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1 Bevezetés
Intézményi adatok
Intézmény megnevezése,
címe

Költségvetési Szerv
Tagintézmény alapítója
fenntartója, székhely
Telefon, fax, e-mail
Intézmény típusa
Munkarend
OM azonosító
Intézmény beiskolázási
területe

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Erzsébet Királyné
Szakgimnáziuma
Rövidített név: SISY
1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35
www.sisy.hu
Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.
283-0203, 283-0203/117 mellék, info@sisy.hu
Szakgimnázium
nappali, esti
203032
Budapest, Pest megye

Intézményben oktatott szakképesítések
Alapiskolával
Érettségivel együtt
Ágazat
megszerezhető
megszerezhető
szakképesítések
szakképesítések
XXX.
Szépészet

fodrász
kozmetikus

Férfi fodrász-borbély
Szépségtanácsadó

Érettségire épülő
szakképesítések

Képzés
helye

fodrász
kozmetikus
SISY
gyakorló fodrász
gyakorló kozmetikus

Iskolatörténet
Iskolánk 60 éve kezdte meg működését, az 1954/55-ös tanévben. Akkor még 12. sz. Helyipari
Iskolának hívták, s telephelye a Krisztina körúton volt. Kezdetben számos szakmában
képeztük a diákokat nemzetközileg is elismert, magas színvonalon (pl. fodrász, kárpitos,
fogműves, gépi hurkoló, stb.). Tanulóink már ekkor indultak az Szakma Kiváló Tanulója
(SZKT) versenyen fodrász és textiles szakmában.
1999-ben költöztünk Budapest XX. kerületébe, Pesterzsébetre. 2002 novemberében a
szépségéről, eleganciájáról, illetve a magyarok szeretetéről híres „Sisit” választottuk
példaképül, s ezért vettük fel az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi
Szakközépiskola és Szakiskola nevet.
2012. szeptember 1-től új nevünk Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola, melyből
kitűnik, hogy a változó piaci igényekhez igazodva fodrász, kozmetikus, gyógy és
sportmasszőr, fitness - wellness szakiskolai és szakközépiskolai képzést folytattunk.
2015. július 1-től a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum tagintézménye vagyunk, 2015.
szeptember 1-től Szakgimnázium megnevezéssel. Jelenleg 9-12. évfolyamon szakgimnáziumi
és szakképzési évfolyamokon fodrász kozmetikus szakképzést folytatunk.
Célunk, hogy a diákok számára az alapműveltség alapos elsajátítását, valamint az érettségi
megszerzését követően magas színvonalon biztosítsuk a szakmai képzést és oktatást, a
lehetőséget tudásuk folyamatos bővítésére.
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Az elmúlt hatvan évben nagy utat tettünk meg. Munkánk eredményességét mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy sok volt tanulónk kiváló szakmai tudásra tett szert, országos és nemzetközi
versenyeken kimagasló eredményeket ért el.

1.1 Küldetésnyilatkozat
Iskolánk – több mint hat évtizedes tradíciókra támaszkodva – képez szakembereket a
szépészeti ágazat számára.
 Az iskola küldetésének fókusza a régi-új szakképzési formák összehangolása a
jelenkor adottságaival, követelményeivel.
 Iskolánk tanári közössége a segítőkkel és a partnerekkel közösen munkálkodik azon,
hogy az iskolából útjukra bocsátott fiatalok sokrétű és gazdag elméleti és gyakorlati
tudással, szilárd és az emberség próbáit kiállni képes erkölcsiséggel felvértezve
lépjenek ki az iskola kapuján tanulmányaik befejeztével.
 Az iskolánk pedagógiáját alapvetően jellemzi, hogy az oktatás mellett kiemelt
hangsúlyt helyez a nevelésre. Ez annyit jelent, hogy a felnövekvő ifjúságot személyes
odafigyeléssel és közösségeik alakításával kíséri önnevelő törekvésében. Várja és
elvárja, hogy amit az iskolába beiratkozott fiatal és az őt beírató szülei önként
vállalnak, azt az iskola nevelőivel együttműködve bontakoztassák ki. Ez egyrészt
alapos szakmai, tanulmányi követelményeket jelent, tekintettel arra, hogy a diákok
többsége érettségi után iskolánk szakképző évfolyamain kívánják folytatni
felkészülésüket a szolgáltató szakmára. Másrészt erkölcsi téren becsületes humanitást,
életre törekvést várunk el.
 Ezek megvalósításában segít a „SISY tudat”, amely arra törekszik, hogy kiváló
szakemberek kerüljenek ki iskolánkból. Mindez egyrészt az igazságok elfogadására
nyitott magatartást, önfegyelmet és derűt, személyes odaadást és szolidaritást, egymás
munkájának megbecsülését jelenti.
 Az iskola területi korlátozások nélkül mindazoknak ajánlja programját, akik az
előzőekben vázolt elképzelések és követelmények mentén haladva kívánják folytatni
középiskolai és szakmai tanulmányaikat. Természetesen főváros egész területéről,
illetve a megfelelő közlekedési lehetőségekkel rendelkező agglomerációs
településekről Pest megyéből.

1.2 A szervezet jövőképe
Célunk, hogy a munkaerő-piaci igényeit kielégítő széles szakmai alapozású, gyakorlatcentrikus, a vállalkozói szemlélet alapjain nyugvó oktatás keretében szerezzék meg tanulóink
a társadalom által elvárt, differenciált szakmai képzettségeket, és készüljenek fel a munkaerőpiaci mobilitásra. Szoros együttműködést alakítunk ki minden érintett gazdasági szereplővel,
szakképzést irányító szervezettel.
Tovább integráljuk a felnőttképzési formákat az iskola képzési struktúrájába, a
továbbképzések,
átképzések,
további
szakmai
képzettségek
megszerzésének
feltételrendszerével.
El kívánjuk érni, hogy tanulóink az oktatás folyamatában szerezzenek munkába állást segítő,
problémakezelő ismereteket, szóbeli, írásbeli, informatikai, kommunikációs készségük
fejlődjön, segítve a további ismeretszerzést, a társadalmi kapcsolatok alakítását. Képesek
legyenek az önálló eligazodásra, rendelkezzenek jogi, pénzügyi, munkaügyi ismeretekkel.
Az iskolai partnerkapcsolatok erősítésével, a technikai háttér jobb kihasználásával, a szülők
intenzívebb bevonásával eredményesebbé kívánjuk tenni oktató-nevelő munkánkat. Célunk a
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különböző cégekkel meglévő iskolai kapcsolatok fejlesztésével, az iskolai szolgáltatás
minőségének javításával, és a pályázatokon történő eredményesebb részvétellel az iskola
hatékonyságának növelése.

2 NEVELÉSI PROGRAM
A pedagógiai program megvalósulásának feltételei
A nevelési-oktatási program a nevelés-oktatás megtervezését-megszervezését segítő, a Natban és egy adott kerettantervben kitűzött nevelési-oktatási célok elérését, tartalmi elemek
feldolgozását lehetővé tévő, egy adott pedagógiai koncepció alapján kidolgozott rendszer,
amely minimálisan egy-egy tantárgyra, egy vagy több műveltségi területre, vagy pedagógiai
szakaszra terjed ki.
Az iskola nevelési-oktatási program részei
a) a pedagógiai koncepció, amely a pedagógiai rendszer fejlesztésének indokait, céljait,
alkalmazásának helyét és módját kifejtő dokumentum, mely összefoglalja, elméletileg
megalapozza azokat a pedagógiai elveket, amelyeken a program alapul;
b) a tanulási-tanítási program amely olyan pedagógiai terv, amely a koncepció
szellemében kifejti a rendszer célját, követelményeit, tartalmát, a tanulási folyamat
időkereteit, javasolt módszereit és eszközeit, a felhasználható szervezési módokat, utal
továbbá az értékelés módjára és eszközeire;
c) a tanítási-tanulási egységek leírása,
d) a tanulás-tanítási programot alkotó elemek részletes kifejtése;
e) d) eszközök, amelyek információhordozók és feladathordozók és lehetővé teszik a
tervezett tevékenységek megvalósítását, egymással szigorúan – formálisan és
tartalmilag is – összehangoltan, támogatják a kitűzött célok elérését;
f) az értékelés és eszközei, amelyek illeszkednek az a)–d) pontokban leírtakhoz,
elősegítik a tanulói teljesítmények, a tanulói fejlődés ellenőrzését és értékelését, az
elért tudásszint mérését;
g) célzottan fejlesztett továbbképzési programok, amelyek során felkészítik a
pedagógusokat a konkrét program alkalmazására;
h) támogatás, tanácsadás, szakmai fórumok, a program karbantartása.
Az iskola nevelési-oktatási programja a szakgimnáziumi és a szakképző évfolyamok bármely
területén, bármely pedagógiai szakaszban használhatók.
(4) A nevelési programot az iskola írott és elektronikus (iskolai honlap) formában közzéteszi.
Az iskolai élet munkarendje
A tanulók rendszeres nevelés-oktatása, az érettségi vizsgára, a szakképzésről szóló
törvényben meghatározott kivétellel a szakmai vizsgára (a továbbiakban együtt: vizsga),
történő felkészítése az iskola feladata.
A tanuló vizsgára történő felkészítése a kötelező tanórai foglalkozások keretében történik. A
vizsgára történő felkészülést az iskola a választható tanórai foglalkozások keretében segíti.
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.
Az iskola a Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni magyar
fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a
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Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló országgyűlési határozat
alapján a kilenc-tizenkettedik évfolyamok valamelyikén szervezi meg a határon túli
kirándulásokat. Esetünkben ez a sepsiszentgyörgyi testvériskola látogatását jelenti.
A középiskola befejező évfolyamának sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány középfokú
végzettséget tanúsít. Középfokú végzettségnek minősül továbbá a szakképzésről szóló
törvényben meghatározott szakiskolai végzettség.
Az iskola éves munkarendjét a tantestület, a szülői szervezet és a diákönkormányzat határozza
meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait is ekkor
rögzítik.
Az órák és a szünetek rendje
 Tanítási napokon az iskola nyitvatartási rendje: 6.45-től 20.00 –ig.
 A tanítás szakmai gyakorlati napokon 7.00, elméleti napokon 8.00 órakor kezdődik.
Minden diáknak a tanítás kezdete előtt 15 perccel korábban kell megérkeznie az
iskolába, s (az ügyeletes tanárnak v. a portásnak) a diákigazolvány felmutatását
követően a tantermek előtt fegyelmezetten várja tanárát.
 A 730 előtt érkező tanulók a földszinti I.; III -as teremben kulturáltan várakozhatnak.
Csengetési rend
Nappali tagozat
0. óra
1. óra
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra
8. óra
9. óra
10. óra
11. óra
12. óra
13. óra

7.10-7.55
8.00-8.45
8.55-9.40
9.55-10.40
10.50-11.35
11.45-12.30
12.50-13.35
13.45-14.30
14.40-15.25
15.35-16.20
16.30-17.15
17.25-18.10
18.20-19.05
19.15-20.00

Rövidített órák
7.20-7.55
8.00-8.35
8.45-9.20
9.30-10.05
10.15-10.50
11.00-11.35
11.45-12.20
12.30-13.05
13.15-13.50

Esti tagozat
1-2 óra
3-4 óra
5-6. óra
7. óra

16.00-17.20
17.25-18.45
18.50-20.10
20.15-20.55

 Az óraközi szünethez a tanulónak és a tanárnak is joga van. A hetes felhívhatja a tanár
figyelmét a csengetésre.
 Témazáró dolgozat írása esetén, ill. ha a tananyag ezt kívánja (pl. videó), az osztály
egyetértésével a tanórák összevonhatók. Az így elmaradt szüneteket az órák után kell
biztosítani, de ez nem zavarhatja a tanítás rendjét, a többi osztályban folyó munka
nyugalmát.
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 A tanulók iskolában tartózkodását órarendjük, illetve a tanórán kívüli elfoglaltságuk
határozza meg. A várakozási időt a folyóson, az iskola udvarán, nyitva tartás esetén
kölcsönzés, helyben olvasás céljából a könyvtárban tölthetik.
 A délutáni foglalkozásokra az iskolába visszaérkező tanulókat a porta a
diákigazolvány felmutatásával engedi vissza.

2.1 Az intézmény nevelő-oktató munkájának alapelvei, értékei, céljai
Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő illetve oktatómunka áll, amely biztosítja
tanulóink továbbhaladását a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően.
Arra törekszünk, hogy a tanulók biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható,
alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szűkebb és tágabb
környezetükben.
Iskolánk nevelési rendszere az igényességre törekszik, pedagógusaink munkájukat az erkölcsi
és etikai normáknak megfelelően végzik és élik meg. Iskolánk minden pedagógusa:
 a fiatalok nevelését, oktatását a normáknak megfelelően végzi,
 nevelő és nem csak oktató,
 fontos a szakmai tudás, de soha nem felejti el, hogy elsődleges az életre nevelés,
 munkájában következetes, nem részrehajló,
 felelősséget vállal a rábízott tanulókért, tárgyakért, oktatási eszközökért,
 odaadóan végzi hivatását, ezzel is példát mutatva az intézményi közösségnek,
 egyéniségével és helyes önismeretével is igyekszik nevelni,
 együtt halad az úton a nevelőközösséggel és az osztályával,
 észreveszi a problémát, tapintatosan kezeli,
 a tantárgyak óravezetését a tanmeneteknek megfelelően végzi,
 folyamatosan fejleszti önmagát erkölcsi- etikai- pedagógiai téren,
 ügyel arra, hogy saját szakterületén nyomon kövesse a tudomány fejlődését.
2.1.1 Pedagógiai alapelvek
 Személyiségközpontú fejlesztés: A tanulók megismerésén alapuló pedagógiai
fejlesztés, amely igazodik a tanulók egyéni fejlődési üteméhez. Fontos alapelv a
gyengébbek felzárkóztatása és a tehetségesek képességeinek kibontakoztatása. Az
ismeretközlés mellett fontosnak tartjuk a kompetenciák fejlesztését. A teljes
személyiség fejlesztése magába foglalja az ismeretek elmélyítését, az érzelmi nevelést,
a testi fejlesztést, a művészeti nevelést és a társas kapcsolatokra épülő
személyiségfejlesztést.
 Tanulóközpontúság: Az iskola fontos feladatának tekinti a személyiségfejlesztést,
tiszteletben tartja a diákok jogait, igyekszik bevonni őket az iskola életébe, számít
véleményükre, ötleteikre, aktivitásukra. A szakképzett munkaerővel szemben
támasztott növekvő emberi és szakmai elvárások azonban megkövetelik, hogy az
iskola az elméleti és gyakorlati munkában egyaránt minél jobb teljesítményre
késztesse diákjait.
 Egyéni tanulási utak biztosítása: A tanulók megismerésén és egyénre szóló
fejlesztésen alapuló pedagógia célja, hogy minden tanuló találja meg a helyét az iskola
oktatási rendszerében, biztosítjuk az átjárhatóságot, rugalmas oktatás-szervezési
eljárásokkal támogatjuk a tanulók egyéni fejlődési ütemének érvényesülését.
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Értékközvetítés: A nevelő-oktató munka segítsen eligazodni a tanulók számára,
tudjanak értékítéleteket hozni, megtalálni az értékest, a követendő példát a sok őket
érő hatás útvesztőjében.
Korszerű tevékenységközpontú módszertan és tanulásszervezés alkalmazása: A
módszertan és a tanulásszervezés eszköz, amely a tanulói csoport képességeihez és
igényeihez igazodva támogatja a tanulási-tanítási folyamatot. Az IKT és a
tevékenységközpontú módszertan alkalmazása az oktatásban a mai korszerű oktatás
alapkövetelménye.
Nyitottság: Az iskola kapcsolatrendszerén keresztül figyeli a környezetét. Kapcsolatot
tart a gazdaság szereplőivel, a munkaerőpiac elvárásai szerint alakítja a képzés
szerkezetét. Az oktatás tartalmi elemeit a tantervi kereteken belül a gazdasági
környezet elvárásai szerint alakítja ki.
Együttműködés a szülői házzal az oktató-nevelő munkában: A nevelés sikerének
érdekében maximálisan együttműködünk a szülőkkel, a kölcsönös bizalom és
támogatás elvei alapján.
Esélyegyenlőség biztosítása: Pedagógiai szeretettel és nyitottsággal közelítünk
minden tanulóhoz, hisszük, hogy a munkánkkal értéket teremtünk és minden tanulóval
szemben feladatunk az értékek ápolása és fejlesztése. A sajátos nevelési igényű
tanulók számára biztosítjuk a személyre szóló fejlesztést, a támogató, segítő
pedagógiai környezetet.
Az intézmény nevelő-oktató munkájának pedagógiai értékei
a tanulás, a tudás,
a gyakorlatban alkalmazott tudás, kompetencia,
az egészséges életmód,
a sport, a mozgás a személyiség életében,
humanista, demokratikus gondolkodás, közösségi magatartás,
munkafegyelem, megbízhatóság, felelősségérzet,
kreativitás, az alkotó önkifejezés,
egészséges nemzettudat, hazaszeretet, lokálpatriotizmus,
az újra való nyitottság,
az együttműködés.

