretek
Hegesztési
alapgyakorlatok
Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás II.
Munkahelyi egészség és
biztonság
Hegesztési ismeretek I.
Hegesztési gyakorlatok I.
Hegesztési ismeretek II.
Hegesztési gyakorlatok II.
Hegesztési ismeretek III.
Hegesztési gyakorlatok III.
Hegesztési ismeretek IV.
Hegesztési gyakorlatok IV.
Szakmai elmélet és
gyakorlat
Tanórák összesen

Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül
1. évfolyam
2. évfolyam
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
nyári
heti
heti
heti
heti
gyak.
óraszám óraszám
óraszám óraszám
2
1

1

4
1
1
2

1

1

3

3
2
1

1
4
6

2

3
7

2
3

13

22
35

160

46

2

8
1
8

9

26
35
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34 521 03 Gépi forgácsoló (kifutó)

Tantárgy

Magyar - Kommunikáció
Idegen nyelv
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés
Osztályközösség- építő
Program
Alkalmazott számítástechnika
Munkahelyi egészség és
biztonság
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
Gépészeti alapozó feladatok
Szakmai anyagismeret és
anyagvizsgálat
Gépészeti alapozó feladatok
gyakorlata
Anyagvizsgálat és gépészeti
mérések gyakorlata
Esztergálás
Esztergálás gyakorlata
Marás
Marás gyakorlata
Köszörülés
Köszörülés gyakorlata
Alkalmazott számítástechnika
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma összesen
Közismereti órák összesen
Tanórák összesen

Szakiskolai képzés közismereti oktatással
utolsó alkalmazás
2016/2017
2017/2018
1/9. évfolyam
2/10. évfolyam
3/11. évfolyam
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
nyári
nyári
heti
heti
heti
heti
heti
heti
gyak.
gyak.
óraszám óraszám
óraszám óraszám
óraszám óraszám
2*
1*
2*
2*
2*
2*
1*
2
1*
3
5
5
5
1
1*

1

1
1,5*

1
0,5
2
1
1
1

2
2

2
4
5
2

1
7

3
6

3
5

5

2

2,5
2
1

6

11

140

9

17

16

6
0,5
140

8

25

18

11
35

47

25,5
9,5

36

A*-al jelölt órákat, és a gyakorlati órákat csoportbontásban kell megtartani
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34 521 03 Gépi forgácsoló (1/11 – 2/12-évfolyam) (kifutó)
2014. szeptember 1-től

Tantárgyak

Munkahelyi egészség és biztonság
Alkalmazott számítástechnika
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata
Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat
Anyagvizsgálat és gépészeti mérések
gyakorlata
Esztergálás
Esztergálás gyakorlata
Marás
Marás gyakorlata
Köszörülés
Köszörülés gyakorlata
Szakmai elmélet és gyakorlat
Tanórák összesen

Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül
1. évfolyam
2. évfolyam
elméleti gyakorlati
elméleti
gyakorlati
nyári
heti
heti
heti
heti
gyak.
óraszám óraszám
óraszám
óraszám
1
1
1
1
2
1
1
2
4
3
6
3

2
8

6
3
11

3

2

1

13

22

9

35

48

160

8
26
35
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34 582 03 Épület-és szerkezetlakatos (kifutó)

Tantárgy

Magyar - Kommunikáció
Idegen nyelv
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés
Osztályközösség- építő Program
Alkalmazott számítástechnika
Munkahelyi egészség és
biztonság
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó
feladatok gyakorlata
Gépészeti kötések alapjai
Gépészeti kötések készítésének
gyakorlata
Épületlakatos feladatok
Épületlakatos feladatok
gyakorlata
Magasban végzett lakatos
feladatok
Magasban végzett lakatos
feladatok gyakorlata
Szerkezetlakatos feladatok
Szerkezetlakatos feladatok
gyakorlata
Alkalmazott számítástechnika
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma összesen
Közismereti órák összesen
Tanórák összesen

Szakiskolai képzés közismereti oktatással
utolsó alkalmazás
2016/2017
2017/2018
1/9. évfolyam
2/10. évfolyam
3/11. évfolyam
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
nyári
nyári
heti
heti
heti
heti
heti
heti
gyak.
gyak.
óraszám óraszám
óraszám óraszám
óraszám óraszám
2*
1*
2*
2*
2*
2*
1*
2
1*
3
5
5
5
1
1
1
1*
1,5*
1
1
2
1
1
2
4
3

2
5

3
4
8

3
2
3

2

7

10

140

2

8

17

5

12

1

0,5

17

140

7

25

18

11
35

49

25,5
9,5

36

A *-al jelölt órákat, és a gyakorlati órákat csoportbontásban kell megtartani
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34 582 03 Épület-és szerkezetlakatos (1/11 – 2/12-évfolyam) (kifutó)
2014. szeptember 1-től

Tantárgy

Munkahelyi egészség és biztonság
Alkalmazott számítástechnika
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó
feladatok gyakorlata
Gépészeti kötések alapjai
Gépészeti kötések készítésének
gyakorlata
Épületlakatos feladatok
Épületlakatos feladatok gyakorlata
Magasban végzett lakatos feladatok
Magasban végzett lakatos feladatok
gyakorlata
Szerkezetlakatos feladatok
Szerkezetlakatos feladatok gyakorlata
Szakmai elmélet és gyakorlat
Tanórák összesen

Szakiskolai képzés közoktatás nélkül
1. évfolyam
2. évfolyam
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
nyári
heti
heti
heti
heti
gyak.
óraszám óraszám
óraszám
óraszám
1
1
1
1
2
1
1
1
2
4
3

1
4

4

3

1
8

4
2
3

2

3
5
23

12
35

50

12
24

11
160

35
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34 521 04 Ipari gépész (kifutó)
Szakiskolai képzés közismereti oktatással
utolsó alkalmazás
2016/2017
1/9. évfolyam
2/10. évfolyam
Tantárgyak

Magyar - Kommunikáció
Idegen nyelv
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés
Osztályközösség- építő
Program
Alkalmazott
számítástechnika
Munkahelyi egészség és
biztonság

elméleti
heti
óraszám

gyakorlati
heti
óraszám

nyári
gyak.

elméleti
heti
óraszám

2017/2018
3/11. évfolyam

gyakorlati
elméleti gyakorlati
nyári
heti
heti
heti
gyak.
óraszám
óraszám óraszám

2*
2*
2*
2
3
5

1*
2*
1*
1*
5

5

1

1

1

2*

1*

1,5*

1

Foglalkoztatás II.

1

Foglalkoztatás I.

2

Gépészeti alapozó feladatok

2

Gépészeti alapozó feladatok
gyakorlata
Munkavédelem

4
1

Elsősegélynyújtás gyakorlata
Gépészeti kötések alapjai
Gépészeti kötések
készítésének gyakorlata
Szakmai anyagismeret és
anyagvizsgálat

1

1
3
2
1

Anyagvizsgálat és gépészeti
mérések gyakorlata

3
5

3

Gépelemek beállítása

3

Mérések és beállítások
gyakorlata
Fémmegmunkálások
Alkalmazott
számítástechnika
Üzembehelyezés gyakorlata
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma

3
10

9
2

1

0,5

1
5

8

12

140

9

Szakmai elmélet-gyakorlat
17
25
óraszáma összesen
Közismereti órák összesen
18
11
Tanórák összesen
35
36
A *-al jelölt órákat, és a gyakorlati órákat csoportbontásban kell megtartani

51

16

140

8,5

17
25,5

9,5
35
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Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től

34 521 04 Ipari gépész (1/11 – 2/12-évfolyam) (kifutó)
2014. szeptember 1-től

Tantárgyak

Munkahelyi egészség és biztonság
Alkalmazott számítástechnika
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
Gépészeti kötések alapjai
Gépészeti kötések készítésének gyakorlata
Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat
Anyagvizsgálat és gépészeti mérések
gyakorlata
Gépelemek beállítása
Mérések és beállítások gyakorlata
Fémmegmunkálások
Üzembehelyezés gyakorlata
Szakmai elmélet és gyakorlat
Tanórák összesen

Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül
1. évfolyam
2. évfolyam
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
nyári
heti
heti
heti
heti
gyak.
óraszám óraszám
óraszám óraszám
1
1
1
1
2
2
4
1
1
3
1
2
3
1
8

1

3

2
8

11
2

13

22
35

52

11
26

9
160

35
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Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től

34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (kifutó)
Szakiskolai képzés közismereti oktatással

Tantárgy

utolsó alkalmazás

2016/2017

2017/2018

1/9. évfolyam

2/10. évfolyam

3/11. évfolyam

elméleti
heti
óraszám

gyakorlati
heti
óraszám

nyári
gyak.

elméleti
heti
óraszám

gyakorlati
heti
óraszám

nyári
gyak

elméleti
heti
óraszám

Magyar - Kommunikáció

2*

1*

Idegen nyelv

2*

2*

Matematika

2*

1*

Társadalomismeret

2

1*

Természetismeret

3

Testnevelés

5

5

5

Osztályközösség- építő Program

1

1

1

Alkalmazott számítástechnika
Munkahelyi egészség és
biztonság
Foglalkoztatás II.