2.1.3 Az intézmény nevelő-oktató munkájának pedagógiai céljai
A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az
egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi
kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen,
akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez
alkalmazkodó cselekvésre.
A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó
mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók
előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére,
továbbépítésére, integrálására. A nevelő-oktató munka megtervezésekor figyelembe veszi a
kulturális intézményrendszer által kínált nem formális, informális tanulási lehetőségeket.
Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú tájékozódási
képességet és tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, hogy felkészíti
tanulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az
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alkalmazható tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez
nélkülözhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával.
A szakgimnáziumnak négy középiskolai és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
számú szakképzési évfolyama van. A 9–12. évfolyamokon az általános műveltséget
megalapozó közismereti, valamint szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás folyik. A
tanulók az érettségi bizonyítvány, valamint a középfokú szakképesítés megszerzése mellett
felkészülnek a szakirányú felsőfokú továbbtanulásra vagy a szakirányú munkába állásra. A
közismereti képzés alapvetően egységes kerettanterv alapján történik, de a szakképzési
irányok alapján egyes tantárgyak óraszáma eltérő.
2.1.4 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai
Erkölcsi nevelés
A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének
jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért
érvényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és
belátja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer
közösségi egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és
a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Érti az etikai elvek, a normák és a
törvények kapcsolódását. Képes értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat
értékkonfliktusok kezelésére.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat,
művészeket, sportolókat, tudatosul benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége. Ismeri a
szakmája fejlődésével kapcsolatos fontosabb magyar találmányokat, a szakmájában ismert
kiemelkedő magyar személyiségeket. Tisztában van nemzeti ünnepeink jelentőségével,
kontextusával, hagyományaival. Részt vesz a nemzettel, a hazával való érzelmi azonosulást
erősítő tevékenységekben. Ismeri a népi hagyományokon alapuló és vallási gyökerű éves
ünnepkört, van tapasztalata az ezekhez kötődő szokásokról. Ismeri lakóhelye és iskolája
környékének természeti és kulturális örökségét, tisztában van a helytörténeti események főbb
állomásaival. Ismer az UNESCO kulturális örökség kincséhez és a magyar örökséghez tartozó
kiemelkedő jelentőségű hazai természeti és kulturális értékeket. Tájegységekhez kötve is
ismer hungarikumokat. A hagyományos (népi) életmód, szokások megismerésén keresztül
értékeli ezek fenntarthatósággal kapcsolatos szerepét. Ismeri a nemzeti kultúrák jelentőségét,
tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyományait.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri
alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét,
képes az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyével
kapcsolatban érvelni. Ismer a demokratikus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket, és tud
példát hozni az ENSZ és az Európai Unió ezzel kapcsolatos tevékenységére. Gyakorolja
jogait és kötelességeit szűkebb környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait,
törekszik a jó együttműködésre az együttélésben. Képes a helyi közösségekkel való
együttműködésre, ismeri a civil szervezetek működési formáit és lehetőségeit.
Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, amelyben az ember
személyisége alapvető befolyással bír céljai elérésére, a társas kapcsolatai alakítására,
feladatai elvégzésére. Tisztában van a társas kapcsolatok építésének lényegével és az emberi
együttműködés lehetőségeivel. Rendelkezik a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához
szükséges ismeretekkel, készségekkel, empátiával; ez jellemzi a tőle különböző
embertársaival való kapcsolatát is. Tud különbséget tenni az ideális és a reális énkép között,
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és tisztában van azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagáról alkotott képet.
Felismeri a normakövetés szerepét, fontosságát.
Családi életre nevelés
A tanuló tudatosan készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi életre. Jártas a
munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, eredményes
munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott,
felhasznált anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes önálló
életvitelét, önmaga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére,
rangsorolására, megismeri a takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a
családtervezési módszerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel
kapcsolatban információkat keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat
szerezni a szexuális problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes
információforrások veszélyeit. Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a
gyermekszülést és az örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban
betöltött szerepét. Érti a családtagok felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a
szerepek és feladatok megosztásának módjait, jelentőségét. Értelmezi a szülői és gyermeki
felelősség fogalmát, tiszteli a különböző generációk tagjait.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok
segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a
segítségnyújtást, és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget
vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll.
Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége
segíteni. Tisztában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, formáival.
Mindennapos testnevelés
Az iskola a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg, az iskola
adta lehetőségeken belül a tornateremben és a kondicionáló teremben. A 11. és a 12.
évfolyamon heti öt órán belül heti két óra a hagyományos óraszervezéstől eltérő módon
alternatív, szabadidős módszerekkel kerül megvalósításra.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanuló érti a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés különbözőségeit. Konkrét
példákon keresztül érti, hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a
gazdaságossági, a környezeti és a szociális fenntarthatóság) globális problémákkal. Belátja,
hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek
kockázatát, és látja ezzel kapcsolatos felelősségét. Képes fokozatosan megérteni és értelmezni
egyes globális problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti
összefüggéseket. A tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen
tekintettel a fenntarthatóság kritériumaira. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban
információkat keresni és értelmezni. Érti a nemzetközi összefogás jelentőségét a
fenntarthatósággal kapcsolatban.
Pályaorientáció
Tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, ezért is van
jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik
tervezett szakmájával, hivatásával kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről,
munkavállalói szerepéről. Felkészült az álláskeresésre, tisztában van azzal, milyen személyes
tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal és képességekkel rendelkezik. Érti, hogy ezek
közül melyek piacképesek, és melyek állnak kapcsolatban az általa kitűzött céllal, illetve hogy
a munkáltató érdeklődését melyek keltik fel igazán. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes
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írásban összegezni céljait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az
alkalmazónak egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanuló rendelkezik ismeretekkel az euróövezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexekről,
a GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életére. Törekszik rá, hogy a fejlődési,
megélhetési, biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten,
tartalmasabb életvitellel elégítse ki. Érzékeli az anyagi és a kapcsolati tőke értékét és szerepét
a társadalomban. Képes eligazodni pénzügyi és közgazdasági fogalmak között. Képes
információkat keresni és értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések,
hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát nyisson, és azt
használja.
Médiatudatosságra nevelés
A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között.
Képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó
kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs
stratégiával rendelkezik a nemkívánatos tartalmak elhárítására.
A tanulás tanítása
A tanuló megtanul jegyzetelni, képes kiemelni a lényeget a hallott vagy az olvasott szövegből.
Képes saját tanulási stílusának, erősségeinek és gyengeségeinek megfelelő tanulási stratégiák
kialakításával önálló tanulásra. A tanuló ismeri az időmenedzsment jelentőségét, alkalmaz azt
segítő technikákat. Képes a különböző információkat különböző formában feldolgozni és
rendszerezni, használ tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. A tanulás folyamatában
gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. Tud különböző
természeti és társadalmi jelenségeket megkülönböztetni, összehasonlítani; alkalmazza a
különböző tantárgyakban szerzett ismereteit ezek értelmezésében.
2.1.5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei, eljárásai
Tanórák
A felsoroltak megvalósulásához hatékonyabban kell használnunk az egyes tanórák,
foglalkozások, tanítás utáni programok tananyagának, tematikájának lehetőségeit. Változatos,
az egyéni képességekhez igazodó, differenciált módszerekkel szükséges közvetítenünk
céljainkat, a leírt alapelveknek megfelelően bevonva a folyamatba az iskolával kapcsolatban
levő munkáltatókat, szülőket is.
A megvalósítás érdekében szükséges:
a feladatok ellátásában résztvevők folyamatos megbeszéléseire, az információk,
tapasztalatok átadására,
a tanulók felé a mindig konkrét, egyértelmű elvárások megfogalmazására, azok
következetes számonkérésére, a végrehajtás színvonalának folyamatos értékelésére,
miközben fejlesztjük a tanulók önértékelését, a helyes önkép kialakulását, az
egészséges önbizalmat, de mások munkájának megbecsülését is.
2.1.6 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei
Könyvtár
Meg kell tanítanunk a tanulókat az önálló könyvtárhasználatra, hogy képesek legyenek az
önálló ismeretek megszerzésére, a megszerzett információk feldolgozására, szelekciójára.
Tudatosítani kell bennük, hogy a könyvtár nem csak a könyvek és a folyóiratok tárháza,
hanem a digitális ismerethordozók, és az internet is szerves részét képezik.
Idegen nyelv
Európai Uniós tagságunk megkívánja, hogy minden tanulónk képes legyen idegen nyelven
kommunikálni, és ismerje a szakmához szükséges szókészletet. Fel kell keltenünk
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érdeklődésüket saját és más népek kultúrája iránt. Szorgalmaznunk kell a tájak, országok
megismerését, és a különböző népcsoportok kultúráinak, szokásainak megismerését, egyben
megbecsülését. Ennek érdekében külföldi tanulmányi kirándulásokat szervezünk, és
folyamatos kapcsolattartásra törekszünk külföldi partnereinkkel. A TEMPUS alapítványon
keresztül szakmai mobilitási, valamint Leonardo da Vinci pályázatokon veszünk részt. A
sepsiszentgyörgyi testvériskolánkkal minden évben fenntartjuk személyes és szakmai
kapcsolatunkat.
Mozgáskultúra
A tanulók mozgáskultúrája, testi fejlettsége különböző. Többségük állóképessége,
mozgásigénye sok kívánnivalót hagy maga után. A testnevelési foglalkozásokat, a szabadidős
sportot többségük nem kedveli. A szakmai alkalmassági követelmények alapján
állóképességük fejlesztésre szorul. A mozgásra egészségük védelmében, szakmáink
felnőttkori gyakorlásához, a koncentrációs készség, az akaraterő, a harmonikus mozgás, a
társas kapcsolatok, a fegyelem javulása, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében szükség van.
Kulturált szórakozás
A kulturált szórakozás megszerettetése érdekében rendszeresen szervezünk csoportos színház,
film, múzeum és tárlatlátogatást, szorgalmazzuk a rendszeres testmozgást - kihasználva a
kondi terem adta lehetőségeket -, a kirándulásokat.
Követelményrendszer
A szülők, munkáltatók igényeit, elvárásait az iskolával szemben személyes beszélgetésekkel,
vagy írásban, felmérésekkel ismerjük meg. Az intézményi minőségbiztosításhoz kapcsolódó
elégedettségi mérések is orientálnak bennünket. Valamennyi fórumon abban kérjük a szülők
segítségét, hogy az iskola és a család követelményrendszere közelítsen egymáshoz a jobb
eredmények elérése érdekében.

2.2 A pedagógusok helyi intézményi feladatai

















A tanítási órákra, foglalkozásokra való felkészülés
A tanulók dolgozatainak, írásbeli munkájának javítása, rendszeres értékelése
(érdemjeggyel/szövegesen) a kerettantervben és a pedagógiai programban
meghatározottak szerint.
A megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradt és a helyettesített órák
adminisztrálása.
A pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és
adminisztratív feladatainak teljesítése.
A hivatali titkok megőrzése.
A hivatáshoz méltó magatartás tanúsítása.
A különbözeti, az osztályozó és a javítóvizsgák lebonyolítása.
A kísérletek, a dolgozatok és a tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése.
A tanulmányi versenyek lebonyolítása.
A tehetséggondozással és a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok.
A vizsgák, a tanulmányok versenyek és az iskolai mérések felügyelete.
Az iskolai kulturális, szabadidős és sportprogramok szervezése.
Az osztályfőnöki, a munkaközösség-vezetői, a diákönkormányzat-segítői feladatok
ellátása.
Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.
A szülői értekezletek és a fogadóórák megtartása.
Pontos és aktív részvétel a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken és az éves
munkatervben meghatározott rendezvényeken.
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Részvétel a kötelező és a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, valamint
folyamatos önképzés.
A tanulók felügyelete az óraközi szünetekben.
Az ebédlői ügyelet ellátása.
A tanulmányi kirándulások, az iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése és
lebonyolítása, részvétel a munkaközösségi értekezleteken.
A tanítás nélküli munkanapokon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munka
elvégzése.
Az iskolai dokumentumok elkészítésében, átdolgozásában, felülvizsgálatában való
aktív közreműködés.
Az osztálytermek rendben tartása és dekorálása, állagmegóvás, leltár készítése.
A szakleltárak és a szaktantermek rendben tartása, szertárrendezés.
Együttműködés a munkatársakkal, a szülőkkel, más szakmai intézményekkel,
szakemberekkel.

2.3 Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai
Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök legfontosabb helyi feladatait a
személyre szabott munkaköri leírások tartalmazzák.
Munkáját a nevelési igazgatóhelyettes segítségével végzi. Személyes felelőssége, hogy a
vezetése alatt álló osztály megismerje az iskola értékrendjét.
Feladata elsősorban az osztály közösségi életének szervezése, a tanulók személyiségének az
iskolai értékrendnek megfelelő fejlesztése az osztályban tanító tanárokkal összhangban.
Törekszik a tanulók családi és szociális körülményeinek megismerésére, a gyermekkel
szükség szerint egyénileg, differenciáltan is foglalkozik. Megtervezi és tudatosan alakítja az
osztály közösségi programjait, de az évek során törekszik a diákok önállóságának,
öntevékenységének, önkormányzó képességének fejlesztésére. A szaktanárokkal
együttműködve orientálja a tanulók fakultációs választását, a tehetséggondozás irányait, a
szakmaválasztást, továbbtanulást. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók érdekében
együttműködik az ifjúságvédelmi felelőssel, gondoskodik számukra szociális, illetve
tanulmányi segítség nyújtásáról. Az iskolában érvényes tanterv szerint az osztályfőnöki órát
felhasználja a pedagógiai és nevelési kérdések megvitatására; képviseli osztálya érdekeit a
nevelőtestület és az iskolavezetés előtt.
Igyekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztállyal való törődést melyet személyes
példájával is megerősít.
Operatív feladatai:
 az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint neveli osztályának
tanulóit, figyelembe véve a személyiségfejlődés jegyeit és a közösségfejlesztés elveit
 segíti a tanulóközösség kialakulását, együttműködik az osztály diákbizottságával
 segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját
 kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével
 folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály
fegyelmi helyzetét, neveltségi szintjét,
 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, szaktárgyi tudását, és ezeket a
nevelőtestület elő terjeszti
 szülői értekezletet és fogadóórát tart
 ellátja az osztályával kapcsolatos adminisztratív teendőket:
o napló vezetése, ellenőrzése
o félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása
o bizonyítványok, törzslapok megírása
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o továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése
o hiányzások igazolása
nyomon követi, segíti az osztálya kötelező orvosi vizsgálatát
ellátja osztályában a gyermekvédelmi-, ifjúságvédelmi feladatokat, kapcsolatot tart a
segítő szakemberekkel,
rendszeresen tájékoztatja a tanulókat az iskolai feladatokról, közreműködik a tanórán
kívüli tevékenységek szervezésében,
élményszerű szabadidős programokat szervez
javaslatot tesz a tanulók segélyezésére, jutalmazására, büntetésére,
részt vesz a munkaközösség munkájában, segíti az iskolai közös feladatok megoldását
órát látogat az osztályában

2.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az iskolának – mint másodlagos szocializációs színtérnek – a személyiségformálásban
betöltendő feladatköre az utóbbi évtizedekben jelentős változásokon ment át. A pedagógusi
tevékenység ismeretátadói funkciója mindinkább differenciálódott. Az átadandó ismeret
megsokszorozódott.
 Az iskolai személyiségformálásnak váratlanul új feladatai születtek; a társadalmi
problémák a családi körben is megjelentek és az ebből adódó hiányosságokat gyakorta
pótolni, korrigálni kell az iskolában. Az iskola a lakosság széles rétegeinek az
egészséget megőrző magatartásra kedvező irányú befolyással bírhat. Ezen belül az
iskola legfontosabb feladatterülete az elsődleges megelőzés. Ebben az iskola
védőnőjének és pedagógiai asszisztensének (ifjúságvédelmi felelősünknek) nagy
szerepe van. A személyiségfejlesztésben, az önkép kialakításában, a kreativitás, a
problémamegoldó képesség fejlesztésében, a csoportba való beilleszkedésben az
osztálynak, mint közösségnek elsődleges szerepe van. A közösség a
jellemformálásban, a veszélyeztetett helyzetben lévő tanulók védelmében az
osztályfőnök és a fent említett szakemberek fontos szerepet kapnak. Ezen kívül az
adott szakterületek speciális intézményeivel (Pedagógiai Szakszolgáltató Központ,
Gyermekjóléti Szolgálat) állandó kapcsolatot tartva a személyiségfejlesztést szem előtt
tartva lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk a tanulók érdekében, konkrétan:
 tanuló centrikus tanári gondolkodás
 a tanári pályához hivatásbeli becsületen és a nevelésen alapuló felelősségteljes
viszonyulás
 kudarctűrő, sikerre vágyó, s ennek érdekében tenni akaró, életvidám, közösségben is
gondolkodó tanuló és tanár eszmény érvényesüljön
 felelősségteljes nyilvános szereplés a közjó érdekében,
 szervezett képzéssel és önképzéssel biztosított tájékozottság, sokoldalúság,
 a személyes pozitív példamutatás mind a munkában, mind a hétköznapi kapcsolatok
területén érvényesüljön,
 önálló értékrend, világkép, világnézet kialakítását elősegítő nyitott, személyes
kapcsolatokra, oktatási, ellenőrzési módszerre törekvő általános tanári magatartás,
 a diákot egyszerre saját személyiségéhez (képességeihez) és diáktársai
teljesítményéhez egyaránt viszonyító tanári minősítés, az értékelés igazságossága,
hatékonyabb munkára,
 motiválása fejlődjön ki,
 belülről motivált, önálló tevékenységre képes tanulói, tanári személyiség
érvényesülése,
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a tanár-diák együttes tevékenységének folyamatát meghatározó kívánatos elvek: közös
gondolkodás (megbeszélés), egyéni munkálkodás irányainak kialakítása, megvitatása
(tanulás, ismeretszerzés együttes gondolkodással), kölcsönös, közös megbeszélés, a
tapasztalatok értékelése, hasznosítása.
2.4.1 A kompetencia alapú oktatás célja, kulcskompetenciák
A gondolkodás, megismerés készségeinek és képességeinek a kifejlesztése, melyek
segítségével az egyén képes a környezetéből felvett információkat hatékonyan feldolgozni,
elemezni, az elemzések alapján következtetéseket levonni és döntéseket hozni.
Az Európai Unióban a kulcskompetenciák foglalják magukba azokat a tudásokat és
képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az Unió valamennyi polgárát egyrészt a
gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív
szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képezi: például a
kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a
kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése.
Kulcskompetenciák:
— Anyanyelvi kommunikáció
— Idegen nyelvi kommunikáció
— Matematikai kompetencia
— Természettudományos és technikai kompetencia
— Digitális kompetencia
— Szociális és állampolgári kompetencia
— Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
— Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség
— A hatékony, önálló tanulás
Anyanyelvi kommunikáció
A tanuló alkalmazza hétköznapi kommunikációs helyzetekben a különféle beszédműfajok
kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére,
saját véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért
nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket.
Képes különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének,
jelentésrétegeinek feltárására és értelmezésére. Szabatosan használja a választott
szakmacsoport tanult szakszókincsét. Kritikus és kreatív módon vesz részt az
infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és
információátadásban. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet minden fontos
területén a papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a nagyobb anyaggyűjtést,
önálló munkát igénylő szövegek alkotására. Törekszik a normakövető helyesírásra, képes az
önálló kézikönyvhasználatra. Képes nem verbális természetű információk adekvát verbális
leírására, értelmezésére.
Idegen nyelvi kommunikáció
A tanuló képes tudatos nyelvtanulóként tanulni a nyelvet. Képes nyelvtudását önállóan
fenntartani és fejleszteni. Képes az idegen nyelvet saját céljaira is felhasználni utazásai,
tanulmányai során. Megérti a fontosabb információkat a világos, mindennapi szövegekben.
Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során
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adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó
témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző eseményeket, az érzéseit, reményeit és
törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket.
Matematikai kompetencia
A tanuló követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az
eredményeket. Kialakul az absztrakciós, analizáló és szintetizáló képessége. Megérti a
matematikai bizonyítást, képes a matematikai szakkifejezéseket szabatosan használni,
biztonsággal alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. Képes megérteni egyes természeti és
társadalmi-gazdasági folyamatokra alkalmazott matematikai modelleket, és ezeket alkalmazni
a jelenségek megértésében, a problémák megoldásában a mindennapi élet különböző
területein is. Felismeri a matematikai műveltség szerepét és fontosságát a valós tények
feltárásában, más tudományokban és a mindennapi gyakorlatban is.
Természettudományos és technikai kompetencia
Az a tanuló, aki az ágazathoz kapcsolódó tantárgyként tanul valamilyen természettudományos
tantárgyat, képes leírni és magyarázni a természet jelenségeit és folyamatait. Képes
meghatározott szempontoknak megfelelően kísérleteket végrehajtani és azok eredményeiből
következtetéseket levonni. Képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét
a választott szakma elsajátítása során, és a hétköznapi életben felmerülő problémák
megoldásában. Belátja a fenntarthatóságot középpontba állító környezeti szemlélet
fontosságát. Egyre jobban megérti a lokális folyamatok és döntések regionális és globális
következményeit.
Digitális kompetencia
A szakgimnáziumban a tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl.
szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló
alkalmazására a tanulásban és a mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta
lehetőségek kihasználásában. Gyakorlottan kapcsolódik be az információmegosztásba, képes
részt venni az érdeklődési körének, választott szakterületének megfelelő együttműködő
hálózatokban. Felismeri és ki is használja az IKT nyújtotta lehetőségeket a kreativitást és
innovációt igénylő feladatok, problémák megoldásában saját szakterületéhez kapcsolódóan. A
tanulóban kialakul az IKT alkalmazásához kapcsolódó helyes magtartatás, elfogadja a
kommunikáció és az információfelhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT interaktív
használatához kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére. Ismeri a
szerzői jogból és a szoftvertulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi elveket, amelyeket
a digitális tartalmak felhasználása során figyelembe vesz.
Szociális és állampolgári kompetencia
A tanuló nyitott a személyek és kultúrák közötti párbeszédre. Él a véleménynyilvánítás
lehetőségével a közösségét, a társadalmat érintő kérdésekben. Képes érveit megfogalmazni és
vitahelyzetben is kulturáltan kifejezni, mások véleményét meghallgatni és elfogadni.
Figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és
empátiával fordul feléjük. Képes helyes döntéseket hozni, illetve konfliktushelyzetekben
segítséget elfogadni. Képes a stressz és a frusztráció megfelelő kezelésére. Tudatosan készül a
munka világához kapcsolódó döntéshelyzetek megismerésére. Igyekszik a társadalmi
folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan részt
venni az őt érintő közügyekben. Nyitott és érdeklődő a helyi és a tágabb közösségeket érintő
problémák iránt, képes a különböző szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzésére.
Pozitív attitűdje alakul ki az emberi jogok teljes körű tisztelete, az egyenlőség, a demokrácia,
a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása iránt, törekszik a személyes előítéletek
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leküzdésére, képes a kompromisszumra. Kialakul a reális alapokon és ismereteken nyugvó
nemzeti identitástudata, a hazához, illetve Európához való kötődése.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez
kapcsolódó problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai
vezetésére. Együttműködik társaival, képes a feladatmegoldást segítő információk
megosztására, és ezt igényli is. Vannak elképzelései az egyén társadalmi-gazdasági
feladataival, boldogulásával kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén
gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései
vannak saját jövőjét illetően. Érdeklődik a választott szakterületéhez kapcsolódó gazdasági
kérdések iránt, és képes ezzel kapcsolatos elképzeléseket megfogalmazni. A pénz, a gazdaság,
a vállalkozások világához kapcsolódó témákról szóló vitákban képes ismereteit felhasználva
érvelni. Nyitott és érdeklődő a mindennapi életét és választott szakterületét érintő pénzügyi és
jogi kérdések iránt. Mind reálisabban méri fel tevékenysége kockázatait, adott esetben képes
ezek vállalására. Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a függetlenség, a kreativitás
és az innováció jellemzi.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség
A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a
tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes
kulturális örökség jelentősége. Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek
kulturális sokféleségét, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott
műalkotások befogadására, képes a koncertélmények, színházi előadások, filmek és
képzőművészeti események életkorának megfelelő szintű értelmezésére. Képes makettek,
modellek konstruálására. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal.
A hatékony, önálló tanulás
A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz
eszközhasználat szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanulási folyamatban
sokoldalúan tudja használni az IKT-eszközöket. Képes kitartóan tanulni, a figyelmét
összpontosítani, képes saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt,
ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Képes a figyelem és a
motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti
attitűdje pozitív, ismeri és érti saját tanulási stratégiáit, felismeri szükségleteit és lehetőségeit,
készségeinek erős és gyenge pontjait, valamint képes megtalálni a számára elérhető oktatási
és képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. Képes arra, hogy saját munkáját
tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.
2.4.2 Közösségi szolgálat
A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló,
szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos
tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása,
Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a
A közösségi szolgálat területei:
 az egészségügyi,
 a szociális és jótékonysági,
 az oktatási,
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a kulturális és közösségi,
a környezet- és természetvédelemi,
a katasztrófavédelmi,
az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel
közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.