1*

2*

1,5*

1
1

Foglalkoztatás I.
Épületgépészeti csővezetékek
Épületgépészeti csővezetékek
gyakorlata
Épületgépészeti rendszerek
Épületgépészeti rendszerek
gyakorlata
Alkalmazott számítástechnika
(CAD)
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
Fűtési
rendszerek
Fűtési
rendszerek gyakorlata
Gázvezeték rendszerek
Gázvezeték rendszerek
gyakorlata
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma összesen
Közismeret összsen
Tanórák összesen

gyakorlati
heti
óraszám

2
2
5

1

2

2
5

2
1

1

1
1

0,5
4

3
6

8

3

2
7

6

11

140

9

17

16

7
140

8

25

18

11
35

53

25,5
9,5

36

A *-al jelölt órákat, és a gyakorlati órákat csoportbontásban kell megtartani

17,5

35
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Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től

34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő(1/11 – 2/12-évfolyam) (kifutó)
2014. szeptember 1-től

Tantárgy

Munkahelyi egészség és biztonság
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Épületgépészeti csővezetékek
Épületgépészeti csővezetékek gyakorlata
Épületgépészeti rendszerek
Alkalmazott számítástechnika
Épületgépészeti rendszerek gyakorlata
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
Fűtésirendszerek
Fűtésirendszerek gyakorlata
Gázvezeték rendszerek
Gázvezeték rendszerek gyakorlata
Szakmai elmélet és gyakorlat
Tanórák összesen

Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül
1. évfolyam
2. évfolyam
elméleti gyakorla
elméleti gyakorla
nyári
heti
ti heti
heti
ti heti
gyak.
óraszám óraszám
óraszám óraszám
1
0,5
0,5
2
4
11
5
1
2
11
1
0.5
1
4
11
5
10
11
24
160
11,5
23,5
35
35

54
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Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től

34 522 04 Villanyszerelő (kifutó)
Közismereti órák
utolsó
alkalmazás

2016/2017

2017/2018

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

Magyar - Kommunikáció

2 óra**

1 óra**

-

Idegen nyelv

2 óra**

2 óra**

2 óra**

Matematika

2 óra**

1 óra**

1 óra

Társadalomismeret

2 óra

1 óra

-

Természetismeret

4 óra

-

Testnevelés*

5 óra

5 óra

5 óra

Osztályközösség-építő Program

1 óra

1 óra

1 óra

-

0,5 óra

11 óra

9,5 óra

Tantárgyak

Informatika
Összesen:

18 óra

55
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Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től

34 522 04 Villanyszerelő (kifutó)
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
követelménymodulok

Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül

utolsó alkalmazás

2016/2017

2017/2018

1/9. évfolyam

2/10. évfolyam

3/11. évfolyam

Tantárgyak

1. évfolyam

2. évfolyam

elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
heti
heti
ögy
heti
heti
ögy
heti
heti
heti
heti
ögy
heti
heti
óraszám óraszám
óraszám óraszám
óraszám óraszám óraszám óraszám
óraszám óraszám

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

Munkahelyi
egészség és
biztonság

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

1

1

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

10007-12
Informatikai és
műszaki alapok

1

Műszaki
informatika
gyakorlat
Műszaki ismeretek

2

Épületvillamossági
szerelés
Épületvillamossági
szerelés gyakorlata

0,5

2

Műszaki
gyakorlatok
10023-12
Épületvillamossági
szerelés

1

2
3

3

60

2

2
3

3

60

60

3
15

56

100

2
18

80

4

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Épületvillamossági
mérések gyakorlat

Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től
2

20

3

40

1

1

1

Ipari elektronika

1

1

Elektrotechnikai
számítások

1

2

1

1

Villamosipari
anyagismeret

1

1

1

1

3

10024-12
Villamos gépek és
Villamos műszaki
ipari
ábrázolás
elosztóberendezések
szerelése
Villamos gépek és
berendezések
üzemvitelének,
mérésének
gyakorlata

Összes óra

20

Vállalkozási
ismeretek

Villamos gépek és
berendezések

Összes óra

3

1

3

1

1

1

16

7

10
17

140
140

7

18
25

140
140

57

9

16,5
25,5

17

10

25
35

160
160

13

22
35

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
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Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től

34 522 04 Villanyszerelő éves óraszámok
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktatással
Óraszám
Szakmai
Tantárgyak/témakörök
követelménymodul

utolsó alkalmazás

2016/2017

1/9. évfolyam

2/10. évfolyam

e

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

11497-12
Foglalkoztatás I.
11499-12
Foglalkoztatás II.

Munkahelyi egészség
és biztonság
Munkavédelmi
alapismeretek
Munkahelyek
kialakítása
Munkavégzés személyi
feltételei
Munkaeszközök
biztonsága
Munkakörnyezeti
hatások
Munkavédelmi jogi
ismeretek
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerzés 1
Nyelvtani rendszerezés
2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek

gy

ögy

e

gy

Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül
Óraszám

2017/2018

ögy

3/11.
évfolyam
e
gy

Összesen

1. évfolyam
e

gy

2. évfolyam
ögy

e

Összesen

gy

36

36

36

36

8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

58

64
10

64
10

64
10

64
10

10

10

10

10

24
20
32

24
20
32

24
20
32

24
20
32

8

8

8

8

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

10007-12
Informatikai és
műszaki alapok

10023-12
Épületvillamossági
szerelés

Munkaviszony
létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Műszaki informatika
gyakorlat
Informatikai
alapismeretek
Irodai alkalmazások
Számítógépes
hálózatok használata
Műszaki ismeretek
Egyenáramú áramkörök
Mágneses tér és
váltakozó áram
Szakrajz alapjai
Fémek és ötvözetek
Nemfémes anyagok
Minőségbiztosítás
Műszaki gyakorlatok
Anyagok és szerszámok
Mérések
Mechanikai és villamos
kötések
Épületvillamossági
szerelés
Csatlakozó vezetékek
Épületvillamossági
hálózatok,
berendezések
Érintésvédelem

Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től
8

8

8

8

8
8

8
8

8
8

8
8

16

16

60

88

72

72

18

18

18

52

36

36

18

18

18

72
16

108
24

108
24

16

24

24

16
10
8
6
108
54
18

24
14
12
10

24
14
12
10
108
54
18

108
54
18

36

16

72

59

60

36

36

180

108

64

172

46

22

12

34

76

58

22

80

40

28

12

40

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
(Hibavédelem)
Villámvédelem
Épületvillamossági
szerelés gyakorlata
Csatlakozó vezetékek
Épületvillamossági
hálózatok,
berendezések
Érintésvédelem
(Hibavédelem)
Villámvédelem
Épületvillamossági
mérések gyakorlat
A munka megkezdése
előtt, a munkafolyamatban és a
munka átadásakor
szükség szerint
mérések és vizsgálatok
végzése
Üzemi ellenőrző
mérések és vizsgálatok
végzése
Hiba meghatározáshoz
mérések, vizsgálatok
elvégzése
Szerelői ellenőrzés
végzése,
dokumentálása
Vállalkozási ismeretek

Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től
18
36
108

18

18

18

540

648

648

128

776

45

65

48

30

78

468

552

28

580

45

70

48

30

78

45

45

40

40

72

108

180

72

32

104

16

18

34

12

8

20

20
63
25

18
72
16
16
16
10

405

8
6

100

40

80

20

20

108

30

50

20

8

28

20

54

30

50

20

8

28

16

18

30

46

20

8

28

32

36

60

32

32

32

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

10024-12 Villamos
gépek és ipari
elosztóberendezések

Vállalkozás környezete,
személyi feltételei,
vállalkozási formák
Vállalkozások
gazdálkodása
Vállalkozások PR
tevékenysége
Ipari elektronika
Elektronikai alapok
Analóg alapáramkörök
Digitális alapáramkörök
Elektrotechnikai
számítások
Elektrotechnika
Villamosipari
anyagismeret
Villamos vezetékek
Villamos
szigetelőanyagok,
műanyagok
Elektronikai alkatrészek
Villamos gépek anyagai
Villamos gépek és
berendezések
Villamos forgógépek
Transzformátorok
Villamos gépek,
készülékek hibáinak
javítása
Villamos gépek és
készülékek

Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től
72
16
40

12

12

12

12

10

10

10

10

10

10

10

10

32
16
8
8

32
16
8
8

32
16
8
8

32
16
8
8

36

72

108

36

32

68

36

72

108

36

32

68

36

36

72

36

32

68

18

18

18

18

18

18

18

18

18
18

61

18
18

16
16

16
16

96

96

96

96

32
16

32
16

24
18

24
18

16

16

18

18

16

16

18

18
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Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től

üzemeltetése,
szerelése, javítása
Ipari villamos
berendezés szerelése
Villamos műszaki
ábrázolás
Villamosipari műszaki
dokumentálás
Villamos gépek és
berendezések
üzemvitelének,
mérésének gyakorlata
Villamos forgógépek
Transzformátorok
Villamos gépek,
készülékek hibáinak
javítása
Villamos gépek és
készülékek
üzemeltetése,
szerelése, javítása
Ipari villamos
berendezés szerelése
Villamos gépek és
berendezések
ellenőrzése
Összesen:
Összesen:
Elméleti óraszámok/aránya
Gyakorlati óraszámok/aránya

252

360
612

140

16

16

36

32

68

36

32

68

252

648
900

792 /
1816 /

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

62

140

288
816
30,37
69,63

18

18

36

32

68

36

32

68

512

512

544

544

72
72

72
72

104
64

104
64

104

104

104

104

120

120

104

104

104

104

104

104

40

40

64

64

528

2608
2608

360
900
1260
776 /
1764 /

160

416
704
2540
1120
2540
30,55
69,45

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
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Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től

34 525 06 Karosszérialakatos (kifutó)

Tantárgyak

Magyar - Kommunikáció
Idegen nyelv
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés
Osztályközösség- építő Program
Alkalmazott számítástechnika
Munkavédelmi alapismeretek
Foglalkoztatás
Elhelyezkedést-munkavállalást
segítő idegen nyelv (3-as szint)
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
Gépészeti alapismeretek
Gépészeti alapozó gyakorlat
Gépészeti kötésismeret
Kötéskészítési gyakorlat
Vállalkozási ismeretek
A vállalkozás gyakorlata
Karosszérialakatos szakmai ismeret
Karosszérialakatos szakmai
gyakorlat
Alkalmazott számítástechnika
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma összesen
Közismereti órák összesen
Tanórák összesen

Szakiskolai képzés közismereti oktatással
utolsó alkalmazás
2016/2017
2017/2018
1/9. évfolyam
2/10. évfolyam
3/11. évfolyam
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
nyári
nyári
heti
heti
heti
heti
heti
heti
gyak.
gyak.
óraszám óraszám
óraszám óraszám
óraszám óraszám
2*
1*
2*
2*
2*
2*
1*
2
1*
3
5
5
5
1
1
1
1*
1,5*
0,5
0,5
2
0,5
1
1
7

2

2
3
1
3

2

1

0,5
1

0,5

3

4

7

10

140

6

7

17

12

14

1

0,5

18

140

9

25

18

11
35

25,5
9,5

36

A *-al jelölt órákat, és a gyakorlati órákat csoportbontásban kell megtartani

63

16,5

35
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Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től

34 525 06 Karosszérialakatos(1/11 – 2/12-évfolyam) (kifutó)
2014. szeptember 1-től

Tantárgyak

Munkavédelmi alapismeretek
Alkalmazott számítástechnika
Foglalkoztatás
Elhelyezkedést-munkavállalást segítő
idegen nyelv (3-as szint)
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
Gépészeti alapismeretek
Gépészeti alapozó gyakorlat
Gépészeti kötésismeret
Kötéskészítési gyakorlat
Vállalkozási ismeretek
A vállalkozás gyakorlata
Karosszérialakatos szakmai ismeret
Karosszérialakatos szakmai gyakorlat
Szakmai elmélet és gyakorlat
Tanórák összesen

Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül
1. évfolyam
2. évfolyam
elméleti gyakorlati
elméleti
gyakorlati
nyári
heti
heti
heti
heti
gyak.
óraszám óraszám
óraszám
óraszám
0,5
1
1
0,5
2
0,5
0,5
3
8,5

3

1
5
1

1
1

1

5

8,5
8
24

11
35

64

18
23

12
160

35
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Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től

2016-tól bevezetésre kerülő képzések
Szakgimnázium
A szakgimnáziumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és ehhez kapcsolódó
szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába
állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama és a
szakképzésről szóló törvény alapján az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú
szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik.
A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben
meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához
tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.
A szakgimnáziumban az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott
ágazatokban az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódóan tehető
szakmai érettségi vizsga, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a szakmai érettségi
vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető.
A kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig az ágazathoz tartozó szakképesítések közös tartalmi
elemeit, valamint az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés tartalmi elemeit
magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, az egységes kerettanterv szerinti
közismereti képzés mellett.
A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, érettségi végzettséget
szerzett tanulók részére a szakgimnáziumban az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre
történő felkészítés keretében a szakképzési évfolyamok száma kettő. Ebben az esetben a
szakgimnázium a komplex szakmai vizsgára történő felkészítést a tizenharmadik-tizennegyedik (elsőmásodik szakképzési) évfolyamon szervezi meg.
Szakgimnáziumi ágazati kerettantervek
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 14. számú melléklete szerinti, a szakgimnáziumok 9–12. évfolyama
számára kiadott kerettanterv
•
•
•

IX. Gépészet ágazat (III.)
XI. Villamosipar és elektronika ágazat (III.)
XXXVIII. Rendészet és közszolgálat ágazat (VI.)

Szakgimnáziumi szakképzési kerettantervek
A szakgimnáziumban oktatható szakképesítések 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 3. számú
melléklete szerinti szakképzési kerettantervei
•
•
•
•
•
•

54522 01
54523 01
54523 02
54523 04
54525 02
54582 01

Erősáramú elektrotechnikus
Automatikai technikus
Elektronikai technikus
Mechatronikai technikus
Autószerelő
Épületgépész technikus

Szakközépiskola
A szakközépiskolának öt évfolyama van, amelyből
•

három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai
elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam, valamint
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további kettő, érettségi vizsgára felkészítő évfolyam.

A szakközépiskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések körében a
szakképzési kerettanterv szerint folyik a szakképzés. A közismereti oktatás a szakközépiskolában a
szakközépiskolai közismereti kerettanterv alapján folyik
A szakközépiskolában államilag elismert szakképesítést szerzett tanuló dönt arról, hogy továbbtanule az érettségi vizsgára felkészítő további két évfolyamon.
Alapfokú iskolai végzettség hiányában a szakközépiskolába történő felvétel feltétele:
•
•

a tizennegyedik életév betöltése, és
a szakközépiskolában szervezett Szakképzési Hídprogram szerinti tanév teljesítése.

Szakközépiskolai kerettanterv
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 15. számú melléklete szerinti, a szakközépiskolák 9–13. évfolyama
számára kiadott kerettanterv.
Szakközépiskolai szakképzési kerettantervek
A szakközépiskolában oktatható szakképesítések 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 2. számú
melléklete szerinti szakképzési kerettantervei
• 3452103
Gépi forgácsoló
• 3452104
Ipari gépész
• 3452106
Hegesztő
• 34522 04 Villanyszerelő
• 3452506
Karosszérialakatos
• 34 582 03 Épület-és szerkezetlakatos
• 34582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
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Óratervek
Szakgimnáziumi óratervek
Nappali munkarend szerinti oktatás
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IX. Gépészet ágazat 54 523 04 Mechatronikai technikus (nappali)
2016. szeptember 1-től felmenő
9.
10.
11.
12.
13.
évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
Tantárgy
óra/hét
óra/hét
óra/hét
óra/hét óra/hét
Magyar nyelv és irodalom
4
4
4
4
Idegen nyelv*
4
4
5
5
4
Matematika*
3
3
4
4
Történelem
2
2
3
3
Etika
1
Informatika*
2
2
Művészetek
1
Testnevelés
5
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
1
Kötelező komplex természettudományos tantárgy
3
Fizika
2
2
2
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
1
Foglalkoztatás II.
0,5
Foglalkoztatás I.
2
Villamos gépek alapjai
1
1,5
Villamos gépek mérési gyakorlat*
1
Hajtástechnika gyakorlat*
1
Villamos biztonságtechnika
1
Hibavédelem a gyakorlatban*
1
Irányítástechnika
1
Irányítástechnikai gyakorlatok*
1,5
PLC alkalmazása gyakorlat*
1
Készülékismeret*
1,5
Kapcsolószekrények szerelési gyakorlat*
3,5
Munkavédelem
0,5
Elsősegélynyújtás gyakorlata*
0,5
Mechatronikai alapozó feladatok
4
5
Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlat*
5
7
2
Műszaki mérés
1
1
Műszaki mérés gyakorlat*
2
Mechatronikai gépészeti feladatok
4
Mechatronikai gépészeti feladatok gyakorlata*
13
Mechatronikai villamos feladatok
4,5
Mechatronikai villamos feladatok gyakorlat*
7
Összefüggő szakmai gyakorlat
140
140
Közismeret
24
24
25
25
4
Szakmai
11
12
10
10
31
Összesen
35
36
35
35
35
Tanítási hetek száma
36
36
36
31
31
A *-al jelölt órák csoportbontásban tartandók.
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XI. Villamosipar és elektronika ágazat 54 523 01 Automatikai technikus (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)
9.
10.
11.
12.
13.
évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
Tantárgy
óra/hét
óra/hét
óra/hét
óra/hét óra/hét
Magyar nyelv és irodalom
4
4
4
4
Idegen nyelv*
4
4
5
5
4
Matematika*
3
3
4
4
Történelem
2
2
3
3
Etika
1
Informatika*
2
2
Művészetek
1
Testnevelés
5
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
1
Kötelező komplex természettudományos tantárgy
3
Fizika
2
2
2
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
1
Foglalkoztatás II.
1
Foglalkoztatás I.
2
Villamos gépek alapjai
1,5
Villamos gépek mérési gyakorlat*
1
Hajtástechnika gyakorlat*
1
Villamos biztonságtechnika
1
Hibavédelem a gyakorlatban*
1
Irányítástechnika
1
Irányítástechnikai gyakorlatok*
2
PLC alkalmazása gyakorlat*
1
Készülékismeret
2
Kapcsolószekrények szerelési gyakorlat*
2
Műszaki informatika gyakorlat*
1
Műszaki ismeretek
2
Műszaki gyakorlat*
1,5
Műszaki rajz
1
Elektrotechnika
3
2
Elektrotechnika gyakorlat*
3
2
Elektronika
3
1
1
Elektronika gyakorlat*
4
1,5
1
Irányítástechnika
1
Irányítástechnikai gyakorlatok*
1
Pneumatika és hidraulika
4
Pneumatika és hidraulika gyakorlat*
6
Gyártórendszerek
3
Gyártórendszerek gyakorlat*
2
PLC ismeretek
3
PLC programozási gyakorlat*
10
Munkahelyi egészség és biztonság
0,5
Összefüggő szakmai gyakorlat
140
140
Közismeret
24
24
25
25
4
Szakmai
11
12
10
10
31
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9.
10.
11.
12.
13.
évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
óra/hét
óra/hét
óra/hét
óra/hét óra/hét
35
36
35
35
35
36
36
36
31
31

Tantárgy
Összesen
Tanítási hetek száma
A *-al jelölt órák csoportbontásban tartandók.
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XI. Villamosipar és elektronika ágazat 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)
9.
10.
11.
12.
13.
évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
Tantárgy
óra/hét
óra/hét
óra/hét
óra/hét óra/hét
Magyar nyelv és irodalom
4
4
4
4
Idegen nyelv*
4
4
5
5
4
Matematika*
3
3
4
4
Történelem
2
2
3
3
Etika
1
Informatika*
2
2
Művészetek
1
Testnevelés
5
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
1
Kötelező komplex természettudományos tantárgy
3
Fizika
2
2
2
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
1
Foglalkoztatás II.
0,5
Foglalkoztatás I.
2
Munkahelyi egészség és biztonság
0,5
Műszaki informatika gyakorlat*
1
Műszaki ismeretek
2
Műszaki gyakorlat*
1,5
Műszaki rajz
1
Elektrotechnika
3
2
Elektrotechnika gyakorlat*
3
2
Elektronika
3
1
1
Elektronika gyakorlat*
4
1,5
1
Irányítástechnika
1
2
Irányítástechnikai gyakorlatok*
1
3
Erősáramú szerelési gyakorlat*
6
Géptan
2
Méréstechnika
1,5
Erősáramú mérések gyakorlata*
4
Műszaki dokumentáció gyakorlat*
3
Villamos gépek
3
Villamos művek
3
Villamos gépek és vezérlések gyakorlat*
6
PLC-be integrált biztonságtechnikai rendszerek
1
1
PLC programozási gyakorlat*
4,5
2
Összefüggő szakmai gyakorlat
140
140
Közismeret
24
24
25
25
4
Szakmai
11
12
10
10
31
Összesen
35
36
35
35
35
Tanítási hetek száma
36
36
36
31
31
A *-al jelölt órák csoportbontásban tartandók.
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XI. Villamosipar és elektronika ágazat 54 523 02 Elektronikai technikus (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)
9.
10.
11.
12.
13.
évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
Tantárgy
óra/hét
óra/hét
óra/hét
óra/hét óra/hét
Magyar nyelv és irodalom
4
4
4
4
Idegen nyelv*
4
4
5
5
4
Matematika*
3
3
4
4
Történelem
2
2
3
3
Etika
1
Informatika*
2
2
Művészetek
1
Testnevelés
5
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
1
Kötelező komplex természettudományos tantárgy
3
Fizika
2
2
2
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
1
Foglalkoztatás II.
0,5
Foglalkoztatás I.
2
Műszaki informatika gyakorlat*
1
Műszaki ismeretek
2
Műszaki gyakorlat*
1,5
PLC ismeretek
1
1
PLC programozási gyakorlat*
4,5
2
Munkahelyi egészség és biztonság
0,5
Műszaki rajz
1
Elektrotechnika
3
2
Elektrotechnika gyakorlat*
3
2
Elektronika
3
1
1
Elektronika gyakorlat*
4
1,5
1
Irányítástechnika
1
2
Iránytástechnikai gyakorlatok*
1
3
Elektronikai áramkörök
5
Elektronikai áramkörök gyakorlat*
6
Mechatronika
2,5
Mechatronika gyakorlat*
3
Számítógép alkalmazás
3
Szimuláció és PLC gyakorlat*
6
Mikrovezérlők gyakorlat*
3
Összefüggő szakmai gyakorlat
140
140
Közismeret
24
24
25
25
4
Szakmai
11
12
10
10
31
Összesen
35
36
35
35
35
Tanítási hetek száma
36
36
36
31
31
A *-al jelölt órák csoportbontásban tartandók.
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XXXVIII. Rendészet és közszolgálat ágazat 54 345 01 Közszolgálati ügyintéző (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)
9.
10.
11.
12.
13.
évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
Tantárgy
óra/hét
óra/hét
óra/hét
óra/hét óra/hét
Magyar nyelv és irodalom
4
4
4
4
Idegen nyelv*
4
4
5
5
4
Matematika*
3
3
4
4
Történelem
2
2
3
3
Etika
1
Informatika*
2
2
Művészetek
1
Testnevelés
5
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
1
Kötelező komplex természettudományos tantárgy
3
Biológia
2
2
2
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
1
Közszolgálati ügyintézői ismeretek
1,5
Magánbiztonság és vagyonvédelem I.
1
Magánbiztonság és vagyonvédelem II.
1
Magánbiztonság és vagyonvédelem III.
0,5
Magánbiztonság és vagyonvédelem IV. gyakorlat*
1
Személy és vagyonvédelmi ismeretek és
0,5
gyakorlat*
Személy és vagyonőri és közterület-felügyelői
1
ismeretek gyakorlat*
Rendvédelmi szervek és alapfeladatok I.
1
0,5
Rendvédelmi szervek és alapfeladatok II.
2,5
Rendvédelmi szervek és alapfeladatok III.
4
Rendvédelmi szervek és alapfeladatok IV.
4
Rendvédelmi szervek és alapfeladatok V.
2
Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat*
1
Közszolgálati ügyintézői ismeretek
0,5
Közszolgálati ügyintéző gyakorlati ismeretek*
0,5
Rendészeti szakmai idegen nyelv*
1
Rendészeti szakmai informatika*
0,5
Önvédelem és intézkedés taktika gyakorlat I. *
0,5
Önvédelem és intézkedés taktika gyakorlat II. *
3,5
Önvédelem és intézkedés taktika gyakorlat III. *
3
Önvédelem és intézkedés taktika gyakorlat IV. *
3
Önvédelem és intézkedés taktika
0,5
2
Ügyviteli ismeretek*
1
Ügyviteli ismeretek*
1
Ügyviteli ismeretek
4
Ügyviteli gyakorlat*
2,5
Közszolgálati ügyintézői ismeretek
1,5
1,5
4
Közszolgálati ügyintézői gyakorlat*
1,5
2
E-közigazgatás elmélete
4
E-közigazgatás gyakorlata*
2
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9.
10.
11.
12.
13.
évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
óra/hét
óra/hét
óra/hét
óra/hét óra/hét
2,5
3
2
2,5
2
0,5
140
140
24
24
25
25
4
11
12
10
10
31
35
36
35
35
35
36
36
36
31
31