A közösségi szolgálat célja:
- a személyiség fejlesztése (felelősségvállalás, érzelmi intelligencia, együttműködés,
empátia, problémamegoldás, konfliktuskezelés),
- a szociális érzékenység kibontakoztatása,
- segítségnyújtás,
- a segítő és a segített között – lehetőleg hosszú távú – közvetlen kapcsolat kialakítása.
A közösségi szolgálati program értéke:
- újfajta pedagógiai kultúrát jelent az élménypedagógián keresztül;
- tanórán kívüli tevékenységgel, informális és nem formális eszközök felhasználásával
erősíti a tanulók szociális érzékenységét;
- a diákok a munka világáról (különféle szervezetek működésével, munkakörökkel
kapcsolatban) közvetlen tapasztalatot szerezhetnek, amely pályaorientáció szempontjából
segítséget jelent a számukra;
- számos tulajdonság, a későbbi munkavállaláshoz szükséges készség így a gyakorlatban,
valódi élethelyzetben tud fejlődni;
- a tanulók tapasztalatot szerezhetnek társadalmi problémákkal kapcsolatban;
- olyan gyakorlati terep, ahol az iskolában elsajátított elméleti ismeretek mellett az
életvezetési készségeik is fejlődhetnek.

A közösségi szolgálat részletes leírását az 5. melléklet tartalmazza.

2.5 A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
2.5.1 Testi és lelki egészségre nevelés
A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé
válik környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Képes egészséges étrend
összeállítására, ismeri a mennyiségi és minőségi éhezés, valamint az elhízás kockázatait.
Tájékozott az e témakörben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról.
Ismeri a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében. Képes stresszoldó módszereket
alkalmazni, választani. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta alapján, saját
döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással van testi és lelki
egészségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti
szerek használatának kockázatait, ezektől tudatosan tartózkodik. Ismeri a rizikófaktor
fogalmát, képes értelmezni erre vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek
segítenek testi és lelki egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász
szakaszairól és az ilyenkor alkalmazható segítő technikákról, ismeri a hospice szolgáltatás
fogalmát. Képes értelmezni a gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés módját, képes tájékozódni a betegjogokról és az
orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a védőoltások szerepével, ismeri ezek alapvető
hatásmechanizmusát, tud példákat sorolni védőoltásokra.
2.5.2 Egészségnevelési program
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2.5.2.1 Az iskolai egészségnevelés célja
 Minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíteni a tanulók egészségének védelmét, az
egészség fejlesztését és az eredményes tanulást.
 Együttműködést alakítani ki a pedagógusok, az egészségügyi szakemberek, a
gyermekvédelmi szakemberek, a szülők és a diákok között, annak érdekében, hogy az
iskola egészséges környezet legyen.
 Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi
szolgáltatásokat biztosítani.
 Segíteni a diákok egészségének megőrzését, egészségtudatos viselkedés kialakítását.
 A tanulók egészségük megőrzése és védelme érdekében korszerü ismeretekkel
rendelkezzenek és azokat alkalmazni is tudják.
2.5.2.2 Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai
A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelmi érdekében. Tanulóinknak
bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi
formákat, az egészségbarát viselkedésformákat a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten.
A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében - foglalkoznak az egészség
megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel:
 a táplálkozás
 az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás
 a családi és kortárskapcsolatok
 az aktív életmód, a sport
 a személyes higiénia
 a szexuális fejlődés
Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozás feladata.
Az egészségnevelés iskolai területei
 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete,
 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága,
 az értékek ismerete,
 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe,
 a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat,
 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben,
 a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete,
 a tanulás és a tanulás technikái,
 az idővel való gazdálkodás szerepe,
 a rizikóvállalás és határai,
 a szenvedélybetegségek elkerülése,
 a tanulási környezet alakítása,
 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége,
 a szabadidő hasznos eltöltése.
Tevékenység formák
 A rendszeres testedzés lehetőségeinek biztosítása: testnevelés órákon, túraszakkör
kirándulásain, a kihívás napja sportrendezvényein.
 A szaktantárgyi és az osztályfőnöki órákon történő témafeldolgozások a
tanmeneteknek megfelelően.
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Az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök, pályázatok,
kiállítás látogatások, stb.
A megvalósítás szereplői
 a tantestület
 a szakszolgálatok szakemberei
 a szülők
 a tanulók
2.5.2.3 Az iskola drogstratégiája
Iskolánk célja, hogy olyan egészséges fiatalokat neveljen, akik az életben felelősségteljes
döntéseket tudnak hozni a saját életükkel, életmódjukkal kapcsolatban (a megfelelő
információk birtokában); képesek a szenvedélybetegségek megelőzésére, leküzdésére.
Célunk, hogy diákjainkban kialakuljon a „nemet mondás”, „segítségkérés” és a
„segítségnyújtás” tudatos készsége.
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet az elsődleges prevencióra. Ez nem csak iskolánk,
hanem a család, a baráti környezet és a társadalom feladata is. Tantestületünk fontosnak tartja,
hogy kialakuljon a megfelelő egyensúly az összes színtér között, ezért olyan feladatokat is
ellátunk, melyek támogatják a többi színteret és azok pozitív nevelő hatásait erősíti
(kortársképzés, szülői fórum, szülői értekezlet).
Célunk, hogy minél szélesebb körű, pontos, jól megfogalmazott ismeretanyagot adjunk át,
illetve képessé tegyük diákjainkat arra, hogy a döntésükhöz szükséges információk
megszerzésére több csatornából is képesek legyenek. Fontosnak tartjuk, hogy készség szinten
kialakuljon bennük a számukra nem megfelelő helyzetekben a „nemet mondás”; a nem
megoldható, nehezen feldolgozható helyzetekben a ”segítségkérés” képessége, valamint a
nehéz helyzetbe került társaikkal szembeni segítségnyújtás.
Célunk, hogy igény alakuljon ki diákjainkban az értelmes, tartalmas szabadidős
tevékenységek űzésére, fejlődjön a szabadidős kultúrájuk.
Célja
 Elsődleges megelőzés,
 Felvilágosítás,
 Tudatos viselkedés kialakítása,
 Szemléletalakítás önismeretre alapozva,
 Egészségmegőrző életmód és életszemlélet formálása,
 A legális és az illegális drogok megismerése,
 A droghasználat jogi következményeinek megismertetése, nem csak a
diákokkal, de a pedagógusokkal és a szülőkkel is.
Törekvések:
 Az iskola ifjúságvédelmi felelős bevonása a drogprevenciós programba,
 A Gyermekjóléti Szolgálatok, valamint a Nevelési Tanácsadók munkatársaival
való további együttműködés a kiskorú és a már nagykorú tanulók érdekeinek
védelmében,
 Szülőkkel való szorosabb kapcsolattartás és együttműködés megvalósítása,
 Szakoktatók bevonása a megelőzési tevékenységbe,
 További szoros együttműködés és folyamatos kapcsolattartás a Drogkonzultációs
Központok szakembereivel,
A célok megvalósításának színterei
A tanulók körében:
Tanítási órák keretén belül
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Szaktárgyi órák keretében, pl: biológia, kémia, egészségtan
Osztályfőnöki órákon, pl: osztályfőnök által levezényelt
beszélgetések, védőnő által tartott felvilágosító előadások, külsős
előadók bevonásával tartott előadások
Tanítási órán kívül, a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló foglalkozásokkal
 Filmklub- a problémakört feldolgozó filmek megtekintésével,
megbeszélésével,
 Rendszeres sportfoglalkozások, pl: aerobic, kosárlabda, röplabda,
labdarúgás,
 Sportversenyek,
 Sporttáborok, pl: vízitábor, sítábor, kerékpártúra, gyalogtúra
 Diák önkormányzati gólya tábor- az egyéb programok mellett
önismereti fejlesztő foglalkozásokkal az ifjúságvédelmi felelős,
 Hagyományos iskolai rendezvények, versenyek, pl: Erzsébet Napok,
Vidám Iskolanap, Kihívás Napja,
 Színjátszó kör- szituációs játékokkal, helyzetgyakorlatokkal,
 Iskolarádió, iskolaújság- a diákokat foglalkoztató témákban,
 Túraszakkör,
 Kézműves szakkör,
 Boszorkánykonyha,
 Énekkar,
 Nyelvi szakkörök,
 Mentálhigiénés tanácsadás- egyéni problémák feltárása, megoldása,
 Könyvtár- önálló ismeretszerzés céljából
A szülők körében:
 Folyamatos tájékoztatás, nem csak a tanulók tanulmányi előmeneteléről, de a
viselkedési problémákról is- osztályfőnök, szaktanárok, ifjúságvédelmi
felelős- @-ellenőrző, levélben, vagy telefonon,
 Egyéni, személyes megbeszélések,
 Tematikus szülői értekezletek szervezése, ahol külső szakemberek tartanak
tájékoztatást a szülőknek,
 Szülők bevonása iskolai programok szervezésébe és lebonyolításába, a
bizalom erősítése érdekében,
 Iskolai nyílt nap szülők részvételével.
A pedagógusok körében:
 Belső tréningek szervezése a módszertani kultúra fejlesztése céljából,
 Belső használatra módszertani gyüjtemény készítése,
 Akkreditált továbbképzéseken való részvétel
 Témanap szervezése külső előadó felkérésével.
 „Normacsoport” ajánlásai
A megvalósítást segítő személyek, szervezetek:
 A nevelőtestület,
 Az ifjúságvédelmi felelős,
 Drogmegelőzéssel foglalkozó szakmai szervezet,
 XX. Kerületi Rendőrkapitányság,
 Gyermekjóléti Szolgálatok,
 Nevelési Tanácsadók,
 Iskolaorvosi egészségügyi szolgálat.
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2.5.2.4 Kapcsolat az iskola-egészségügyi hálózattal
Az osztályfőnöki órákon tartott előadások tematikája:
Egészséges életre nevelés
Fizikai aktivitás szerepe
Aktív pihenés, kirándulás, sportolás
Táplálkozás
Rendszeres
Só- és zsírszegény, vitamin és ásványi anyagban dús
Elhízás – mediterrán diéta
Hibás fogyókúra és következményei
Higiénia
Test- és fogápolás
Környezeti higiénia
Öltözködés
Teendők betegség esetén
Lázmérés, lázcsillapítás
Gyomorrontás, hasmenés, hányás
Görcsös állapotok
Szédülés
Szexuális magatartás
Testi és pszichés érettség
Párválasztás
Önismeret- társismeret
Udvarlási szokások
Biztonságos szex
A felelősségteljes magatartás hiányának következményei –
nemi betegségek, AIDS, abortusz, nem kívánt terhesség
Családi életre nevelés
Családon belüli erőszak és jelzési lehetőségek
Rizikómagatartás
A legális drogok
Dohányzás, alkohol, kávé
Stresszes életmód
Bizonytalanság – teljesítménykényszer – rohanó világ
Munkahelymegtartás
Családfenntartás
A
fiatalok
szabadidős Legális és illegális drogok és hatásaik
szokásai,
szórakozási Megváltozott szexuális magatartásformák
lehetőségek veszélyei
Csoportos garázdaság
Egyéb kihatás az egészségre
2.5.2.5 Iskolaorvosi vizsgálatok - a tanulók testi fejlődésének egészségi állapotának
felmérése és nyomon követése
 9-12. évfolyamokon osztályszűrések évente egy alkalommal, amely
belgyógyászati szűrővizsgálat és magában foglalja:

magasságmérést,

testsúlymérést,

vérnyomásmérést,

statikai állapot felmérését,

gerincoszlop vizsgálatát,

szív vizsgálatát.
 9-11. évfolyamokon szemészeti szűrés és hallásszűrés egészíti ki a vizsgálatokat.
 A belgyógyászati szűrővizsgálat alkalmával felmérik a dohányzási szokásokat, a
táplálkozási szokásokat, felhívják a figyelmet a here és a mell önvizsgálatára, a
fogamzásgátlás jelentőségére és lehetőségeire.
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 Szakmai pályaalkalmassági vizsgálat a 10. évfolyam végén a saját tanulóink
körében. A kívülről felvételiző jelöltek pályaalkalmasságát is elbírálják első fokon.
Ha szükséges másodfokú felülbírálásra irányítják a tanulókat.
Iskolafogászati szűrés és ellenőrző vizsgálatok

 9.-12. évfolyamon minden évben részt vesznek a tanulók fogászati
vizsgálaton,
 13. és 14. évfolyam tanulói is igénybe vehetik az iskolafogászat
szolgáltatásait diákigazolvány felmutatásával.
2.6 Az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos
iskolai terv
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki,
biológia, testnevelés és elsősegélynyújtás órák), délutáni vagy tanításon kívüli
csoportfoglalkozásokon, szakmai gyakorlatokon valósul meg.
Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb céljai
 A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek az elsősegélynyújtás területén.
 Tanulóink képesek legyenek egy esetleges veszélyhelyzetben, sérülés, baleset,
rosszullét esetében olyan segítséget nyújtani társaiknak, tanáraiknak, az iskola minden
dolgozójának, amely az egészségkárosodás megelőzését vagy mérséklését szolgálja.
 Cél olyan tanulók nevelése, akik iskolán kívül is állampolgári kötelességüknek eleget
téve saját testi épségüket nem veszélyeztetve, segítséget tudnak nyújtani
vészhelyzetben bajba jutott embertársaiknak.
 Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegély-nyújtási tevékenységi
formákat, a segítségnyújtó viselkedésformákat az életkoruknak megfelelő szinten.
 Cél, hogy a tanulók megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek olyan krónikus
betegségekről, amelyek gyakoriak pl. cukorbetegség, pánikbetegség és előfordulnak az
iskolai közösségekben, hogy egy rosszullét vagy roham esetében megfelelően
tudjanak bánni a beteggel.
 Fontos, hogy az iskola bármely tanulója képes legyen szaksegítséget pl. mentők,
tűzoltók hívni, és azt a szükséges módon tájékoztatni a fennálló helyzetről.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek iskolai területei
 szaksegítség hívása (mentők, tűzoltók …)
 balesetben további veszélyforrás elhárítása
 eszköz nélküli, alapszintű újraélesztés
 elsősegélynyújtás rosszullét, ájulás, görcsroham esetében
 segítségnyújtás és kérés módosult tudatállapot esetében (alkoholos, kábítószeres,
gyógyszeres befolyás) és ezen állapotok felismerése
 elsősegélynyújtás vegyszer okozta balesetek esetében
 elsősegélynyújtás égési sérülés esetében
 segítségnyújtás áramütés esetén
 alapismeretek elsajátítása a sebellátás és a kötözés terén
 alapismeretek elsajátítása a törés, ficam, rándulás, zúzódás elsősegélynyújtása terén
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái
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 A balesetvédelmi oktatás megtartása és ezzel együtt a kialakult veszélyhelyzet
elhárításának és megoldási lehetőségeinek ismertetése az első osztályfőnöki órán
illetve a gyakorlati jellegű tantárgyak első tanóráin.
 A szaktantárgyi és az osztályfőnöki órákon történő témafeldolgozások a
tanmeneteknek megfelelően.
 Az elsősegély- nyújtás alapismereteinek elsajátítását szolgáló tanórán kívüli
tevékenységek: pályázatok, múzeum látogatás, bemutatók stb.
A megvalósítás szereplői
 a tantestület
 a meghívott, bemutatót tartó szakemberek
 a védőnő, az iskolaorvos
 az iskola nem pedagógus egyéb dolgozói
 a szülők
 a tanulók