Tantárgy
Ügyfélszolgálati kommunikáció
Ügyfélszolgálati kommunikáció gyakorlat*
Ügyfélszolgálati kommunikáció
Ügyfélszolgálati kommunikáció gyakorlat*
Foglalkoztatás I.
Foglakoztatás II.
Összefüggő szakmai gyakorlat
Közismeret
Szakmai
Összesen
Tanítási hetek száma
A *-al jelölt órák csoportbontásban tartandók.
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54 523 04 Mechatronikai technikus IX. Gépészet ágazat (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)

Tantárgy
Szakmai Idegen nyelv*

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

óra/hét

óra/hét

4

4

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

2

Munkavédelem

0,5

Elsősegélynyújtás gyakorlata*

0,5

Mechatronikai alapozó feladatok

9

Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlat*

14

Műszaki mérés

2

Műszaki mérés gyakorlat*

2

Mechatronikai gépészeti feladatok

4

Mechatronikai gépészeti feladatok gyakorlata*

13

Mechatronikai villamos feladatok

3

Mechatronikai villamos feladatok gyakorlat*

4,5
7

Összefüggő szakmai gyakorlat

160

-

Összesen

35

35

Tanítási hetek száma

36

31

A *-gal jelölt órák csoportbontásban tartandók.
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54 523 01 Automatikai technikus XI. Villamosipar és elektronika ágazat (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)

Tantárgy
Szakmai idegen nyelv*

1/13. évfolyam

1/14. évfolyam

óra/hét

óra/hét

4

4

Foglalkoztatás II.

1

Foglalkoztatás I.

2

Műszaki informatika gyakorlat*

1

Műszaki ismeretek

2

Műszaki gyakorlat*

2

Műszaki rajz

1

Elektrotechnika

5

Elektrotechnika gyakorlat*

5

Elektronika

5

Elektronika gyakorlat*

7

Irányítástechnika

1

Irányítástechnikai gyakorlatok*

1

Pneumatika és hidraulika

4

Pneumatika és hidraulika gyakorlat*

6

Gyártórendszerek

3

Gyártórendszerek gyakorlat*

2

PLC ismeretek

3

PLC programozási gyakorlat*

10

Munkahelyi egészség és biztonság

1

Összefüggő szakmai gyakorlat

160

-

Összesen

35

35

Tanítási hetek száma

36

31

A *-gal jelölt órák csoportbontásban tartandók.

76

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus XI. Villamosipar és elektronika ágazat (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)

Tantárgy
Szakmai Idegen nyelv*

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

óra/hét

óra/hét

4

4

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

2

Munkahelyi egészség és biztonság

1

Műszaki rajz

1

Elektrotechnika

5

Elektrotechnika gyakorlat*

5

Elektronika

5

Elektronika gyakorlat*

7

Irányítástechnika

3

Irányítástechnikai gyakorlatok*

4

Erősáramú szerelési gyakorlat*

6

Géptan

2

Méréstechnika

1,5

Erősáramú mérések gyakorlata*

4

Műszaki dokumentáció gyakorlat*

3

Villamos gépek

3

Villamos művek

3

Villamos gépek és vezérlések gyakorlat*

6

Összefüggő szakmai gyakorlat

160

-

Összesen

35

35

Tanítási hetek száma

36

31

A *-gal jelölt órák csoportbontásban tartandók.
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Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től

54 523 02 Elektronikai technikus XI. Villamosipar és elektronika ágazat (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)

Tantárgy
Idegen nyelv*

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

óra/hét

óra/hét

4

4

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

2

Munkahelyi egészség és biztonság

1

Műszaki rajz

1

Elektrotechnika

5

Elektrotechnika gyakorlat*

5

Elektronika

5

Elektronika gyakorlat*

7

Irányítástechnika

3

Iránytástechnikai gyakorlatok*

4

Elektronikai áramkörök

5

Elektronikai áramkörök gyakorlat*

6

Mechatronika

2,5

Mechatronika gyakorlat*

3

Számítógép alkalmazás

3

Szimuláció és PLC gyakorlat*

6

Mikrovezérlők gyakorlat*

3

Összefüggő szakmai gyakorlat

160

-

Összesen

35

35

Tanítási hetek száma

36

31

A *-gal jelölt órák csoportbontásban tartandók.
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Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től

54 582 01 Épületgépész technikus (Égés előkészítő) VIII. Épületgépészet ágazat (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)

Tantárgy
Szakmai Idegen nyelv*

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

óra/hét

óra/hét

4

4

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

2

Munkavédelem

1

Épületgépészeti csővezetékek

3

Épületgépészeti csővezetékek gyakorlata (gy)

7

Épületgépészeti rendszerek

5

Épületgépészeti rendszerek gyakorlata (gy)

5

Vízellátás, csatornázás

0,5

2

Vízellátás, csatornázás gyakorlat (gy)

0,5

3

Gázellátás

0,5

1,5

Gázellátás gyakorlat (gy)

0,5

2

Fűtéstechnika

0,5

2,5

1

3

Fűtéstechnika gyakorlat (gy)
Hűtéstechnika

1

Hűtéstechnika gyakorlat (gy)

2

Légtechnika

1,5

Légtechnika gyakorlat (gy)

2

Irányítástechnika

1

Villamossági alapismeretek

1

0,5

Irányítástechnika gyakorlat (gy)

1

Épületgépészeti munkák irányítása

1
1

Műszaki tervek, dokumentációk gyakorlat (gy)

4

Vállalkozási ismeretek

4
1

Összefüggő szakmai gyakorlat

160

-

Összesen

35

35

Tanítási hetek száma

36

31
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Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től

54 522 02 Autószerelő (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)

Tantárgy
Szakmai Idegen nyelv*

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

óra/hét

óra/hét

4

4

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

2

Közlekedési ismeretek

2

Műszaki rajz

2

Mechanika

2

Gépelemek-géptan

2

Technológiai alapismeretek

3

Elektrotechnika-elektronika

6

Karbantartási gyakorlatok (gy)

10

Mérési gyakorlatok (gy)

4

Járműkarbantartás

1

Gazdasági ismeretek

0,5

Járműkarbantartás gyakorlata (gy)

3

Gépjármű szerkezettan

6

Gépjármű-villamosságtan

4

Szerelési gyakorlat (gy)

7

Járműdiagnosztika

3

Járműdiagnosztika gyakorlata (gy)

4

Összefüggő szakmai gyakorlat

160

-

Összesen

35

35

Tanítási hetek száma

36

31
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54 345 01 Közszolgálati ügyintéző XXXVIII. Rendészet és közszolgálat ágazat (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)

Tantárgy
Szakmai Idegen nyelv*

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

óra/hét

óra/hét

4

4

Foglalkoztatás I.

2

Foglakoztatás II.

0,5

Rendvédelmi szervek és alapfeladatok II.

3

Rendvédelmi szervek és alapfeladatok III.

4

Rendvédelmi szervek és alapfeladatok IV.

4

Rendvédelmi szervek és alapfeladatok V.

2

Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat*

2

Önvédelem és intézkedés taktika gyakorlat II. *

4

Önvédelem és intézkedés taktika gyakorlat III. *

3

Önvédelem és intézkedés taktika gyakorlat IV. *

3

Önvédelem és intézkedés taktika

2

Ügyviteli ismeretek

4

Ügyviteli gyakorlat*

2,5

Közszolgálati ügyintézői ismeretek

3

4

Közszolgálati ügyintézői gyakorlat*

1

2

E-közigazgatás elmélete

4

E-közigazgatás gyakorlata*

2

Ügyfélszolgálati kommunikáció

2,5

Ügyfélszolgálati kommunikáció gyakorlat*

3

Ügyfélszolgálati kommunikáció

2

Ügyfélszolgálati kommunikáció gyakorlat*

2,5

Összefüggő szakmai gyakorlat

160

-

Összesen

35

35

Tanítási hetek száma

36

31

A *-gal jelölt órák csoportbontásban tartandók.
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Esti munkarend szerinti oktatás
54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus XI. Villamosipar és elektronika ágazat (esti)
2016. szeptember 1-től (felmenő)

Tantárgy

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

óra/hét

óra/hét

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

1

Munkahelyi egészség és biztonság

0,5

Műszaki rajz

1

Elektrotechnika

2

Elektrotechnika gyakorlat*

3

Elektronika

2

Elektronika gyakorlat*

4

Irányítástechnika

1,5

Irányítástechnikai gyakorlatok*

2

Erősáramú szerelési gyakorlat*

4

Géptan

1

Méréstechnika

1

Erősáramú mérések gyakorlata*

3

Műszaki dokumentáció gyakorlat*

1

Villamos gépek

2,5

Villamos művek

2

Villamos gépek és vezérlések gyakorlat*

4

Összefüggő szakmai gyakorlat

160

-

Összesen

16

20

Tanítási hetek száma

36

31

A *-gal jelölt órák csoportbontásban tartandók.
Villamos gépek és vezérlések gyakorlat kéthetente egy 8 órás blokkban lesz megtartva
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Nappali, iskolarendszerű, három évfolyamos szakközépiskolai óratervek (1/9-3/11)
34 521 06 Hegesztő - 1/9 – 3/11-évfolyam (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam
Tantárgyak

Kommunikáció – magyar nyelv és
irodalom*

elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

nyári
gyak.

2

2/10. évfolyam

3/11. évfolyam

elméleti gyakorlati
nyári
heti
heti
gyak.
óraszám óraszám

elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

2

1

Idegen nyelv*

2

2

2

Matematika*

2

2

1

Társadalomismeret

2

1

Természetismeret

3

Testnevelés

5
1

Osztályközösség- építő Program
Informatika*
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok
gyakorlata
Munkavédelem

3
1

1
2

1,5
4

1

Elsősegélynyújtás gyakorlat
Hegesztési alapismeretek

3
1

1
2

Hegesztési alapgyakorlatok

1

2

2

3

2,5

Foglalkoztatás I.

2

Foglalkoztatás II.

0,5

Munkahelyi egészség és biztonság

1

Hegesztési ismeretek I.

4

Hegesztési gyakorlatok I.

3

5

Hegesztési ismeretek II.

3

Hegesztési gyakorlatok II.

7

Hegesztési ismeretek III.

3

Hegesztési gyakorlatok III.

7

Hegesztési ismeretek IV.

2

Hegesztési gyakorlatok IV.

1
7

Alkalmazott számítástechnika
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma összesen
Közismereti órák összesen

1

17

25

25,5

18

11

9,5

Tanórák összesen

35

36

35

6

11

140

9

A *-gal jelölt órákat, és a gyakorlati órákat csoportbontásban kell megtartani
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0,5
140

7,5
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34 521 03 Gépi forgácsoló - 1/9 – 3/11-évfolyam (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)

Tantárgy

Kommunikáció – magyar nyelv
és irodalom*
Idegen nyelv*
Matematika*
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés
Osztályközösség- építő
Program
Informatika*
Munkahelyi egészség és
biztonság
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
Gépészeti alapozó feladatok
Szakmai anyagismeret és
anyagvizsgálat
Gépészeti alapozó feladatok
gyakorlata
Anyagvizsgálat és gépészeti
mérések gyakorlata
Esztergálás
Esztergálás gyakorlata
Marás
Marás gyakorlata
Köszörülés
Köszörülés gyakorlata
Alkalmazott számítástechnika
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma összesen
Közismereti órák összesen
Tanórák összesen

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam
2/10. évfolyam
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
nyári
heti
heti
heti
heti
gyak.
óraszám óraszám
óraszám óraszám

nyári
gyak.

3/11. évfolyam
elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

2
2
2
2
3
5

2
2
2
1

1
2
1

3

3

1

1

1

1

1,5

1
0,5
2
1
2

1
1

2

2
4
5
2

1
7

3
6

3
5

5

2

2,5
2
1

6

11

140

9

16

6
0,5
140

8

17

25

25,5

18
35

11
36

9,5
35

A *-gal jelölt órákat, és a gyakorlati órákat csoportbontásban kell megtartani
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34 582 03 Épület-és szerkezetlakatos - 1/9 – 3/11-évfolyam (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)

Tantárgy

Kommunikáció – magyar nyelv
és irodalom*
Idegen nyelv*
Matematika*
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés
Osztályközösség- építő Program
Informatika*
Munkahelyi egészség és
biztonság
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó
feladatok gyakorlata
Gépészeti kötések alapjai
Gépészeti kötések készítésének
gyakorlata
Épületlakatos feladatok
Épületlakatos feladatok
gyakorlata
Magasban végzett lakatos
feladatok
Magasban végzett lakatos
feladatok gyakorlata
Szerkezetlakatos feladatok
Szerkezetlakatos feladatok
gyakorlata
Alkalmazott számítástechnika
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma összesen
Közismereti órák összesen
Tanórák összesen

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam
2/10. évfolyam
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
nyári
nyári
heti
heti
heti
heti
gyak.
gyak.
óraszám óraszám
óraszám óraszám
2
2
2
2
3
5
1
1

3/11. évfolyam
elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

2
2
2
1

1
2
1

3
1

3
1
1,5

1
1
2
1
1
2
4
3

2
5

3
4
8

3
2
3

2

7

10

140

8

2
5

12

1

0,5

17

140

7

17

25

25,5

18
35

11
36

9,5
35

A *-gal jelölt órákat, és a gyakorlati órákat csoportbontásban kell megtartani
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34 521 04 Ipari gépész - 1/9 – 3/11-évfolyam (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam
2/10. évfolyam
Tantárgyak

Kommunikáció – magyar
nyelv és irodalom*
Idegen nyelv*
Matematika*
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés
Osztályközösség- építő
Program
Informatika*
Munkahelyi egészség és
biztonság

elméleti
heti
óraszám

gyakorlati
nyári
heti
gyak.
óraszám

elméleti
heti
óraszám

3/11. évfolyam

gyakorlati
nyári
heti
gyak.
óraszám

elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

2
2
2
2
3
5

2
2
2
1

1
2
1

3

3

1

1

1

1

1,5

1

Foglalkoztatás II.

1

Foglalkoztatás I.

2

Gépészeti alapozó feladatok

2

Gépészeti alapozó feladatok
gyakorlata
Munkavédelem

4
1

Elsősegélynyújtás gyakorlata
Gépészeti kötések alapjai
Gépészeti kötések
készítésének gyakorlata
Szakmai anyagismeret és
anyagvizsgálat

1

1
3
2
1

Anyagvizsgálat és gépészeti
mérések gyakorlata

3
5

3

Gépelemek beállítása

3

Mérések és beállítások
gyakorlata
Fémmegmunkálások
Alkalmazott
számítástechnika
Üzembehelyezés gyakorlata
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma összesen
Közismereti órák összesen
Tanórák összesen

3
10

9
2

1

0,5

1
5

8

12

140

9

16

140

8,5

17

25

25,5

18
35

11
36

9,5
35

A *-gal jelölt órákat, és a gyakorlati órákat csoportbontásban kell megtartani

86

17

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től

34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő - 1/9 – 3/11-évfolyam (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
Tantárgy

1/9. évfolyam

2/10. évfolyam

3/11. évfolyam

elméleti
heti
óraszám

elméleti
heti
óraszám

elméleti
heti
óraszám

gyakorlati
nyári
heti
gyak.
óraszám

gyakorlati
nyári
heti
gyak
óraszám

Kommunikáció – magyar nyelv és
irodalom*
2

2

1

Idegen nyelv*

2

2

2

Matematika*

2

2

1

Társadalomismeret

2

1

Természetismeret

3

Testnevelés

5
1

Osztályközösség- építő Program
Informatika*
Munkahelyi egészség és
biztonság
Foglalkoztatás II.