2.7 Komplex intézményi mozgásprogram
– A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves
munkaterv melléklete.
– Az intézmény tanulói rendszeresen részt vesznek a település és a különféle
szervezetek által meghirdetett sport- és egészségnapokon.
– Az alternatív és szabadidős mozgásrendszerek keretében az alábbi sportágakat a
feltüntetett órában beépítettük az óratervi órakeretbe: (labdarúgás, kosárlabda,
röplabda, atlétika, torna, úszás, falmászás, asztalitenisz)
– Az alábbi sportágakból házibajnokságot szervezünk: labdarúgás, röplabda,
asztalitenisz, kosárlabda, atlétika
– Részt veszünk a BKCSZ iskolái között szervezett sportversenyeken
– Napközben felszerelést biztosítunk a sportolni kívánó diákok számára.
– Az évszak sajátosságainak megfelelően mozgásos tevékenységeket végzünk.
– A tanulmányi kirándulások és az iskola által szervezett táboroztatás keretében,
tapasztalt tanáraink közreműködésével rendszeresen szervezünk kerékpártúrákat,
vízitúrákat és gyalogtúrákat.
– A tanulók fizikai állapotának mérését minden évben elvégezzük. Ezeknek a
méréseknek a tapasztalatait felhasználjuk a testnevelési órák fizikai
képességfejlesztésének megtervezésénél, a sportköri foglalkozásokon és a tömegsport
órákon.

2.8 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység
2.8.1 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos
pedagógiai teendők
Tevékenységeink:
 ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott kolléga a nyilvántartás mellett a szociális és
hatósági intézményhálózattal való kapcsolattartást biztosítja.
 ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott kolléga együttműködik az iskola minden
érintett pedagógusával, a diákönkormányzattal, az osztályfőnökökkel. Segítséget nyújt
a kortárs-segítő hálózat kiépítéséhez és segítők koordinálásához.
Iskolánk a nevelési tanácsadókkal, a gyermekjóléti szolgálattal az alábbi területeken működik
együtt:
 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése.
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Ingyenes tankönyv biztosítása a jogszabályi kereteknek megfelelően.
Felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások a szakértői vélemények alapján készült
intézményvezetői határozatok alapján.
Nevelők és tanulók személyes kapcsolatai.
Szülőkkel való együttműködés.
Szülők és családok nevelési gondjainak segítése.
Szülők tájékoztatása a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.

2.8.2 A (BTM) tanulási, beilleszkedési, és magatartási nehézséggel összefüggő
pedagógiai tevékenység
A beilleszkedési és magatartási gondokkal küzdő tanulók esetében a tanulási esélyegyenlőség
megteremtéséhez legfontosabb feladatunk a prevenció és a folyamatos gondozás.
Az iskolai követelményrendszer és a társadalmi normáktól, a többségi kultúrától eltérően
szocializált tanulók közösségi nevelése egy sor tipikus nehézséget hoz felszínre, melyek
magatartászavarként is megjelenhetnek, messzire ható következményekkel a tanuló
beilleszkedési és lélektani fejlődésére.
A serdülőkorra jellemző hangulatingadozásokat sokszor kísérik depressziós tünetek,
önértékelési és identitászavarok.
Ezekkel a tünetekkel sokszor együtt jelentkezik a családi szocializációban mutatkozó hiány, a
szociális hátrány és a tanulási eredménytelenség. Az eddigiekhez viszonyítva növekvő
számban jelennek meg az ilyen problémával küzdő tanulók.
Az iskola célja, hogy ezeket a problémákat, deformitásokat kezelje és megakadályozza a
veszélynek kitett tanulók kirekesztését, vagy túlzott negatív hatását.
Az iskola az alábbi megoldásokkal igyekszik javítani helyzetükön:
 Az osztályfőnök beiratkozáskor figyeli a gyenge tanulmányi eredménnyel érkező
tanulókat, együttműködik segítő szakemberekkel, ifjúságvédelmi felelőssel.
 A problémásnak tűnő tanulókra felhívja az osztályban tanító tanárok figyelmét.
 Rendszeresen beszélget a tanulókkal.
 A tanulók egyéni megismerésével igyekszünk motiválni, sikerélményhez juttatni.
 A szociálisan hátrányos helyzetben élő tanulóknál különösen fontos azokat a
kompetenciaterületeket fejleszteni, amelyek a későbbi társadalmi beilleszkedésüket
segíti elő.
 Szükség esetén belső, vagy külső szakember segítségét kérjük.
 A szülővel történő megbeszélésen javasoljuk, a Nevelési Tanácsadó felkeresését.
Fontos feladat, hogy a családot partnerként vonjuk be az iskolai folyamatokba,
döntésekbe.
 Felzárkóztató, pótló foglalkozásokra irányítjuk őket. A felzárkóztatás kiindulása
mindig a tanulási nehézség okainak feltárása. Ez nem csak az osztályfőnök és
gyógypedagógus feladata, hanem minden pedagógus felelőssége. Személyre
szabott feladatokkal segítjük a lemaradt tanulókat. Fontos, hogy szintjükhöz
mérjük a követelményt.
 Kapcsolódunk olyan programokhoz mely a beilleszkedési, magatartási zavarok
enyhítésére vonatkoznak.
 Azokat a tanulókat, akiket az igazgató mentesít egy tantárgy
értékelése/részértékelése és minősítése alól (törvény adta lehetőség alapján) az
iskola egyéni foglalkozás keretében segíti, zárkóztatja fel. Ezeken a
foglalkozásokon hosszabb időt biztosítunk a tanulók számonkérésére is.
 A szaktanár javaslatára a nevelési tanácsadóba irányítjuk azokat a tanulókat, akiket
még nem vizsgáltak meg, kezdeményezzük a tanulási nehézség megállapítását.
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2.8.3 A sajátos nevelési igényű (SNI) és tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal
való foglalkozás
Erre a feladatra az intézmény tanulókat fogadhat. A tanulók között diszlexiás, diszgráfiás,
diszkalkuliás, valamint siket és nagyothalló tanulók találhatók.
Az SNI-s tanulók egyéni fejlesztését gyógypedagógus végzi. A fejlesztő munka eltér a
„hagyományos” pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem felzárkóztat, hanem olyan
képességeket fejleszt, mely a diák iskolai teljesítményét javítja.
A fejlesztésbe bekerülők köre:
A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok (továbbiakban:
szakértői bizottságok) tanulási képességvizsgálata alapján részképesség zavarokkal, tanulási
nehézségekkel, illetve másodlagosan kialakuló magatartási zavarokkal küzdő tanulók. Azon
tanulók, akik az intelligencia szintjük alapján elvárhatóan lényegesen alacsonyabb tanulási
teljesítményt mutatnak.
A fejlesztés szervezeti formái:
 egyéni fejlesztés
 mikro csoportos fejlesztés.
A fejlesztés az alábbi területeket öleli fel:
 finommozgás
 percepció (érzékelés, észlelés, látás, hallás, alak-háttér differenciálás, különbözőségazonosság, hangdifferenciálás),
 figyelem, emlékezet (auditív, vizuális),
 szerialitás (látási, hallási),
 gondolkodás (összefüggések felismerése, analizálás-szintézis, összehasonlítás,
lényeges jegyek kiemelése),
 matematikai képességek (fogalmak, mennyiségi relációk, helyi érték, szóbeli, írásbeli
műveletek, algoritmusok bevésése, szöveges feladatok, szorzó és bennfoglaló
táblázat),
 diszlexia, diszortográfia, diszgráfia (értő olvasás, grammatikai képességek,
szövegértés, szókincsbővítés, kommunikáció, helyesírási szabályok bevésése),
diszkalkulia terápia,
 állandó pozitív megerősítés.
A fejlesztés célja:
Olyan harmonikus személyiség kialakítása, aki a későbbiekben megállja a helyét mind a
családban, mind tanulótársai között, később a munkahelyi kollektívában.
A tanulót az iskola igazgatója – a tanuló kérelmére, a szakértői bizottság javaslata alapján –
részben vagy teljesen felmentheti a tantárgy értékelése és minősítése alól, kivétel a szakmai
gyakorlat.
Az iskolában célunk az, hogy minimumra csökkentsük a tanulási kudarcot, illetve megelőzzük
azt. Természetesen a segítségnyújtás úgy lehet igazán eredményes, ha ebben a tantestület
minden tagja felelősnek érzi magát a saját tantárgya vonatkozásában.
2.8.4 A tehetséggondozással és a tanulók fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai
tevékenység
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
 különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló
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sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló
kiemelten tehetséges gyermek, tanuló
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység
A készség – képesség – jártasság fejlesztéséhez vezető folyamat fontos eleme – az ismeretek
átadásán túl – a tanulói önmegvalósítás és az önképzés, a tehetséggondozás segítése. A
tehetséggondozás
egyben
természetesen
személyiségfejlesztés
is
(önismeret,
tanulásmódszertan, új kulturális szokások), számos eleme bizonyos hátrányok (földrajzi,
szociális, kulturális) kompenzálására is irányul. A tehetséggondozás bármily fáradságos
munka, mégis vonzó a tanár számára, hiszen komoly pedagógiai sikerélményt jelent.
A köznevelési törvény a tanulói jogok közé sorolja, a pedagógus alapvető feladataként
fogalmazza meg a tanuló képességének, tehetségének kibontakoztatását.
Minden tanuló tehetséges valamiben. Feladatunk felismerni és támogatni ezt, valamint feltárni
a fejlesztés lehetőségeit. A frontális munka mellett differenciált, kiscsoportos és egyéni
foglalkozások alkalmával lehetőség nyílik az egyéni képességek megismerésére és
kibontakoztatására.
Az iskolához és a tanulóhoz érkező nagy mennyiségű információ értelmezése és feldolgozása,
a kialakított kompetenciák (készségek-képességek-jártasságok) működtetése a tehetségek
felismerését, gondozását és fejlesztését kívánja meg. Mivel a tanuló ennek a folyamatnak
alkotó részese, ezért kreativitása és innovációs törekvései fontos építőkövei a tanítás-tanulás
szakaszának.
A tehetséggondozás az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók
gondozását jelenti.
A megvalósítás színterei:
 A tanórákon alkalmazzuk a differenciálást, az egyéni feladatmegoldást, a tanulói
kiselőadások tartását.
 Az önálló ismeretszerzés színtere a könyvtár, melyben a tehetségek kutatását,
gyűjtőmunkáját, egy-egy téma önálló feldolgozását előre adott feladatokkal is
ösztönözzük.
 Szakköröket szervezünk az egyéni képességek fejlesztése érdekében.
 Szakkörök lehetnek szaktárgyi jellegűek, vagy szerveződhetnek valamely közös
érdeklődési kör alapján is.
 A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle szaktárgyi, sport,
művészeti, informatikai stb. versenyek, vetélkedők, bemutatók.
 Szorgalmazzuk nemcsak házi, kerületi, fővárosi és országos tantárgyi versenyeken,
pályázatokon való részvételt is.
 A legtehetségesebb tanulókat folyamatos szakkörön készítjük fel az egyes
versenyekre.
 Szorgalmazzuk, hogy a különböző tevékenységet folytató vagy jó képességű tanuló
mutassa be tudását, alkotását a hagyományos Erzsébet napon.
 A tehetségek kibontakoztatására különböző külső szervezet által szervezett
vetélkedőre, versenyre felkészítjük, ösztönözzük, benevezzük tanulóinkat, és
előmenetelüket figyelemmel kísérjük.
 Szorgalmazzuk a különféle pályázatokon való részvételt.
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2.9 A szülő, a tanuló a pedagógus és az intézmény partnerei,
kapcsolattartásának formái
Célja, kapcsolattartás formái
Célja a folyamatos kétoldalú információcsere, tájékoztatás, tájékozódás,
partnerkapcsolatok erősítése.
A tanulók közösségét érintő kapcsolattartás
e-Kréta-ellenőrző, személyes beszélgetés, DÖK- megbeszélések, honlap, hírlevél,
faliújság, közösségi oldalak, helyi média, iskolai rendezvények, programok, kiállítások,
kirándulások,.
A szülők közösségét érintő együttműködés
Szülői értekezlet, össztanári fogadóóra, egyéni fogadóóra (igazgató is), telefonos
kapcsolat, honlap, hírlevél, faliújság, helyi média, iskolai rendezvények, programok,
kiállítások, kirándulások-tájékozató füzet, levél
A partnerek közösségét érintő kapcsolattartás
Személyes találkozó, levél, elektronikus kapcsolattartás, telefon, megkeresés, támogatói
szerződések, szponzori lehetőségek, kiállítások
Iskola kapcsolatai:
Rendszeres kapcsolatok
Eseti kapcsolatok
A fenntartóval,
ITM, Az Nemzeti Szakképzési és
A tanulók szüleivel,
Felnőttképzési Hivatal, MKIK, és BKIK,
A képzésben résztvevő munkáltatókkal, PMKIK, Pest megyei Oktatási és
azok
szakmai
és
érdekképviseleti Szakképzési Kht-val, MOSZI-val, az
szervezeteivel,
Országos
és
Budapesti
Fodrász,
A hazai és külföldi gyártókkal,
Kozmetikus, Fogtechnikus, Kéz- és
Az iskolai oktatást, nevelést segítő lábápoló, Műkörömépítő, Szikvízkészítő,
alapítvány kuratóriumával,
Kelmefestő-vegytisztító
és
Szolgáltató
Sepsiszentgyörgyi testvériskolával.
Ipartestülettel,
A
Gyermekjóléti
és
egészségügyi Más szakképző intézményekkel,
szolgálattal,
Az általános és középiskolákkal,
A
kerületi
önkormányzattal, A határon túli iskolákkal,
rendőrkapitánysággal,
A közintézményekkel,
A CSILI Művelődési Központtal,
A médiákkal,
A kerületi ÁNTSZ-szel,
A gyámhatóságokkal.
A kerületi könyvtárral,
A kormányhivatalokkal
Az iskolaorvossal, fogorvossal, védőnővel, A járási hivatalokkal
üzemorvossal,
Az Országos Rendőr Főkapitánysággal
Drogkonzultációs
Központtal
és
Ambulanciával.

2.10 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével
kapcsolatos feladatok
A közösségteremtés közös cselekvésekben, a célok közös megfogalmazásában valósul meg. A
közösségfejlesztés
hozzájárul
diákjaink
egyéni
képességének,
tehetségének
kibontakoztatásához, tanulási és továbbtanulási esélyének növeléséhez. Diákjainknak azonban
nem magukra hagyott egyéniségként, hanem a közösség aktív és alkotó részeiként kell
kiteljesedniük iskolai éveik alatt. A közösség részeként az egyénnek (diáknak és tanárnak
egyaránt) az alábbi nélkülözhetetlen jellemzőkkel kell rendelkeznie:
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jóakarat, bizalom, őszinteség,
a különbözőség tisztelete,
azonosulási képesség, rugalmasság,
türelem és mértékletesség a teljesítmény értékelésében,
a munka tudatos szervezése, fegyelmezett, kötelességtudó, szorgalmas elvégzése a
képességek legkedvezőbb érvényesülése szerint,
 másik ember iránt érzett megértés, segítőkészség, szolidaritás, közvetlenség,
figyelmesség, udvariasság,
 az ismereteket konkrét helyzetben alkotó módon alkalmazó tudás, intelligencia és
annak tisztelete, követendő példaként, tekintélyként kezelése,
 az életértékek (testi-, lelki-, szellemi egészség, életöröm, vidámság) fontossága,
gyakorlati ápolása, (életvitel, életmód, sport, kirándulás) tudatosítása a társadalmi
önmegvalósulás folyamatában önbizalmat, sikerélményeket adó voltuk miatt,
 a mindennapi élet kulturális értékrendjének következetes (szokássá emelendő)
gyakorlata (ízlés, beszédmód fejlesztése, a kommunikáció szabályainak betartása, a
tisztesség, a becsület erkölcsi értékeinek megismerése és a gyakorlati érvényesítése),
 az esztétikai nevelési lehetőségeink bővítése (kézműves szakkör, énekkar-, színház-,
mozi- és hangverseny-látogatás),
A közös cselekvés színterei
 a tanórák, foglalkozások, gyűlések, közös beszélgetések, véleménycsere, vita,
 az egyes csoportok, amelyek hosszabb időre, vagy alkalmilag szerveződnek,
 az egyes csoportok közötti versenyek,
 egymás segítése, szolidaritás, az empátia fejlesztése egymás iránt,
 konfliktuskezelés,
 dicséret, elmarasztalás közösségfejlesztő ereje,
 közös rendezvények, élmények és értékelésük,
 szituációs játékok
A közösségi neveléshez szükséges tényezők
 a hon, népismeret, lokális ismeretek, információs csatornák kiépítése,
 a tanulók nyitottsága a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások
megismerése iránt, a különbözőségek megértése, tisztelete,
 a tanulók aktív részvétele a helyi értékek megőrzésében, fejlesztésében,
 személyes tapasztalatszerzés az együttműködések előnyeiről, a konfliktus-kezelési
módok ismerete saját környezetben,
 a kommunikációs kultúra, az önálló véleményalkotás, (a formálás és kifejezés
megismerése, érvek, ellenérvek értelmezése, viták etikájának kialakítása a fentiek
szerint ),
 a sérült, beteg, fogyatékos embertársak elfogadása, megértése, segítése,
 osztálytudat fejlesztése, egymásra figyelés,
 érzelmi kötődés, felelősségtudat kialakítása,
Hagyományaink
Megőrzendő hagyományaink
Iskolánkból sok neves, nemzetközileg is elismert szakember került ki, akiknek életútja példa
lehet a jelen és a jövő tanulói számára. Tehetséges tanulóinkat ezért arra ösztönözzük, hogy
minél többen vegyenek részt az országos Szakma Kiváló Tanulója versenyen.
Nemzeti ünnepeinkről évente két alkalommal iskolai szintű rendezvényen emlékezünk meg,
melynek műsorát tanulóink ill. meghívott előadók adják.
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Karácsonyi ünnepekre adventi koszorúval ill. fenyőfa állítással és osztályközösségi
megemlékezéssel készülünk. Felnőtt dolgozóink karácsonyát tanulóink, fiatal kollégáink
színvonalas műsorai teszik meghitté.
Működik kamarakórusunk, műsoraival színesítjük a tanévnyitót és a zárót, végzőseink
búcsúztatását, a ballagást.
A kilencedikeseknek vidám gólyaavatót, végzőseinknek színvonalas szalagavatót szervezünk.
Az osztályközösségekben a baráti kapcsolatok kialakítása és fejlődése érdekében
osztálykirándulásokat, színház és múzeumlátogatásokat szervezünk.
Az iskolai hagyományőrzést szolgálja az iskolai dokumentumok gyűjtése, és a helytörténeti
gyűjtemény kialakítása.
Neves előadókkal /fodrász, kozmetikus, stb/ évente szakmai napokat tartunk.
A kerületi Erzsébet Napok ünnepségsorozatához bemutatókkal, kulturális- és sportversenyek
rendezésével járulunk hozzá.
A jövőben is szervezünk iskolai szintű tanulmányi kirándulásokat, melyeknek célja hazánk
történelmének, jellegzetes tájainak, értékeinek, nevezetességeinek megismerése.
A nyelvtanulás elősegítése érdekében olyan nemzetközi testvériskolai kapcsolatokat ápolunk,
melyek lehetővé teszik, hogy tanulóink német- és olasz nyelvterületre juthassanak el, ahol
közvetítő nyelvként az angol nyelvet is gyakorolhatják. Az anyagi fedezetet pályázatokkal
kívánjuk megteremteni.
A tanulókat érintő és érdeklő kérdésekről rendszeresen iskolaújság jelenik meg, melynek
létrejöttében tanulóink is aktívan részt vesznek. Célunk, hogy a témaválasztásban, a cikkek
írásában, az újság szerkesztésében a diákönkormányzat által irányított önálló munkacsoport
jöjjön létre.
Az iskolaújság mellett jobban ki szeretnénk használni az iskolarádióban rejlő lehetőségeket,
számítva a diákok kezdeményezőkészségére.
Sisy Szakmai Estet szervezünk minden évben, melyre a közalkalmazotti közösségen túl
meghívjuk a szakma kiválóságait, támogatóinkat, és a fenntartót.
Erzsébet Kupa tanulmányi versenyt hirdetünk meg minden tanévben, melynek célja a tanulók
egyéni és az osztályközösségek eredményeinek, tanulmányi szintjének javítása, a kiváló és jó
teljesítmények ösztönzése és az eddigieknél jelentősebb elismerése.
Projekt napokat szervezünk diákjaink számára, ahol az iskolai keretek közül kilépve, tanári
útmutatással kapnak lehetőséget ismereteik bővítésére.
A leendő kilencedikes tanulóknak gólyatábort szervezünk, melyen megismerhetik egymást és
leendő tanáraikat.
DÖK tábort szerezünk a Diákönkormányzat tagjainak, ezzel is elősegítve a közösségi munkát.
Az iskola tanulói a korábbi években sikeresen szerepeltek a Szép Magyar Beszéd, a fővárosiés országos helyesírási versenyeken. Célunk, hogy újra mozgósítsuk diákjainkat az
anyanyelvi versenyeken való részvételre.
Újra meg kívánjuk szervezni a korábban sikert aratott tantárgyi versenyeket, vetélkedőket,
házi- és fővárosi szavalóversenyeket.
Az elmúlt időszakban is arra törekedtünk, hogy diákjaink átérezzék más emberek problémáit,
toleránsak legyenek, ne legyenek érdektelenek mások iránt.
Ennek érdekében alkalomszerű gyűjtőakciókat szervezünk, pl.: árvízkárosultaknak, súlyos
beteg gyerekeknek.
Évente több alkalommal jótékonysági munka keretében diákjaink több helyszínen is (fővárosi
öregek otthona, Cseppkő Gyermekotthon, stb.) ingyenesen dolgoznak a rászorulók számára.
2.10.1 A közösség szereplőinek együttműködése

33

2.10.1.1 A nevelőtestület
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból –
meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek
gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, az osztályban tanító pedagógusok
közösségére vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet
tájékoztatni köteles – a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon – azokról
az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár.
Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni:
 az iskolaigazgató,
 a nevelőtestület tagjai egyharmadának,
 az iskolai szülői szervezet, közösség, az iskolai, diákönkormányzat
kezdeményezésére.
A nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét.
A nevelőtestület véleményét ki kell kérni:
 az iskolai felvételi követelmények meghatározásához,
 a tantárgyfelosztás, elfogadása előtt,
 az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során,
 az igazgatóhelyettesek megbízása, megbízásnak visszavonása előtt,
 külön jogszabályban meghatározott ügyekben
2.10.1.2 A szakmai munkaközösség
A szakmai munkaközösség dönt
 működési rendjéről és munkaprogramjáról,
 szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről,
 az iskolai tanulmányi versenyek programjáról.
 A szakmai munkaközösség – szakterületét érintően – véleményezi a nevelési-oktatási
intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a
továbbfejlesztésére.
A szakmai munkaközösség véleményét – szakterületét érintően –be kell szerezni
 a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához,
 az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek,
segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához,
 a felvételi követelmények meghatározásához,
 a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához
Az intézmények közötti munkaközösség jogkörét, működésének rendjét, vezetőjének
kiválasztását az érdekeltek közötti megállapodás határozza meg.
2.10.1.3 A szülői szervezet
Ha iskolában, több szülői szervezet, közösség működik, az a szülői szervezet, közösség
járhat el, az iskola, valamennyi szülőjének a képviseletében, amelyiket az, iskolába,
felvett tanulók szüleinek több mint ötven százaléka választott meg. Ilyen szülői szervezet,
közösség hiányában a szülői szervezetek, közösségek a nevelési-oktatási intézmény
egészét érintő ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre, vagy megbízhatják
valamelyik szülői szervezetet, közösséget a képviselet ellátására (a továbbiakban: szülői
szervezet).
A szülői szervezet, közösség szótöbbséggel dönt.
 saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról,
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 tisztségviselőinek megválasztásáról
Az iskola, szülői szervezet, figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a
pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely
kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe
tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület
értekezletein.

2.11 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai
gyakorlásának rendje
2.11.1 A diákönkormányzat
Ha az iskolában, több diákönkormányzat tevékenykedik, az járhat el a nevelési-oktatási
intézmény egészét érintő ügyekben, amelyiknek a megválasztásában a legtöbb tanuló vett
részt, feltéve, hogy ily módon a tanulók több mint ötven százalékának képviselete biztosított.
Ilyen diákönkormányzat hiányában az iskolában működő diákönkormányzatok a nevelésioktatási intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre, vagy
megbízhatják valamelyik diákönkormányzatot (a továbbiakban: diákönkormányzat).
A tanuló joga, hogy személyesen vagy képviselői útján – a jogszabályban meghatározottak
szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában.
A döntési jogkört – a nevelőtestület véleményének meghallgatásával – az alábbi területeken
gyakorolják:
 saját közösségi életük tervezésében, szervezésében
 tisztviselőik megválasztásában
 jogosultak képviselni magukat a diákönkormányzatban
A tanuló joga, hogy „válasszon a pedagógiai program kereti között a választható tantárgyak,
foglalkozások, továbbá pedagógusok közül.
A tanulók e jogukkal minden tanév folyamán egy alkalommal élhetnek. A választás a
következő tanévre szól, és az iskola személyi, tárgyi lehetőségeinek figyelembevételével
történhet.




A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt
 saját működéséről,
 a
diákönkormányzat
működéséhez
biztosított
anyagi
eszközök
felhasználásáról,
 hatáskörei gyakorlásáról,
 egy tanítás nélküli munkanap programjáról,
 diákönkormányzat
tájékoztatási
rendszerének
létrehozásáról
és
működtetéséről, valamint
 amennyiben az intézményben működik, a nevelési-oktatási intézményen belül
működő tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős
szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról.
A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a
nevelőtestület hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az
jogszabálysértő vagy ellentétes az iskola SZMSZ-ével, házirendjével. Az SZMSZ
jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a jóváhagyásra történő beterjesztést követő
harminc napon belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy annak módosítását
jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem
nyilatkozik.
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A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási
intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Az diákönkormányzat véleményét ki kell kérni.
 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez,
elfogadásához,
 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,
 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,
 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához,
 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,
 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása
előtt,
 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
 a házirend elfogadása előtt.
Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése
kötelező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az
előterjesztést, valamint a meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a
tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a
diákönkormányzat részére.
A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola,
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését.
A diákközgyűlés összehívását diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév
helyi rendjében meghatározottak szerint.
A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal
nyilvánosságra kell hozni.
A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, továbbá ilyenhez
csatlakozni. A szövetség a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja.

2.12 A tanulmányok alatti vizsgák és alkalmassági vizsga szabályai,
2.12.1 A felvétel és az átvétel helyi szabályai
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvételről, átvételről, a
felmentésekről az iskola igazgatója dönt az érdekeltek meghallgatása után. A döntés közlése
írásban történik az írásos kérvény kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül.
Felvétel
 Az iskola a 9. évfolyamra a felvételi követelményeket a felvételi tájékoztatóban, a
tanév rendjében meghatározott időben nyilvánosságra hozza.
A felvételi pontszámok összetevői:
 az általános iskolai tantárgyak 7. és a 8. első féléves átlaga, kivéve a
készségtárgyakat (testnevelés, ének, rajz) 40 %
 központi írásbeli eredménye 40%
 szóbeli beszélgetés 20%
 Azonos pontszám esetén elsőbbséget élvez az a tanuló:
o aki hátrányos helyzetű,
o aki a kerületben állandó lakhellyel rendelkező,
o akinek a testvére, szülei jártak az iskolába,
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o akinek kiemelkedő sport-, kulturális, versenyeredményei vannak.
Az iskola pedagógusai a felvételi pontszámok alapján tesznek javaslatot a felvehető
tanulók személyére és a rangsorra vonatkozóan.
A tanév rendjében meghatározott felvételi időn túl jelentkezett tanulók felvételéről az
iskola igazgatója dönt, a tanuló, a gondviselő meghallgatása után, a leendő
osztályfőnök, szükség esetén a szaktanárok véleményének figyelembevételével.
Ha a továbbhaladáshoz szükséges a különbözeti vizsga, az iskola által kijelölt
vizsgaidőszakban kell teljesítenie a tanulónak.
Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról a szakmai
munkaközösségek véleményének kikérésével az igazgató dönt. Egy osztályon belül a
tantárgyi csoportbontásoknál a szaktanárok meghallgatják a diákok véleményét is.
A tanműhelybe kerülés feltétele:
 az a tanulónk, aki félévkor elégtelen osztályzatot kapott, vagy súlyos fegyelmi
vétséget követett el, vagy fegyelmi eljárást indítottak ellene, nem kerülhet be a
tanműhelyi oktatásba.

Átlépés más oktatási intézménybe
 A szülő - 18 év felett a tanuló a szülő (gondviselő) egyetértésével - írásban nyújtja be
kérvényét az igazgatóhoz. Tanköteles tanuló esetében a befogadó iskola vezetője
írásban nyilatkozik a tanuló átvételéről.
 Kilépés előtt a tanuló leadja az iskolai tulajdont képező könyveket, eszközöket,
felszereléseket, valamint diákigazolványát. A leadás igazolásához a megfelelő
aláírásokat a felelős dolgozóktól beszerzi.
Átvétel iskolán belül másik osztályba
 Indokolt esetben a tanuló - a szülő jóváhagyásával - kérvényt nyújt be az igazgatóhoz.
Az igazgató az érintett osztályfőnököknek, valamint a szaktanároknak a tantárgyi
haladásra vonatkozó véleménye figyelembevételével hozza meg döntését.
Átvétel osztályon belül másik csoportba
 Indokolt esetben a tanuló - a szülő jóváhagyásával - kérvényt nyújt be az igazgatóhoz.
Az igazgató az osztályfőnök és az érintett szaktanárok véleményének
figyelembevételével hozza meg döntését.
Intézmény egységek közötti átlépés
 A szakképzésre való felvétel
- Saját tanulóink jelentkezési lap
évfolyamra. A felvétel feltétele:
egészségügyi orvosi alkalmasság.
- Külsős tanulók jelentkezési lap
évfolyamra. A felvétel feltétele:
egészségügyi orvosi alkalmasság.

kitöltésével jelentkezhetnek a szakképző
eredményes befejezett érettségi, valamint
kitöltésével jelentkezhetnek a szakképző
eredményes befejezett érettségi, valamint

2.12.2 A tanulmányok alatti vizsgák:
 Javítóvizsga
 Osztályozóvizsga
 Pótló vizsga
 Különbözeti vizsga
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Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga
Tanulmányok alatt a gyakorlati tudás időszakos mérésére szolgáló gyakorlati vizsga
(továbbiakban: köztes vizsga).

A tanulmányok alatti vizsgák célja, rendszere
 Azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi
osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az
intézmény Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni.
 A pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév
összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni.
 Iskolai szakmai gyakorlati köztes és szintvizsgák.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít
 aki különbözeti vizsgára jelentkezik
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít
 aki köztes vizsgára jelentkezik
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.
Osztályozó vizsga
 Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a
tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan
hiányzást gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a
szaktanár megállapítani. Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra,
illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák több mint 30 % - a (általános műveltséget
megalapozó szakasz), illetve 20 % a szakmai alapozás illetve a szakképzésben.
 Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak ha:
 felmentést kapott – kérelmére – a kötelező tanórai foglalkozások látogatása
alól, sajátos helyzete miatt,
 engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi
követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen
eleget.
 osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak abban az esetben is, ha előrehozott
érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az Intézmény
helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a hiányzó
év/évek tananyagából kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó
vizsgát tennie, a vizsga kötelező követelménye a minimum hatvanperces, az adott
tanév helyi tantervének legfontosabb tanulmányi követelményeit magában foglaló
írásbeli vizsgarész, valamint a szóbeli vizsgarész sikeres teljesítése.
Előrehozott érettségi vizsga esetében az osztályozó vizsga értékelése:
 informatika: 0-40% elégtelen (1); 41-65% elégséges (2); 66-80%
közepes (3); 81-90% jó (4); 91-100 jeles (5)
 idegen nyelv: 0-40% elégtelen (1); 41-54% elégséges (2); 55-77%
közepes (3); 78-89% jó (4); 90-100 jeles (5)
Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok
megrövidítésére is engedélyt kaphat a tanuló.
Osztályozó vizsgát megismételni nem lehet.
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Különbözeti vizsga
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja
elő az Intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből
kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az Intézmény a megkezdeni tervezett
évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a
sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.
A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának, időpontjának meghatározása során mindig
egyedileg kell az Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.
Javító vizsga
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén elégtelent kapott.
Ha a tanuló tanév végén – legfeljebb három tantárgyból- elégtelen osztályzatot kapott, vagy
az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik javítóvizsgát tehet.
Javítóvizsga ideje minden félév- és évvége szorgalmi időszakának utolsó napját megelőző
héten, a munkatervben meghatározott napon szervezhető.
A javítóvizsga bizottságban a kérdező tanár lehetőség szerint ne a tanulót javítóvizsgára
utasító kollega legyen.
Pótló vizsga
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
Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga
A tanuló tanulmányai során pedagógusaitól független bizottság előtt, tanulmányok alatti
vizsgát tehet, amely lehet osztályozó-, és javítóvizsga.
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a Kormányhivatal
szervezi.
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője aláírásával – a félév, illetve a szorgalmi idő
utolsó napját megelőző huszonkettedik munkanapig, amennyiben hiányzás miatt nem
értékelhető és osztályozó vizsga letételére kap engedélyt, az engedély megadását követő
három napon belül jelentheti be, ha független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni.
A tanuló amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból / tantárgyakból megbukott, s
javítóvizsgát tehet, a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy a
javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le.
Köztesvizsga
A köztesvizsga megkezdésének feltételei:
– a munkanapló bemutatása, és
– a gyakorlati képzést folytató (mester) éves gyakorlati munka értékelésére adott
osztályzatának bemutatása az osztályfőnöknek, aki az eredményt a vizsga
megkezdéséig átvezeti az elektronikus naplóba. A gyakorlati munka értékelésére adott
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osztályzat az adott félévre adott legalább három érdemjegy átlagából kerül
kialakításra.)
A tanuló év végi osztályzata, a legalább elégséges köztesvizsga és a gyakorlati képzést
folytató (mester) éves gyakorlati munka értékelésére adott osztályzatának súlyozott átlaga (öt
tizedes átlag esetén a köztes vizsga felé kerekítve). A súlyozás szabályait az adott
vizsgafeladatokkal együtt kell meghatározni. A tanuló félévi osztályzata a gyakorlati képzést
folytató (mester) által megállapított osztályzat, amit a gyakorlati képzést folytató (mester)
aláírásával és bélyegzőjével hitelesített dokumentumban hoz az osztályfőnök tudomására. A
dokumentum alapján az osztályfőnök vezeti át az értékelést az elektronikus naplóba.
A vizsga lebonyolítása: Lsd. gyakorlati vizsga általános szabályai 20/2012. EMMI r. 72. § „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 köztesvizsga időpontjait a Pedagógiai program és az éves munkaterv határozza meg.
A köztesvizsgára nem szükséges jelentkezési lapot leadni. A vizsga időpontjáról az
osztályfőnök értesíti a tanulókat.
A köztesvizsgán az értékelést 3 tagú vizsgabizottság végzi, és 1-5-ig terjedő osztályzatot ad.
Az elégtelen eredményekről a vizsgabizottság jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a bizottság
minden tagja aláírásával hitelesít.
Ha a tanuló a köztesvizsgán bármely műveletrészből elégtelen teljesítményt nyújt év végi
osztályzata elégtelen. A tanuló köteles írásban kérvényezni, hogy javítóvizsgát tehessen, a
kérvényt a gyakorlati képzést folytatóval (mesterrel) alá kell íratnia. A javító vizsgát csak az
elégtelen vizsgafeladat(ok)ból kell tennie.
A vizsgáról szóló részletes tájékoztatás az iskola honlapján található.
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A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei
A vizsgabizottság
A vizsgabizottság minimum három főből áll.
- elnök
- kérdező tanár
- ellenőrző tanár vagy a kamra által kijelölt képviselő
Az elnök által ellátandó feladatok:
- felel a szabályok betartásáért,
- ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet,
- ha kell, szavazást rendel el
Kérdező tanár(ok):
- csak megfelelő tanári végzettséggel lehet
- lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte.
Ellenőrző tanár vagy a kamra által kijelölt képviselő
- lehetőség szerint szakos tanár, vagy szakember
- felel a vizsga szabályszerűségéért
Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért.
Vizsga lebonyolítása
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.
Minden vizsga írásbeli vagy szóbeli, vagy gyakorlati vizsgarész(ek)ből állhat. A
tanulmányok alatti vizsgán az SNI és a BTM tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni
mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő
vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.
 A tanulmányok alatti vizsgarészek lehetnek:
- írásbeli
- szóbeli
- gyakorlati
Írásbeli vizsgák általános szabályai
- a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár úgy köteles
kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék
- a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy
megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot
- a feladatlap megoldásának ideje:
 60 perc, (kizárólag a 20/2012 (VIII.31) EMMI- rendeletben szabályozott
vizsgákra vonatkozóan, ettől a többi vizsgán el lehet térni)
- a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló
hozza magával.
Egy vizsganapon három írásbeli vizsga tehető le, de közöttük minimum 10, maximum 30
perc pihenőidőt kell biztosítani.
Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt
jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak. A tanuló a
vizsgát tovább folytathatja.
Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató tanár az adott napon kijavítja, a hibákat,
tévedéseket a tanuló által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli,
röviden értékeli.
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Ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközöket
használt, - rávezeti a feladatlapjára és értesíti az igazgatót.
A szóbeli vizsga általános szabályai
A 20/2012. EMMI. r. vonatkozó szabályozása alapján:
 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.”