3
1

3
1

1

1,5

1
1

Foglalkoztatás I.
Épületgépészeti csővezetékek
Épületgépészeti csővezetékek
gyakorlata
Épületgépészeti rendszerek
Épületgépészeti rendszerek
gyakorlata
Alkalmazott számítástechnika
(CAD)
Munkavédelem

gyakorlati
heti
óraszám

2
2
5

1

2

2
5

2
1

1

1

Elsősegélynyújtás gyakorlata
Fűtési
rendszerek
Fűtési
rendszerek gyakorlata
Gázvezeték rendszerek
Gázvezeték rendszerek
gyakorlata
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma összesen
Közismeret összesen

1

0,5

17

25

25,5

18

11

9,5

Tanórák összesen

35

36

35

4

3
6

8

3

2
7

6

11

140

9

A *-gal jelölt órákat, és a gyakorlati órákat csoportbontásban kell megtartani
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7
140

8
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34 522 04 Villanyszerelő - 1/9 – 3/11-évfolyam (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
Tantárgy

1/9. évfolyam

2/10. évfolyam

3/11. évfolyam

elméleti
heti
óraszám

elméleti
heti
óraszám

elméleti
heti
óraszám

gyakorlati
nyári
heti
gyak.
óraszám

gyakorlati
nyári
heti
gyak
óraszám

Kommunikáció – magyar nyelv és
irodalom*
2

2

1

Idegen nyelv*

2

2

2

Matematika*

2

2

1

Társadalomismeret

2

1

Természetismeret

3

Testnevelés

5
1

Osztályközösség- építő Program
Informatika*
Munkahelyi egészség és
biztonság
Foglalkoztatás II.

3
1

3
1

1

1,5

1
1

Foglalkoztatás I.

2

Műszaki informatika gyakorlat
Műszaki ismeretek

2

0,5

2

Műszaki gyakorlatok
Épületvillamossági szerelés
Épületvillamossági szerelés
gyakorlata
Épületvillamossági mérések
gyakorlat
Vállalkozási ismeretek

gyakorlati
heti
óraszám

3

60

2

3
3

60

15

100

2

20

3

40
1

Ipari elektronika

1

Elektrotechnikai számítások

1

2

Villamosipari anyagismeret

1

1

Villamos gépek és berendezések

3

Villamos műszaki ábrázolás
Villamos gépek és berendezések
üzemvitelének, mérésének
gyakorlata
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma összesen
Közismeret összesen

1

1

18

11

9,5

Tanórák összesen

35

36

35

16
7

10

17

140

7

140

25
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34 525 06 Karosszérialakatos - 1/9 – 3/11-évfolyam (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)

Tantárgyak

Kommunikáció – magyar nyelv és
irodalom*
Idegen nyelv*
Matematika*
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés
Osztályközösség- építő Program
Informatika*
Munkahelyi egészség és biztonság
Foglalkoztatás
Elhelyezkedést-munkavállalást
segítő idegen nyelv (3-as szint)
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
Gépészeti alapismeretek
Gépészeti alapozó gyakorlat
Gépészeti kötésismeret
Kötéskészítési gyakorlat
Vállalkozási ismeretek
A vállalkozás gyakorlata
Karosszérialakatos szakmai ismeret
Karosszérialakatos szakmai
gyakorlat
Alkalmazott számítástechnika
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma
Szakmai elmélet-gyakorlat
óraszáma összesen
Közismereti órák összesen
Tanórák összesen

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam
2/10. évfolyam
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
nyári
nyári
heti
heti
heti
heti
gyak.
gyak.
óraszám óraszám
óraszám óraszám
2
2
2
2
3
5
1
1
0,5

3/11. évfolyam
elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

2
2
2
1

1
2
1

3
1

3
1
1,5
0,5
2

0,5
2

1
1
7

2
3
1
3

2

1

0,5
1

0,5

3

7

4

10

140

7

6
12

14

1

0,5

18

140

9

17

25

25,5

18
35

11
36

9,5
35
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Nappali, iskolarendszerű, kettő évfolyamos szakközépiskolai óratervek
34 522 04 Villanyszerelő (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül
1. évfolyam
Tantárgyak

Munkahelyi egészség és biztonság

2. évfolyam

elméleti gyakorlati
heti

heti

óraszám

óraszám

elméleti gyakorlati
ögy

heti

heti

óraszám

óraszám

1

Foglalkoztatás II.

1

Foglalkoztatás I.

2

Műszaki informatika gyakorlat*
Műszaki ismeretek

2
3

Műszaki gyakorlatok
Épületvillamossági szerelés

2
3

2

Épületvillamossági szerelés gyakorlata*

18

Épületvillamossági mérések gyakorlat*

3

4
160

1

Vállalkozási ismeretek

1

Ipari elektronika

1

Elektrotechnikai számítások

1

1

Villamosipari anyagismeret

1

1

Villamos gépek és berendezések
Villamos műszaki ábrázolás

3
1

1

Villamos gépek és berendezések

17

üzemvitelének, mérésének gyakorlata*
Összes óra

10

Összes óra

25
35

A *-gal jelölt órák csoportbontásban tartandók.
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Szakiskolát/szakközépiskolát végzettek szakközépiskolája (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)
12.
évfolyam

13.
évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

7

7

Idegen nyelv ⃰

6

7

Matematika

7

8

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

5

6

Természetismeret

2

Informatika ⃰

2

2

Testnevelés és sport

5

5

Osztályközösség-építő program

1

1

Összesen
(közműveltségi óraszámok)

35

36

Évfolyam / Tantárgyak
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34 522 04 Villanyszerelő (nappali)
2016. szeptember 1-től (felmenő)
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül
1. évfolyam
Tantárgyak

Munkahelyi egészség és biztonság

2. évfolyam

elméleti gyakorlati
heti

heti

óraszám

óraszám

elméleti gyakorlati
ögy

heti

heti

óraszám

óraszám

1

Foglalkoztatás II.

1

Foglalkoztatás I.

2

Műszaki informatika gyakorlat*
Műszaki ismeretek

2
3

Műszaki gyakorlatok
Épületvillamossági szerelés

2
3

2

Épületvillamossági szerelés gyakorlata*

18

Épületvillamossági mérések gyakorlat*

3

4
160

1

Vállalkozási ismeretek

1

Ipari elektronika

1

Elektrotechnikai számítások

1

1

Villamosipari anyagismeret

1

1

Villamos gépek és berendezések
Villamos műszaki ábrázolás

3
1

1

Villamos gépek és berendezések

17

üzemvitelének, mérésének gyakorlata*
Összes óra

10

Összes óra

25
35

A *-gal jelölt órák csoportbontásban tartandók.
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Esti, iskolarendszerű, kettő évfolyamos szakközépiskolai óratervek
Szakiskolát/szakközépiskolát végzettek szakközépiskolája (esti)
2016. szeptember 1-től (felmenő)
12. évfolyam 13. évfolyam
Esti tagozat Esti tagozat

Évfolyam / Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom

4

4

Idegen nyelv ⃰

4

4

Matematika

4

5

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

4

4

Természetismeret

1

Informatika ⃰

1

1

Testnevelés és sport

–

–

18

18

Osztályközösség-építő program
Összesen
(közműveltségi óraszámok)
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34 521 06 Hegesztő (esti)
2016. szeptember 1-től (felmenő)
1. évfolyam
elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám
Gépészeti alapozó feladatok
Alkalmazott számítástechnika

gyakorlati
heti
óraszám
0,5

1
0,5
0,5
1

0,5

Hegesztési alapgyakorlatok

0,5

2

1

Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás II.

0,5
0,5

Munkahelyi egészség és biztonság

0,5

Hegesztési ismeretek I.

3,5

Hegesztési gyakorlatok I.
Hegesztési ismeretek II.

elméleti
heti
óraszám

0,5

Elsősegélynyújtás gyakorlat
Hegesztési alapismeretek

nyári
gyak.

0,5

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata
Munkavédelem

2. évfolyam

2,5

1

3,5

1

2

Hegesztési gyakorlatok II.
Hegesztési ismeretek III.

1

Hegesztési gyakorlatok III.

4,5

Hegesztési ismeretek IV.

1,5

0,5

Hegesztési gyakorlatok IV.
Szakmai elmélet és gyakorlat
Tanórák összesen

5
8

10
18
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34 521 04 Ipari gépész (esti)
2016. szeptember 1-től (felmenő)
1. évfolyam
elméleti
gyakorlati
heti
heti óraszám
óraszám
Munkahelyi egészség és
biztonság

2. évfolyam
nyári
gyak.

elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

0,5

Alkalmazott számítástechnika

0,5

0,5

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

1

Gépészeti alapozó feladatok

1

Gépészeti alapozó feladatok
gyakorlata
Munkavédelem

2
0,5

Elsősegélynyújtás gyakorlata
Gépészeti kötések alapjai

0,5
1

1

Gépészeti kötések
készítésének gyakorlata
Szakmai anyagismeret és
anyagvizsgálat
Anyagvizsgálat és gépészeti
mérések gyakorlata
Gépelemek beállítása

0,5
0,5

1,5
3

0,5

2

2

Mérések és beállítások
gyakorlata

5,5

4,5

Fémmegmunkálások

1

Üzembehelyezés gyakorlata
Szakmai elmélet és gyakorlat
Tanórák összesen

6
6,5

11,5
18

6
160
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34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (esti)
2016. szeptember 1-től (felmenő)
1. évfolyam
elméleti
heti
óraszám
Munkahelyi egészség és
biztonság
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.
Épületgépészeti csővezetékek
Épületgépészeti csővezetékek
gyakorlata
Épületgépészeti rendszerek

gyakorlati
heti
óraszám

nyári
gyak.