a felkészülési idő legalább 30 perc,

a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja

a felelet maximum 15 percet tarthat

két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet.
Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, jegyzőkönyvet
készít és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről.
Szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a törvények
alapján dönt.
Gyakorlati vizsga általános szabályai
Vizsgák időpontjai
Az intézmény:
- osztályozó vizsgát évente kétszer/háromszor szervez: (az I. félévi osztályozó
értekezletet követő három héten belül azon tanulók számára, akik a tanítási év
során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást
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b)

c)
d)
e)
f)

gyűjtöttek össze, és emiatt félévi osztályzatukat nem tudta a szaktanár
megállapítani. A magántanulók az osztályozó vizsgákat magántanulói határozatban
megadott tantárgyakból és időpontokban kötelesek letenni.
- év végi osztályozó értekezletet követően az augusztusi javítóvizsgákkal egy időben
azon tanulók számára, akik a tanítási év során jogszabályban meghatározott
mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtöttek össze, és az év végi
osztályzatukat nem tudta a szaktanár megállapítani.
- az osztályozó vizsgát tevő tanulók számára félévkor – az első félév szorgalmi
időszakának utolsó két hetében és évvégén – a második félév szorgalmi
időszakának utolsó két hetében a munkatervben meghatározott tanítási héten,
javító vizsgát évente egyszer szervez
- minden év augusztusának második felében, a munkatervben meghatározott
héten.
a különbözeti vizsgák ideje megegyezik az osztályozó vizsgák idejével, ha az
Intézmény vezetője másképp nem rendelkezik.
a pótló vizsgák ideje megegyezik az osztályozó, vagy javító vizsgák idejével, ha az
Intézmény vezetője másképp nem rendelkezik.
köztes vizsgák évvége előtt, a munkaterv által meghatározott időpontban.
a szintvizsgák, a kamara által meghatározott időpontban, amennyiben megszervezésre
kerül.

Jelentkezés a vizsgákra
a) osztályozó vizsgák
Osztályozó vizsgára az osztályfőnökök jelentkeztetik a tanulókat.
- ha a tanuló a tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és
igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, az osztályfőnökök az osztályozó értekezlet
napján (az osztályozó értekezlet döntése értelmében) közvetlenül az értekezlet után
adják le a tanuló által aláírt jelentkezési lapot.
- egyéb más esetben a vizsgát megelőző egy héten belül.
b) javítóvizsgák:
A javítóvizsgára az osztályfőnökök jelentkeztetik a tanulókat. Az osztályfőnökök az
osztályozó értekezlet napján (az osztályozó értekezlet döntése értelmében) közvetlenül
az értekezlet után kitöltik a jelentkezési lapot, a javító vizsgára utasított tanuló(k)
nevének és a tantárgy(ak)nak feltüntetésével.
Az osztályfőnökök a kitöltött jelentkeztetési lapokat a belső vizsgák szervezéséért felelős
igazgatóhelyetteseknek adják át.
c) különbözeti vizsgák
A különbözeti vizsgák előírásáról, időpontjáról az igazgató határozatban dönt. A határozat
egy példányát megkapják a vizsgázók és a belső vizsgákért felelős
igazgatóhelyettesek.
d) pótló vizsgák
A pótló vizsgákról – a benyújtott igazolások és dokumentumok vizsgálatát követően – az
igazgató határozatban dönt.
A határozat egy példányát megkapják a vizsgázók és a belső vizsgákért felelős
igazgatóhelyettesek.
Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje
 A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
 A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az
Intézmény nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri
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számon, vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a
tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta.
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az
intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével.
Június 30-ig minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskola honlapján közzé kell tenni.
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Írásbeli és/vagy szóbeli vizsga (kizárólag a 20/2012 (VIII.31) EMMI- rendelet64§
1.pontjában szabályozott vizsgákra vonatkozik)
 A középiskolában, olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a helyi
tanterv alapján valamely vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való
jogosultságot szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező
követelmény a minimum hatvanperces, az adott tanév helyi tantervének legfontosabb
tanulmányi követelményeit magában foglaló írásbeli vizsgarész, valamint a szóbeli
vizsgarész sikeres teljesítése.
 Olyan tantárgyak esetében, amelyből írásbeli és szóbeli vizsga is van, a vizsgákon a
tanulók teljesítményének értékelése, az elért pontszámok érdemjeggyé történő
alakítása az egyes tárgyak középszintű érettségi vizsga értékelésével azonos módon
történik, beleértve a szóbeli vizsgára bocsáthatósághoz szükséges 12,5%-os
eredményküszöböt. A legalább elégséges osztályzat megszerzésének feltétele a
legalább 25% teljesítmény elérése, de ez az egyes tantárgyak esetében eltérhet, a
munkaközösségek határozzák meg.
Szóbeli vizsga
Szóbeli vizsgákon, valamint a testnevelési gyakorlati vizsgán a póttétel húzása esetén az
értékelés a középszintű érettségi vizsgákon alkalmazott módszer szerint történik.
Vizsgatárgyak részei
Tantárgy
szóbeli
írásbeli
gyakorlati
Közismeret
Irodalom
x
x
Magyar nyelvtan
x
x
Történelem
x
x
Idegen nyelv
x
x
Matematika
x
x
Fizika
x
x
Földrajz
x
x
Biológia
x
x
Kémia
x
x
Informatika
x
x
Testnevelés
x
x
Rajz és vizuális kultúra
x*
x
Szakmai elmélet **
**Fodrász, kozmetikus, valamint a mellék-szakképesítések
szakelméleti tantárgyaiból kizárólag írásbeli vizsgát tartunk.
Amennyiben az írásbeli elégtelen, a vizsgázó szóbeli póttételt húz.
Szabadkézi rajz tantárgyból kizárólag gyakorlati vizsgát szervezünk.
Értékelése a megadott szempontok alapján történik.
x
Szakmai gyakorlat
*ha a vizsga eredménye elégtelen a póttétel szóbeli.
Értékelés: Közismereti tantárgyak esetén a tanulmányok alatti vizsgákon a 41% (kivéve, ha
ezt a PP korábbi részei másként szabályozzák), szakelméleti tantárgyak esetén az 51% alatti
teljesítmény elégtelen, a szakmai gyakorlat értékelése a hatályos SZVK gyakorlati vizsga
követelményei szerint.
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A vizsgaeredmények dokumentálása
A tanulmányok alatti vizsgák eredményeit osztályzattal minősíti a vizsgabizottság, és
jegyzőkönyvben rögzíti- majd aláírásával igazolja azok valódiságát. Az elért osztályzatokat
az osztályfőnök a vizsga napján záradékolja a naplóba és a törzslapon az alábbiak szerint:
Vizsga típusa
Osztályozó vizsga
Különbözeti vizsga
Javító vizsga
Pótló vizsga
Független
vizsgabizottság

Napló

Törzslap

Bizonyítvány

x
x
-

x
x
x
x
x

x
x
x
x

A köztesvizsgák érdemjegyeit tanműhelyes tanulók esetében a szakoktató,
szórványképzésben gyakorlati oktatásban részesülők esetében az osztályfőnök írja be az
elektronikus naplóba.
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3 AZ ISKOLA HELYI TANTERVE
3.1 A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői
Tagintézmény

Választott kerettanterv

A kerettanterv jellemzői

Budapesti Komplex SzC Erzsébet
Királyné Szépészeti Szakgimnázium

kifutó
Szépészeti ágazati kerettanterv
kifutó
9-13. évfolyam, közismereti képzés,
kerettanterv a szakgimnáziumok
számára XXX. Szépészeti ágazat

12. évfolyam a 2018/19-es
tanévben
10-11. évfolyam a 2018/19-es
tanévben a 30/2016. (VIII. 31.)
NGM rendelet 2. melléklet:
54 815 01 fodrász
54 815 02 kozmetikus
9. évfolyam a 2018/19-es
tanévben az 5/2018. (VII.9.) ITM
rendelet 2. melléklet:
54 815 01 fodrász
54 815 02 kozmetikus
12-13. évfolyam felnőtt 2 éves
51/2012.
(XII.21.)
EMMI
rendelet 15. melléklet
2/14. évfolyam a 2018/19-es
tanévben a 30/2016. (VIII. 31.)
NGM rendelet 2. melléklet
54 815 01 fodrász
54 815 02 kozmetikus
1/13. évfolyam a 2018/19-es
tanévben az 5/2018. (VII.9.) ITM
rendelet 2. melléklet:
54 815 01 fodrász
54 815 02 kozmetikus

belépő
9-13. évfolyam, közismereti képzés,
kerettanterv a szakgimnáziumok
számára XXX. Szépészeti ágazat
Szakgimnázium szakmunkások
számára érettségire felkészítő
oktatás kerettanterve nappali tagozat
kifutó
1/13-2/14. évfolyam Szakképzési
kerettanterv a szakképzés számára
XXX. Szépészeti ágazat
belépő
1/13-2/14. évfolyam Szakképzési
kerettanterv a szakképzés számára
XXX. Szépészeti ágazat Fodrász
XXX. Szépészeti ágazat Kozmetikus
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3.2 A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező és választott tanórai foglalkozások
megnevezése

3.2.1

A tagintézményekben tanított kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése,
óraszámai

Tagintézmény

kötelező tanórák

Budapesti Szakképzési centrum Erzsébet Királyné
Szépészeti Szakgimnáziuma

2.

sz. melléklet
2. sz melléklet

óraszám

kötelezően választandó
tanórák
-

óraszám

Mellék-szakképesítés,
vagy mellékszakképesítést nem
választó tanulók tanórái

11. évfolyamon
9-10 óra;
12. évfolyamon
3-4 óra
(szakképesítéstől
függően)

-

szabadon választható
tanórák
érettségire felkészítő
tanórák

óraszám
1-2

3.3 A nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga a
tagintézményekben
Tagintézmény
Budapesti Komplex SzC
Erzsébet Királyné
Szépészeti

Szakgimnáziuma

A nem kötelező (választható
foglalkozás
 szakkörök
 sportkörök
 tehetséggondozás
 felzárkóztatás
 egyéni foglalkozások
 egyéb foglalkozások

A foglalkozás tananyaga
eseti
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3.4 A pedagógusok és a nem kötelező tantárgyak választásának szabályai
A kötelezően választandó tantárgyak választása
A Köznevelési törvényben és szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint.
A nem kötelező tantárgyak választása
 A tanulók diákköröket (szakkörök, érdeklődési körök, önképző körök, énekkar stb.)
alakíthatnak. A diákkör megalakításának feltétele az, hogy létszáma elérje a tíz főt, s
tevékenysége illeszkedjen az iskola hatályos nevelési-pedagógiai programjához. Ha a
foglalkozáson résztvevők száma tartósan 5 alá csökken, a diákkör automatikusan
megszűnik. A diákkörök szakmai irányítását az igazgató engedélyével a DÖK kérése
alapján pedagógus, vagy külső szakember láthatja el.
 Az iskola a diákok javaslatát figyelembe véve kezdeményezi diákkörök, sportköri
foglalkozások működését. Jelentkezni lehet a foglakozást vezető szaktanárnál a tanév
elején szept. 15-ig.
 A jelentkezés egy tanévre szól, indokolt esetben a foglalkozásokról felmentést írásbeli
kérelemre az iskola igazgatója adhat.
A fennmaradó óraszámokat
 érettségire felkészítő foglalkozásokra,
 szakkörökre,
 felzárkóztató foglalkozásokra,
 korrepetálásra,
 egyéni foglakozásra,
 tehetséggondozásra,
 művészeti foglalkozásokra,
 versenyekre való felkészítésre,
 testedzésre, sportköri foglalkozásra használjuk fel a tanévkezdés igényeinek, és az
évközi programoknak megfelelően. (Éves munkatervben, tantárgyfelosztáson
meghatározva.)
A közösségi programok szervezésére fordítható időkeret:
 osztálykirándulásra évi 2 nap,
 túraszakkörre havonta egy hétvége,
 színházlátogatásra évi két alkalom,
 múzeumlátogatásra évi két alkalom a mindenkori költségvetési lehetőségek
függvényében, évenként a munkatervben tervezve.
Pedagógus választása
A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus-erőforrásainak optimális kihasználásával készül úgy,
hogy minden osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást. Ugyanakkor
tantárgyfelosztásunknak biztosítania kell azt is, hogy minden pedagógus számára a
törvényben meghatározott heti tanítási órát vagy egyéb foglalkozást biztosítson. Az iskola
méretéből adódóan a pedagógusok szülői-tanulói oldalról történő kiválasztására ezért
általában nincs lehetőség.

3.5

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezése a
tagintézményekben
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A csoportbontás lehetőséget ad a tanulók motiválására, a felzárkóztatásra és a
tehetséggondozásra is.
Tanév elején a tanárok korrepetálást és tehetséggondozó szakkört szerveznek. A szakkörökre
a jelentkezés után a tanulóknak kötelező járniuk. A korrepetálások, szakkörök indítására az
igazgató ad engedélyt elegendő számú jelentkező esetén.
Tagintézmény
Budapesti Komplex SzC Erzsébet
Királyné Szépészeti

Szakgimnáziuma











csoportbontásban szervezett
tantárgyak
idegen nyelv
informatika
szakmai gyakorlati foglalkozás
szakkörök
sportkörök
tehetséggondozás
felzárkóztatás
egyéni foglalkozások
egyéb foglalkozások

csoportbontás elvei
Célja: motiválás, felzárkóztatás,
tehetséggondozás
A
korrepetálások,
szakkörök
indítására az igazgató ad engedélyt
elegendő számú jelentkező esetén.
Az
osztálykerettől
eltérő,
csoportbontással kialakított tanórai és
egyéb foglalkozásokról és azok
résztvevőiről a pedagógus @-naplót
vezet

Az osztálykerettől eltérő, csoportbontással kialakított tanórai és egyéb foglalkozásokat és
azok résztvevőit a pedagógus az elektronikus-naplóban vezeti.

3.6 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és
taneszközök kiválasztásának elvei
A tankönyvkiválasztás szempontjai
A megfelelő taneszköz kiválasztásának joga és kötelessége a taneszközzel dolgozó
munkaközösséget illeti.
Alapelveink:
 Szellemében, tartalmában legyen összhangban a kerettantervvel
 Tartalmazzon minden szükséges tananyagot a középszintű érettségi vizsgához, és
kiegészítésképpen (pl. apró betűvel) az emeltszintű érettségi vizsgához.
 Legyen áttekinthető szerkezetű (az alapvető fontosságú definíciók, tételek,
összefüggések legyenek nyomdatechnikailag kiemelve). A szöveg jól olvasható
legyen, az ábrák legyenek világosak.
 Tartalmazzon kellő számú és fokozatosan nehezedő kidolgozott mintafeladatot,
legyenek benne kitűzött feladatok és ha van rá lehetőség a tankönyv végén legyenek
meg ezek megoldásai.
 Tartalmazzon kiegészítő anyagként tudománytörténeti témákkal kapcsolatos
olvasmányokat.
 A tanulók számára érthető nyelven, tanulható stílusban megírt legyen.
 Minden fejezet végén legyen, irodalomjegyzék a témában elmélyedni akaró tanárok és
tanulók számára.
A taneszköz kiválasztásának szempontjai
- Legyen összhangban a kerettantervben meghatározottakkal.
- Szolgálja a tananyag jobb megértését.
- Segítse elő az önálló gondolkodást, fejlessze a megfigyelő és lényegkiemelő
képességet.
- Legyen tartós és esztétikus.
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A tanítási év közben a meglévő tankönyveket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket
nem lehet megváltoztatni.
A szülői szervezet az ár tekintetében korlátozó rendelkezéseket állapíthat meg, ha ugyanabból
taneszköz-típusból olcsóbb is vásárolható.

3.7 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósításának részletes szabályai
3.7.1 A NAT, a kerettantervek és a helyi szintű szabályozás
A kerettantervek alapján a helyi tantervek határozzák meg a tanulás-tanítás folyamatában
elsajátítandó fejlesztési követelményeket, továbbá az elvárt tudás mélységét, szervezettségét,
és alapul szolgálnak a kimeneti követelmények meghatározásához.
A kerettantervre épülő helyi tantervek az alábbi elvárásoknak felelnek meg:
 a bennük kifejeződő értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket;
 azonosíthatók bennük a Nat-ban megjelölt fejlesztési területek, nevelési célok,
kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak, alkalmasak ezek fejlesztésére, követésére
és értékelésére;
 biztosítják a felkészítést az adott iskolatípust lezáró vizsgák követelményeire;
 segítik a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való
foglalkozást, a sajátos nevelési igényű tanulói csoportok fejlesztését;
 használatuk során érvényesülnek a tanulói, gyermeki jogok és a tanulási
esélyegyenlőség;
 nyitottak a továbbfejlesztésre, a célokhoz alkalmazkodó felhasználásra.
Természettudományos nevelés
Az egyén, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése a nevelés-oktatás
rendszerének kiemelt feladata. A kísérletezés, a megfigyelés, a természettudományos
gondolkodás differenciált fejlesztése és alkalmazása, a hétköznapi életben is használható
elemeinek gyakorlati elsajátítása. Cél, hogy a természettudomány ismeretei és módszerei úgy
épüljenek be a diákok gondolkodásába és tevékenység-repertoárjába, hogy előhívhatók
legyenek a mindennapi problémák értelmezése és megoldása során.
Az idegennyelv-oktatás
A középiskolákban biztosítjuk a megkezdett első idegen nyelv – amely az angol, német,
francia, továbbá a kínai lehet - folytatólagos oktatását és az érettségi idejére annak legalább
B1 szintű elsajátítását.
A második idegen nyelvként szabad választás szerint oktatunk olasz nyelvet.
A szakképzésben a fenti nyelvek mellett olasz szakmai idegen nyelv is választható.
A szakgimnáziumi oktatás
A szakgimnáziumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú
iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános
műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol szakmai elméleti és
gyakorlati oktatás is folyik. A képzés óraterve párhuzamosan biztosítja a felkészülést az
érettségi vizsgákra, valamint a szakmai ismeretek elsajátítását. A szakgimnáziumban az
Országos képzési jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott XXX. Szépészeti
ágazatban tehető a munkakör betöltésére képesítő szakmai érettségi vizsga.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési
feladatokat vesszük alapul. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez,
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korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következőelvek szerint kerül
megszervezésre:
— a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni
ott, ahol erre szükség van;
— igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat,
követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni;
— szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek
és eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának
beépítése a nevelés, oktatás folyamatába;
— az iskola segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogatja az egyes fogyatékkal élő
tanulókat.
3.7.2 A pedagógiai feladatok helyi megvalósításának szabályai
Célok, feladatok
A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az
egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi
kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen,
akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez
alkalmazkodó cselekvésre.
A szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú
iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános
műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol az ágazathoz tartozó,
érettségihez kötött szakképesítések közös elemeinek tartalmát magában foglaló szakmai
elméleti és gyakorlati oktatás is folyik az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés
mellett.
A szakközépiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a
szakmai előkészítő oktatás szerves egységet alkot. Az életfeltételek kialakítása és a
társadalomba való beilleszkedés sokoldalú tájékozódási képességet és tájékozottságot kívánó
feladatát a középiskola azzal támogatja, hogy felkészíti tanulóit a társadalmi jelenségek,
kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni képes tudás megszerzéséhez
nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez nélkülözhetetlen a tanulók tudatos,
önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával. A középiskola feladata, hogy
előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, továbbépítésére,
integrálására.
3.7.3 A tanórai foglalkozások megszervezése
 hagyományos, tantermi szervezés,
 más, eltérő formákban is megszervezetők amennyiben biztosított az előírt tananyag
átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terhelés
korlátozására vonatkozó rendelkezések megtartása:
 projekt oktatás,
 erdei iskola,
 múzeumi foglalkozás,
 könyvtári foglalkozás,
 művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás

3.8 A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése és oktatása
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt,
integrált formában folyik.
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Az SNI tanulók nevelése-oktatása állapotuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi
előírások szerinti speciális implementációjú tanterv szerint történik. A használt módszerek
igazodnak hiányosságaikhoz, fogyatékosságukhoz. Értékelésük egyéni elbírálás alapján, a
vonatkozó szabályozók által megfogalmazottaknak megfelelően folyik.
Azokat az SNI tanulókat oktatjuk együtt a többségi tanulókkal, akiknek nevelését-oktatását a
szakértői bizottságok integrált osztályban javasolják. Ezek a tanulók társaikkal együtt végzik
iskolai feladataikat, de a szükséges területeken támogatást kapnak. Ez fokozott toleranciát, az
egyéni fejlesztést, más munkaszervezési formák alkalmazását, speciális tankönyv használatát,
az ellenőrzés és értékelés szigorú igazítását a tanuló képességeihez, és az egyéni
foglalkozásokat jelenthet.
A tanulók fejlesztése a törvényben rendelkezésre álló időkeretek (habilitációs és rehabilitációs
órakeret) és csoportszervezési előírások figyelembe vételével, speciális szakemberek
igénybevételével folyik.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet 2. sz.
mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján
szervezzük meg).
Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az iskolai
gyógypedagógus, valamint az illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai
szolgáltatást nyújtó intézmények segítségét.
A sajátos nevelési igényű tanulók számára a szakértői vizsgálati eredmény függvényébe a
gyógypedagógus egyéni fejlesztő programot készít.

3.9

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának
módja

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. §
(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.
9-10. évfolyamon testnevelés óra
A 9-10. évfolyamon tanulóink számra a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát
tartalmaz amelyet, az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk.
11-12. évfolyamon testnevelés óra
A 11-12. évfolyamon tanulóink számára heti három testnevelési órát az órarendbe iktatva
órakeretbe szervezünk.
Heti két órát a tanuló teljesítheti:
 más módon sporttevékenységgel:
 iskolai sportkörben való sportolással,
 versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal
rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló a tanévre
érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában
a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel, az egyesület által kiállított
igazolással,
 tanuló nevére szóló, a tanévre érvényes uszoda, fittness, konditerem bérlettel
 vagy összevont csoportban (sávos) az órarendbe iktatva.
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3.10 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek,
A Magyar Közlöny 2014. október 27-én tette közzé a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet
módosítását, amely nevesíti a NETFIT-et, mint a tanulók fittségi mérésének rendszerét,
valamint szabályozza annak tartalmi kereteit. Ennek alapján évente kötelező a tanulók fizikai
állapotának, edzettségének vizsgálata, amely magát a fittségi tesztek végrehajtását és
értékelését jelenti.
Iskolánkban a tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérése ennek megfelelően, a
Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) által kifejlesztett Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi
Teszt ( NETFIT) teszttel történik.
A méréseket országos szinten egységes módszerrel és mérőeszközökkel, a jogszabályban
rögzített időszakban végezzük.
A mérés célja









A tanulók egyéni fizikai fittségének megállapítása, értékelése és nyomon kövezése. Az
egészséghez szükséges fittségi állapot elérése, megőrzése, javítása (fejlesztése).
A tanulók egyéni értékelése.(A teljesítmények összehasonlítása segítse az egészséges
életmódra nevelést, a mozgásos tevékenységek ösztönzését. )
A tanulói csoportok, osztályok, évfolyamok mérési tapasztalatainak, folyamatos
megfigyeléseinek kiegészítése a tanulók fizikai fittségének minősítése, nyomon
követése.
A diákok egyéni fizikai fittségével kapcsolatos tájékoztatás a szülők irányába.
A pedagógusok munkájának segítése, az egyéni képességfejlesztés ösztönzése.
A tanítási tanulási folyamat esetleges korrekciójához javaslatok megfogalmazása.
A fizikai fittségi állapottal kapcsolatos következtetések intézményi szintű levonása.
Adatszolgáltatás a tankerületi és egyéb közigazgatási egységekre vonatkozó adatok
gyűjtéséhez.

A „NETFIT” módszer
A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét,
hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két illetve három
zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába.
A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál
minden tanuló számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint konkrét
ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében.
Különösebb előképzettséget, anyagi és időráfordítást nem igénylő motorikus próbarendszer
megfelel a tudományosság kritériumainak. Egészségközpontú, egységes formában kínál
komplex, tudományosan megalapozott megoldást a tanulók fittségi állapotmérésére.
Diagnosztikai jelleggel méri és követi nyomon a tanulók fizikai fittségét.
A méréseket a köznevelési intézmények részére rendelkezésre álló egységes kézikönyv és a
mérések lebonyolítását segítő eszközcsomag biztosítja.
A mérések megszervezése:
 Tanmenet tervezett részeként (megfelelő óraszám biztosításával).
 Fizikai és érzelmi szempontból biztonságos környezet megteremtése.
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A tanulók fizikális és mentális felkészítése.
A tesztek kézikönyvben szereplő sorrendiségének betartása.
Bemelegítés és azonos feltételek biztosítása minden tanuló számára.
A HELP filozófia alkalmazása.

A mérések általános szempontjai









A tanulók valamennyi tesztet testnevelési sportfelszerelésben hajtják végre.
Valamennyi tesztet az iskola tornatermében illetve a szabadtéri teszteket az iskola
sportudvarán mutatják be a tanulók.
Minden tesztre vonatkozóan külön utasítások vannak, melyet minden tanulóval
pontosan ismertetünk.
A tesztek között a tanuló pihenhet.
A vizsgálati módszert az erre a célra elkészített mérési útmutató alapján végezzük.
Az általános fittség meghatározása táblázat alapján történik.
Minden motorikus próba elvégzését általános és speciális bemelegítés előz meg.
Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott próbák közül a
dinamikus erő mérésére alkalmazott próbákra több kísérleti lehetőséget biztosítunk.

A vizsgálat és elvégzéséhez szükséges eszközök
Testösszetétel és tápláltsági profil
Testmagasság mérésére: falra szerelhető stadiométer, méréshez szükséges adatlap.
Testtömeg mérése: kalibrált személymérleg vagy BIA mérleg, tiszta, kemény, vízszintes
felület, méréshez szükséges adatlap.
Testtömeg index (BMI)mérése: BMI= testtömeg (kg) / testmagasság (m2)
Testzsír százalék mérése: OMRON BF511 testzsírszázalékmérő készülék, fertőtlenítőszer,
papírtörlő, tiszta, kemény,vízszintes felület, méréshez szükséges adatlap.
Értékelés: A tanulók BMI eredményének értékelését a NETFIT kézikönyv a Nemzeti
Egységes Tanulói Fittségi Teszt alkalmazásához ( MDSZ – Testnevelés Módszertani
Könyvek ) 7. táblázata tartalmazza. A tanulók testzsírszázalék eredményének értékelését a
NETFIT kézikönyv a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt alkalmazásához ( MDSZ –
Testnevelés Módszertani Könyvek ) 9. táblázata tartalmazza.
Aerob fittségi (állóképességi ) profil
Állóképességi ingafutás teszt (20méter vagy 15méter)
Cél: Az aerob kapacitás mérése.
Ismétlések száma: maximum 147 hossz (21 szint).
Kiinduló helyzet: a tanulók felsorakoznak a számukra kijelölt pályák rajthelyeinél, párjaik
pedig mögöttük helyezkednek el törökülésben, és figyelik társaik teljesítményét.
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Feladat: A tanulóknak maximális számú 20 méteres szakasz megtételére kell törekedniük a
futás sebességét a hanganyag által diktált iramhoz igazítva. A tesztet a progresszív intenzitás
jellemzi, azaz a teszt eleje könnyű és fokozatosan nehezedik. A teszthez kapcsolódó
hanganyagban percenként emelkedően 21 szint különül el: az első szinten 9 másodperc áll
rendelkezésre a 20 méteres táv teljesítésére, ami szintenként 1,5 másodperccel csökken. Az
egyes szintek közötti váltásra háromszori hangjelzés figyelmezteti a tanulókat, jelezve hogy
gyorsabb tempóra kell váltaniuk.
Az adott szakasz akkor tekinthető teljesítettnek, ha a tanuló legkésőbb a hangjelzéssel egy
időben legalább egy lábbal érint a 20 méteres szakaszt jelző vonalat vagy áthalad rajta. Ha a
tanuló a hangjelzés előtt éri el a vonalat, meg kell várnia a jelzést, és csak a jelzés elhangzása
után indulhat el visszafelé. A teszt akkor ér véget, ha a tanuló a második hibáját véti, azaz
nem éri el a vonalat a hangjelzésre vagy nem tudja folytatni a futást.
Értékelés: A tesztet a teljesített szakaszok alapján értékeljük, egy táblázat segítségével
megállapítva, hogy a tanuló hányadik szintet érte el, és méterben is megadhatjuk a tanuló által
megtett távolságot. A tanulók ingafutás eredményének értékelését a NETFIT kézikönyv a
Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt alkalmazásához (MDSZ – Testnevelés Módszertani
Könyvek ) 10. táblázata tartalmazza.
Vázizomzat fittségi profil
A hasizom erő-állóképessége - ütemezett hasizom teszt
Cél: A hasizmok erő-állóképességének mérése.
Eszköz: a teszt hanganyaga és a hanganyagot lejátszó eszköz, szőnyeg, mérőcsík.
Ismétlések száma: maximum 75 db.
Kiinduló helyzet: A tanuló hanyattfekszik egy szőnyegen, térdeit kb. 140º-os szögben
behajlítja, talpait a talajon tartja kissé nyitott helyzetben, karjai a törzse mellett vannak,
tenyere a talaj felé néz, az ujjai nyújtva, feje a talajon. A kiinduló helyzetet felvétele után a
társa egy mérőcsíkot helyez el a tanuló behajlított lábai alatt úgy, hogy ujja éppen érintse a
mérőcsík hozzá közelebbi szélét.
Feladat: A tanulónak a lehető legtöbb szabályos hasprést kell végeznie a hanganyag által
diktált ütemben (1 db hasprés / 3 mp) hajlított térdekkel úgy, hogy lapockáit a talajról
elemelve, ujjait a talajon előre csúsztatva érinti meg a mérőcsík távolabbi szélét, miközben
sarkai folyamatosan érintik a talajt. A teszt addig tart, amíg a tanuló el nem éri a maximális
ismétlésszámot (75 db), vagy már nem képes több hasprést teljesíteni a helyes technikával,
illetve másodjára téveszti el az ütemet. A helyes végrehajtások számát a társa számolja, és
figyelmezteti a hibákra.
Értékelés: A teszt eredményét a teljes ismétlések száma adja. A tanulók ütemezett hasizom
teszt eredményének értékelését a NETFIT kézikönyv a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi
Teszt alkalmazásához (MDSZ – Testnevelés Módszertani Könyvek)11. táblázata tartalmazza.
A törzsfeszítő izomzat ereje – törzsemelés teszt
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Cél: A hátizmok erejének mérése.
Eszköz: centiméteres beosztású mérőrúd, szőnyeg, jelölőpont.
Kísérletek száma: kettő.
Kiinduló helyzet: A tanuló hason fekvésben helyezkedik el egy szőnyegen úgy, hogy a
lábujjai a talajon vannak, kezeit pedig a combjai alá teszi.
Feladat: A tanuló lassú ütemben megemeli a törzsét, és miközben folyamatosan a szemével
egy vonalban elhelyezett jelölőtárgyat nézi, tehát fejét egyenes vonalban tartja a törzs
meghosszabbításaként. A törzs emelt helyzetét egészen addig megtartja, amíg társa le nem
méri egy vonalzó vagy mérőrúd segítségével talaj és a tanuló álla közti távolságot. Ügyelni
kell arra, hogy a hátrahajlítás ne legyen túlzott mértékű!
Értékelés: A tesztet kétszer kell végrehajtani és a jobbik eredményt kell feljegyezni
centiméteres pontossággal. (A 30 cm-nél jobb eredményt is 30 cm-ként kell rögzíteni!) A
tanulók törzsemelés teszt eredményének értékelését a NETFIT kézikönyv a Nemzeti
Egységes Tanulói Fittségi Teszt alkalmazásához (MDSZ – Testnevelés Módszertani
Könyvek) 12. táblázata tartalmazza.
A felsőtest izomereje, erőállóképessége – ütemezett fekvőtámasz teszt
Cél: A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése.
Eszköz: a teszt hanganyaga és a hanganyagot lejátszó eszköz.
Ismétlések száma: maximum 86 db.
Kiinduló helyzet: A tanuló vállszélességű fekvőtámaszban helyezkedik el, kezei előre néznek,
ujjai nyújtottak, lábai egyenesek és kissé nyitottak, lábujjain támaszkodik. (A teszt
hanganyagának indításáig térdelőtámaszba ereszkedhet!)
Feladat: A tanuló maximális számú karhajlítás-nyújtást igyekszik végrehajtani a hanganyag
által diktált ütemben (1 db karhajlítás-nyújtás / 3 mp), törekedve arra, hogy teste
folyamatosan egyenes vonalban maradjon, és a karhajlítás mélysége minden ismétlésnél kb.
90°-os legyen. A teszt addig tart, amíg a tanuló el nem éri a maximális ismétlésszámot
(86 db), vagy már nem képes több karhajlítás-nyújtást helyes technikával végrehajtani,
magáll, illetve másodjára téveszti el az ütemet. A helyes végrehajtások számát a társa
számolja, és figyelmezteti a hibákra.
Értékelés: A teszt eredményét a teljes ismétlések száma adja. A tanulók ütemezett
fekvőtámasz teszt eredményének értékelését a NETFIT kézikönyv a Nemzeti Egységes
Tanulói Fittségi Teszt alkalmazásához ( MDSZ – Testnevelés Módszertani Könyvek )13.
táblázata tartalmazza.