0,5
0,5

Tanórák összesen

0,5

2,5
5
2
0,5

1

6
1

0,5
0,5
2,5

Fűtési
rendszerek gyakorlata
Gázvezeték rendszerek
Gázvezeték rendszerek
gyakorlata
Szakmai elmélet és gyakorlat

elméleti gyakorlati
heti
heti
óraszám óraszám

0,5

Alkalmazott számítástechnika
Épületgépészeti rendszerek
gyakorlata
Munkavédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlata
Fűtési
rendszerek

2. évfolyam

5,5
2
5
6

12
18

160

6

12
18
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34 522 04 Villanyszerelő (esti)
2016. szeptember 1-től (felmenő)
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül
1. évfolyam
Tantárgyak

2. évfolyam

elméleti

gyakorlati

elméleti

gyakorlati

heti

heti

heti

heti

óraszám

óraszám

óraszám

óraszám

Munkahelyi egészség és biztonság

ögy

1

Foglalkoztatás II.

1

Foglalkoztatás I.

1

Műszaki informatika gyakorlat*
Műszaki ismeretek

2
1

Műszaki gyakorlatok*
Épületvillamossági szerelés

2
2

1

Épületvillamossági szerelés gyakorlata*

11

Épületvillamossági mérések gyakorlat*

2

4
160

1

Vállalkozási ismeretek

1

Ipari elektronika

1

Elektrotechnikai számítások

1

1

Villamosipari anyagismeret

1

1

Villamos gépek és berendezések
Villamos műszaki ábrázolás

1
1

1

Villamos gépek és berendezések

10

üzemvitelének, mérésének gyakorlata*
Összes óra

7

Összes óra

17
24

A *-gal jelölt órák csoportbontásban tartandók.
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Érettségi vizsga
Az érettségi vizsga állami vizsga, amelyet országosan egységes vizsgakövetelmények (a továbbiakban:
központi vizsgakövetelmények) szerint kell megtartani. Az érettségi vizsga központi
vizsgakövetelményeit a vizsgaszabályzat és az érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeiről szóló
jogszabály alapján kell meghatározni. Az érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít, és
jogszabályban meghatározottak szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való
bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít, a szakmai
érettségi továbbá a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti szakképesítés
megszerzését is magában foglalja. A szakgimnáziumi osztályok a 12. évfolyam végén szakmai
érettségit tesznek, melynek keretében OKJ-s szakképesítést is kapnak.
Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó
• rendelkezik-e az általános műveltség alapjaival és olyan képességekkel, amelyek alkalmassá
teszik az önművelésre;
• szert tett-e megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képes-e
ismereteinek rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására;
• felkészült-e a felsőoktatási intézményekben folyó tanulmányok megkezdésére.
Az érettségi vizsgán a tanuló a következő kötelező vizsgatárgyakból ad számot tudásáról:
•
•
•
•
•

magyar nyelv és irodalom
történelem,
matematika,
idegen nyelv
kötelezően választandó vizsgatárgy
o belügyi rendészeti ismeretek (rendészet ágazatban):
o Gépészeti alapismeretek (gépészet ágazatban):
o Elektronikai alapismeretek (villamosipar és elektronika ágazatban)

Aki szakközépiskolában államilag elismert szakképesítést szerzett és a szakközépiskolában érettségi
vizsgát kíván tenni, annak kötelezően választandó vizsgatárgyból nem kell számot adnia a tudásáról.
Iskolánk a kötelező és a kötelezően választható tantárgyakból közép- és emelt szintű érettségi
vizsgára biztosítja a felkészítést.
A kötelező és a kötelezően választandó mellett további választható vizsgatárgyakból is felkészítjük
tanulóinkat az érettségire.
•

•

középszintű érettségi vizsgára
o fizika,
o földrajz,
o informatika,
emelt szintű érettségi vizsgára
o informatika
o testnevelés tantárgyakból

A középiskola a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelező vizsgatárgyból biztosítja, hogy a
tanuló – választása szerint – mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi vizsgára fel tudjon
készülni. Az iskola a középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés esetén legalább
százharmincnyolc órát, emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés esetén pedig legalább
kettőszázhetvenhat órát biztosít.
A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák
megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve
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a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és
azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a
közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.

Az közösségi szolgálat pedagógiai eszköz. A tevékenység kettős célt szolgál:
• a tanuló hasznos közösségi tevékenységet végez, értéket teremt
• a tanuló tanul a tevékenység közben: együttműködést, konfliktuskezelést, empátiát, kreatív
gondolkodást, munkatervezést, felelős döntéshozatalt, felelősségvállalást és még sok
egyebet.
A közösségi szolgálat elsődleges célja tehát a diákok fejlesztése és nevelése, annak érdekében, hogy:
• képesek legyenek kezelni új kihívásokat és szerepeket
• értsék, hogy különféle közösségek tagjaként felelősséggel tartoznak egymásért és a
környezetükért
• képesek legyenek aktívan és konstruktívan részt venni tartós, együttműködésen alapuló
munkában, kezdeményezésekben, valamint különféle tevékenységi formákban, beleérte az
intellektuális, fizikai, kreatív és érzelmi tapasztalatokat is
• reflektív gondolkodókká váljanak, akik tisztában vannak erősségeikkel és korlátaikkal, akik
képesek reális célokat kitűzni, és stratégiákat kidolgozni személyes fejlődésük érdekében.
A tanulókat részben az osztályfőnöki órákon, részben pedig tanórán kívül szervezett foglalkozásokon
készítjük fel a közösségi szolgálat végzésére.
Az érettségi vizsgatantárgyak általános követelményei
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szerint.
Az érettségi vizsgatantárgyak részletes követelményei
40/2002.(V.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szerint.
Szakmai vizsga
A szakközépiskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések megszerzésére
szervezett szakmai vizsga állami vizsga. A tanuló a szakképzés utolsó évfolyama követelményeinek
teljesítése után tehet szakmai vizsgát.
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Záró rendelkezések
A pedagógiai program érvényessége
•
•

Jelen pedagógiai program az elfogadását követő napon lép hatályba.
A Pedagógiai Program és módosításának hatálya kiterjed az intézmény valamennyi
munkavállalójára.

A pedagógiai program felülvizsgálata, módosítási lehetőségei
A pedagógiai program felülvizsgálatát, módosítását kezdeményezheti a Dunaújvárosi Szakképzési
Centrum Dunaferr Szakgimnázima és Szakközépiskolája
• fenntartója
• igazgatója
• nevelőtestületének tagja
• diákönkormányzata
• szülői szervezete
• intézményi tanácsa

A pedagógiai program nyilvánosságra hozása
A Pedagógiai Program nyilvános, elérhetőségét az intézmény a közzétételi kötelezettségnek
megfelelően biztosítja.
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A pedagógiai program véleményezése, elfogadása, jóváhagyása
A pedagógiai programot a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Szakgimnázima és
Szakközépiskolája nevelőtestülete 2016. szeptember 20-án megtárgyalta és elfogadta.
Dunaújváros, 2016. szeptember 20.

------------------------------------a nevelőtestület nevében

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai
Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát jelen pedagógiai program
elkészítése során a jogszabályban meghatározott ügyben gyakorolta
Dunaújváros, 2016. szeptember 20.

------------------------------------a diákönkormányzat képviseletében

------------------------------------a diákönkormányzat képviseletében

A pedagógiai programot a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Szakgimnázima és
Szakközépiskolája Szülői Szervezete nevében jóváhagyom.
Dunaújváros, 2016. szeptember 20.

Név: .....................................................

aláírás .................................................

Név: .....................................................

aláírás .................................................
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Pedagógiai program 2016. szeptember 1-től

A pedagógiai program jóváhagyása
A pedagógiai programot 2016. szeptember 20. napján jóváhagyta

P.H.

Csapó Gábor
igazgató
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