A kéz szorítóerejének mérése
Cél: Az alkar izmainak maximális erejének mérése.
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Eszköz: állítható markolatú kézi dinamométer.
Kísérletek száma: kettő + kettő.
Kiinduló helyzet: A tanuló az ügyesebbik kezébe veszi a kézi dinamométert, karját
mélytartásba engedi úgy, hogy a kézfej és az alkar egyenes vonalban legyen.
Feladat: A tanuló az ügyesebbik kezével megpróbálja összeszorítani a kézi dinamóméter
markolatát maximális erőkifejtéssel és megtartani két másodpercig.
A tesztet egyenes csuklóval és egyenletes, határozott mozdulattal kell végrehajtani, gyors
rángató mozdulatok nélkül, illetve nem szabad a teszt végrehajtása közben a kart felemelni a
és/vagy a mérőeszközt a testéhez szorítani. A tesztet kétszer kell végrehajtani az ügyesebbik
kézzel, a két kísérlet között egy rövid szünettel, majd ugyanilyen módon az ügyetlenebbik
kézzel is.
Értékelés: A két kísérlet közül a jobbik eredményt kell feljegyezni 1 kg-os pontossággal. A
tanulók kézi szorítóerő mérés eredményének értékelését a NETFIT kézikönyv a Nemzeti
Egységes Tanulói Fittségi Teszt alkalmazásához ( MDSZ – Testnevelés Módszertani
Könyvek )14. táblázata tartalmazza.
A láb robbanékony ereje – helyből távolugrás teszt
Cél: A láb dinamikus erejének mérése.
Eszköz: mérőszalag.
Kísérletek száma: kettő.
Kiinduló helyzet: A tanuló a kijelölt vonal mögött áll, térdei hajlítottak, a karjai a test előtt,
párhuzamosan a talajjal, a lábujjak éppen érintik az elugró vonalat.
Feladat: A tanuló a kar hátra majd előrelendítésével vegyen lendületet és rugaszkodjon el arra
törekedve, hogy a lehető legmesszebb érjen talajt.
Értékelés: A tanuló két kísérletet tehet és a jobbik eredményt kell rögzíteni az elért távolságot
centiméterben megadva. Az ugrás távolságát az elugró helyhez közelebb eső sarok talajra
érkezési pontjáig mért legrövidebb távolság adja. A tanulók helyből távolugrás teszt
eredményének értékelését a NETFIT kézikönyv a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt
alkalmazásához ( MDSZ – Testnevelés Módszertani Könyvek )15. táblázata tartalmazza.
Hajlékonysági profil
A térdhajlító izmok nyújthatósága – hajlékonysági teszt
Cél: Az ízületi mozgásterjedelem és a térdhajlító izmok nyújthatóságának vizsgálata.
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Eszköz: mérőskálával ellátott stabil mérőeszköz.
Kísérletek száma: kettő + kettő.
Kiinduló helyzet: A tanuló nyújtott ülésben helyezkedik el a mérőskálával ellátott stabil
mérőeszközzel szemben úgy, hogy egyik térdét behajlítja és a talpát a talajon tartja, másik
lábának talpát pedig a mérőeszköz oldalához illeszti.
Feladat: A tanuló három előrehajlítást követően, kezét a mérőeszköz tetején lévő mérőskálán
előrecsúsztatva maximális mértékű előrenyúlást végez az előírt testhelyzet megtartásával. A
tesztet lábtartáscserével az ellenkező oldalra is meg kell ismételni.
Értékelés: Mindkét oldali végrehajtás eredményét 0,5 cm pontossággal kell rögzíteni. A teszt
abban különbözik a hagyományos „sit and reach" teszttől, hogy a tanulót egy időben csak az
egyik oldalt méri, így könnyebben kiszűrhető a két oldal közötti eltérés. A tanulók
hajlékonysági teszt eredményének értékelését a NETFIT kézikönyv a Nemzeti Egységes
Tanulói Fittségi Teszt alkalmazásához ( MDSZ – Testnevelés Módszertani Könyvek )16.
táblázata tartalmazza.
Iskolánkban a tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérése a az Oktatási Minisztérium
által 2000-ben kiadott, dr. Fehérné dr. Mérey Ildikó által kidolgozott Hungarofitt motorikus
teszttel történik. A próbarendszert nevelési eszköznek tekintjük, amelyek lehetővé teszik a
tanulók fejlődése során az alapvető fizikai tulajdonságok mérését.

3.11 Érettségi vizsgatárgyak
3.11.1 Érettségi vizsga tantárgyai
Kötelező tantárgyak
 magyar nyelv és irodalom,
 matematika,
 történelem,
 idegen nyelv,
Kötelezően választható tantárgyak középszinten
 ágazati szakmai érettségi (a 2013/14-ben belépő tanulóknak)
 fodrászati ismeretek, vagy kozmetikai ismeretek ágazaton belüli specializáció érettségi
vizsga (a 2016/17-ben belépő tanulóknak)
Választható tantárgyak középszinten
 kémia,
 biológia,
 fizika,
 földrajz,
 informatika,
 testnevelés,
Emelt szintű érettségi tantárgyak
Az iskolánkban tanított közismereti tantárgyakból emelt szintű érettségire is felkészítjük
tanulóinkat egyéni vagy csoportos formában. Az emelt szintű érettségi követelményeit a
hatályos 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet tartalmazza.
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Az előrehozott érettségi
Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott
tantárgy tanulmányi követelményeit teljesítette, az iskola magasabb évfolyamán vagy
évismétlés esetén kérheti az értékelés és minősítés, valamint a tanóra látogatása alóli
felmentését, de az adott órán az iskolát nem hagyhatja el. A kérelem alapján a felmentésről
az iskola igazgatója dönt.

3.12 Középszintű érettségi vizsga témakörei
A középszintű érettségi vizsga témaköreit a 3. sz. melléklet tartalmazza.

3.13 A 11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire való felkészítéshez
alkalmazott fejlesztési követelmények
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet.

3.14 A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése
3.14.1 Az ellenőrzés

A számonkérés formái és követelményei
ÍRÁSBELI számonkérés formái
Röpdolgozat
- konkrét ismeretek számonkérése,

SZÓBELI számonkérés formái
Rövid szóbeli felelet

Teszt

Irányított beszélgetés
- ami több nagy témakört is felölelhet

Házi dolgozat
- kiválasztott témakörben önállóan
elvégzendő feladat,
- főleg fogalmazási készség felmérésére
szolgál,
- készítése nagyfokú önállóságot
igénylő feladat,
- témaköreinél célszerű figyelembe
venni a kétszintű érettségi elvárásait
valamint egyéb vizsgák elvárásait.
Önálló gyakorlati munka:
- elkészítése mely a szakmai szemléletmód
kialakítására szolgál
Témazáró dolgozat
Vizsga dolgozat
„Kisérettségi”
 dolgozat a kötelező érettségi
tárgyakból (szakgimnázium 10.
évfolyam
Próbaérettségi

Memoriter

Vizsga felelet
felelet a kötelező
(szakgimnázium

érettségi
10.

tárgyakból
évfolyam)

Próbaérettségi felelet az érettségi tárgyakból
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(az érettségi vizsgára jelentkezés évében)
 dolgozat az érettségi tárgyakból (az
érettségi vizsgára jelentkezés évében)
A GYAKORLATI számonkérések formái:
Munkanapló, bemutatott produktum, modellezés, köztes vizsga ... .
3.14.2 Az értékelés
A minősítések formája
„Mindig dicsérünk, mert észrevesszük a javulást!”
Írásbeli teljesítmény esetén:
- gyakori a pontozásos értékelés, melynek szabályozása a munkaközösségi tervekben
található,
- a tanár köteles a tanulót a pontozás módjáról, ponthatárokról, érdemjegyekről
tájékoztatni
Szóbeli teljesítmény estén:
- elsődleges a kommunikációs készség fejlődése, fejlesztése
Gyakorlati teljesítmény esetén: Lsd. az iskola szakmai programjában
Teljesítmény minősítésének formája:
 a tanuló az évközi teljesítményért érdemjegyet; félévkor, évvégén osztályzatot kap,
 1-5-ig terjedő skálán, mindig egész számmal történik, melyről a tanár a tanulót
tájékoztatni köteles,
 szóbeli értékeléskor a javuló teljesítményeket, és a gyengébbeket is motiválni
igyekszünk,
 a témazáró dolgozatok érdemjegye a félévi és évvégi osztályzatba duplán számít,
 érdemjegyek száma: félévenként legalább 3, kivéve a heti 1 óra vagy az 1 óra alatti
óraszámú tantárgyakat, ahol legalább 2,
 speciális tantárgyi feltételek: szakrajz, rajz-és vizuális kultúra tantárgyaknál annak a
tanulónak a teljesítményét tudjuk osztályzattal minősíteni, aki a tanórákon készült
gyakorlati feladatok (pl. rajzok) legalább 50%-át a tanórán elkészítette.

-

kihirdetési és naplóba beírási határideje 10 munkanap, vagy a következő szakóra (ettől
eltérni csak igen indokolt esetben lehet)
az érdemjegy :
Jeles
- a tantervi követelményeknek, jelentéktelen hibákkal eleget tesz,
- ismeri, érti, tudja a tananyagot, és általában alkalmazni is tudja,
- gondolatait önállóan képes kifejezni
Jó
- a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés hibával
tesz eleget,
- csak apró bizonytalanságai vannak,
kisebb előadási hibákat vét,
Közepes
- ha a tantervi követelményeknek eleget tesz,
- többször rászorul nevelői javításra, kiegészítésre,
- ismeretei felszínesek,
- kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni,
- rövid mondatokat mond, de párbeszéd alakul ki a tanár és a
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Elégséges

-

Elégtelen

-

tanuló között,
a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak
eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális
ismeretekkel, jártasságokkal rendelkezik,
egyszavas válaszokat ad,
fogalmakat nem ért,
a gyakorlatban képtelen önálló feladat végzésére,
a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tesz
eleget,
a minimumot sem képes elvégezni,

A tanulói teljesítmény értékelésének típusai lehetnek:
 bemeneti, tájékozódó felmérők, melyet a 9., 11. és 13. évfolyamokon fejlesztési
programok kidolgozása céljából iratunk
 folyamat közbeni
 kimeneti, záró
 esetleg követő felmérők.
A hozzáadott érték mérése
Nagyon fontos, de nem adható rá érdemjegy, és nem használható fel sem a tanár, sem a tanuló
minősítéséhez! Csak fejlesztési terv készítéséhez használható.
A tanuló teljesítményének dokumentálása
A szülők tájékoztatásának legfontosabb eszköze a @-ellenőrző , valamint az @-napló. Ebben
kell dokumentálni a tanuló érdemjegyeit, magatartásával, szorgalmával kapcsolatos
észrevételeket, dicséreteket és elmarasztalásokat. A bejegyzéseket, érdemjegyeket az
osztályfőnöknek időszakosan ellenőriznie kell. A szülők aláírásukkal igazolják az írásos
tájékoztatók, bejegyzések tudomásulvételét.
A szülők tájékoztatását szolgálják a tanári és össztanári fogadóórák és szülői értekezletek is.
Ezeknek időpontjáról az @-ellenőrző, @-napló útján az osztályfőnök küld értesítést.
Az érettségi és szakmai vizsgán történő értékelés a mindenkori hatályos érettségi és szakmai
vizsgaszabályzat szerint történik.

3.15 Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok meghatározásának elvei,
korlátai
Intézményünkben a házi feladat előkészítését kiemelt fontossággal kezeljük, tanulóink
sokoldalú és intenzív segítséget kapnak szaktanárainktól. Iskolánkban a tanulással kapcsolatos
beállítódás formálásának nagyon fontos eleme a tanítási óra mellett a házi feladat megoldása
közben elért siker vagy elszenvedett kudarc, ezért kerüljük az életidegen, papírízű, csupán a
reprodukálásra szolgáló feladatokat, e helyett érdekes és színes, élményt nyújtó feladatokat
állítunk össze. Így fokozzuk tanulóink munkakedvét és meggyőződésüket közreműködésük
fontosságáról az előrehaladás érdekében.
Célunk a tananyag begyakoroltatása, ismétlése, a tanulók kreativitásának fejlesztése,
erősítése.
Gondos kijelölés során megértetjük a tanulóval a feladat fontosságát.
Kollégáink úgy választják ki a feladatokat, hogy
 otthon sikeresen megoldhatók legyenek,
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 ne növeljék a tanulói frusztrációt, ennek érdekében kellő időt biztosítanak a feladat
elkészítéséhez, megtanulásához (heti több órás tantárgy esetén nem biztos, hogy a
következő órára kell elkészíteni a feladatot),
 fejlesztik az önálló tanulási képességet,
 az otthoni feladat szervesen kapcsolódik a tanítási óra anyagához,nem a tanórán be
nem fejezett tananyag folytatása,a feladat nehézsége
 idomul az adott tanulócsoport mindenkori képességeihez, felkészültségéhez,
 az írásbeli gyűjtőmunkára, a házidolgozatra, rajzolásra, memoriterekre hosszabb több
napos felkészülési időt biztosítanak,
Rendszeresen adnak rövid feladatokat (egyenletes terhelés elve).
Szaktanáraink az otthoni feladatot rendszeresen és következetesen ellenőrzik és minősítik.
Világosan, mindenki számára érthetően ismertetik az elkészítés szabályait, a mulasztás
konzekvenciáit.
Az otthoni feladatok jellegük szerint lehetnek:
 szóbeliek,
 írásbeliek,
 gyűjtőmunka jellegűek,
 gyakorlati cselekvéses jellegűek (különösen a szakmai gyakorlatokra tekintettel),
 memoriterek,
 rajzok, tervek,
 kötelező és ajánlott olvasmányok,
 tananyagrögzítést elősegítők.
A foglalkozásról-foglalkozásra készítendő (elsajátítandó) feladatok fokozzák a tanuló
eredményességét, fejlesztik a felelősségtudatot, hozzájárulnak az önállóság kialakításához. A
szaktanár felmentést adhat egy-egy feladat alól méltányossági megfontolásból –a örvényesség
keretein belül –bármely tanulónk részére, a tanuló problémáinak (pl.: egészségügyi, szociális,
stb.) egyéni elbírálása alapján. Meghatározza ezzel párhuzamosan a pótlás idejét, formáját,
amelyről a tanulót tájékoztatja.
Magántanulóink, az adott évfolyam tananyagát otthon, részben önálló feldolgozás útján
sajátítják el. Számukra a konzultációs időpontokban szaktanáraink útmutatást és segítséget
nyújtanak

3.16 A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának és
szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek
A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő teljesítmény
megerősítése, honorálása. A jutalmazás akkor hatékony, ha közvetlenül a kívánatos
viselkedés után alkalmazzák. A jutalmazás rendkívül nagy motiváló erő, főleg középiskolás
korban, de később sem lebecsülendő a szerepe. Éppen ezért helyes mértékkel és jó időben kell
alkalmazni.
Az értékelés alapelvei:
 szakszerű, differenciált stratégiák alkalmazása,
 sokszínű, változatos, ösztönző módszerek bevezetése,
 a tanulói megerősítés biztosítása.
A minősítés az egyéni képességek alapján, a körülmények mérlegelésével történik, reálisan
fejezi ki a tanulmányi tevékenységhez való viszonyt.
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A magatartás és szorgalom minősítésére félévkor és a tanév végén az osztályfőnök tesz
javaslatot az osztályban tanító pedagógusok közösségének. Előzetesen megismeri az osztály
diákönkormányzatának véleményét az egyes tanulókról. Az osztályfőnök javaslatát a testület
többségi döntéssel véglegesíti. Az adott osztályban több tárgyat tanító pedagógus véleménye
többszörösen számítandó. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök véleménye a mérvadó.
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A magatartás megítélésének kritériumai
A teljesítés
A teljesítés értékének jelentése
értéke
példás (5)
magatartású tanuló iskolai és iskolán
kívüli viselkedése példamutató. Az
iskolai házirendet megtartja, és
másokat is ösztönöz megtartására.
Az iskolai követelményeket, az
iskola értékrendjét tudatosan vállalja,
kezdeményező,
aktívan
bekapcsolódik
a
közösség
formálásába, készséges a közösségi
feladatok
vállalásában
és
megvalósításában, szívesen segít
rászoruló osztálytársainak.
jó (4)
magatartású tanuló az iskolai
rendszabályokat
következetesen
betartja. A közösség életében és
munkájában pozitívan részt vesz, de
nem kezdeményez. A körülötte
történő laza viselkedés ellen nem
mindig lép fel. Tanáraival, a
felnőttekkel és tárasaival szemben
őszinte,
tisztelettudó.
Magatartáskultúrája
esetenként
kifogásolható.
Vigyáz
iskolája,
közössége vagyonára, jó hírnevére.

A szorgalom megítélésének kritériumai
A teljesítés
A teljesítés értékének jelentése
értéke
példás (5)
a tanuló szorgalma, ha munkáját rend,
fegyelme, pontosság jellemzi. A
tanítási
órákra
képességeihez,
körülményeihez mérten maximálisan
és rendszeresen felkészül, az órákon
aktívan bekapcsolódik az osztály
munkájába. Az iskolai tanulmányi
munkán
kívül
részt
vesz
pályázatokon, versenyeken.

jó (4)

a tanuló szorgalma, ha elért
eredménye általában szorgalmas
munkájának köszönhető.

változó (3)

magatartású tanuló viselkedésével
szemben kifogások merülnek fel.
Igyekezete ellenére megismétlődnek
kifogásolható
cselekedetei.
A
közösség
támasztotta
követelményeket ingadozva követi, a
közösségi munkából csak irányítással
és nem szívesen vállal részt.
Felelősségtudata, szimpátiája a jó és
rossz között ingadozó. A közös
programokról gyakran igazolatlanul
távol marad. Tanáraival, társaival
szembeni magatartása nem mindig
udvarias. Indulatait nem mindig tudja
féken
tartani.
Hangneme
kifogásolható.

változó (3)

a tanuló szorgalma, ha iskolai és
otthoni munkájában csak időnként
igyekszik.
Kötelességét
ismételt
figyelmeztetés után teljesíti. Gyakran
nem ír házi feladatot, hiányos
felszereléssel jár iskolába.

rossz (2)

magatartású tanuló a házirend
szabályait nagyon hiányosan tartja
meg. Kivonja magát a közösségi
feladatokból, rossz hatással van a
közösségre,
munkájuk
eredményességét is gátolja, rossz
példát
mutat,
bomlasztja
a
közösséget.
Tanáraival,
a
felnőttekkel és társaival szemben
nem őszinte, durva, tiszteletlen.
Iskolán kívüli magatartása erősen
kifogásolható, esetleg törvénybe
ütköző. Iskolai vagy iskolán kívüli
viselkedéséért fegyelmi büntetések
valamelyik fokozatában részesül

hanyag (2)

a tanuló szorgalma, ha képességeihez
és körülményeihez mérten keveset
tesz tanulmányi fejlődése érdekében,
kötelességét gyakran elmulasztja,
munkájában megbízhatatlan.

65

A tanuló jutalmazása, büntetése
A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, a kiemelkedő teljesítmény elismerése,
megerősítése. A jutalmazás akkor hatékony, ha közvetlenül a kívánatos viselkedés után
alkalmazzák. A jutalmazás akkor működik, ha a diák erősen vágyik a jutalomra és az
megtiszteltetés számára. A jutalmazás rendkívül nagy motiváló erő, különösen
kisgyermekkorban, ám szerepe később sem lebecsülendő. Éppen ezért jó időben és helyes
mértékkel kell alkalmazni.
A kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, illetve
tantestületi írásbeli dicsérettel jutalmazzuk.
Az iskola hírét öregbítő teljesítményért, versenyen elért eredményért tanulóink könyv- vagy
más tárgyjutalomban részesülhetnek, amelyet ünnepélyes körülmények között adunk át.
Azok a végzős tanulók, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak tanulmányaik során és a
közösségért végzett munkájukban Iskoladíjban részesülnek. Javaslatot az osztályfőnök, a
tantestület és a DÖK tagjai tehetnek.
A büntetés alkalmazásának akkor van értelme, ha szakszerű, ha célja a nem kívánt viselkedés
belsővé válásának megakadályozása, és a diák helyes irányba terelése.
A büntetésnek negatív hatásai is lehet a gyermek fejlődésére, mégis a kisebbik rossz
választásának elve alapján számos helyzetben élni kell vele. Egyes helyzetek nem oldhatóak
meg büntetés nélkül, mivel sokszor csak ily módon tudjuk felállítani a végső viselkedési
korlátokat, illetve a felállított korlátokat tiszteletben tartatni.
A házirend ellen vétő diákok az alábbi módon büntethetők:
 Szóban: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetés.
 Írásban: szaktanári, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intő, igazgatói
figyelmeztetés, igazgatói intő, fegyelmi határozat.
Szaktanári figyelmeztetés: meg nem engedett segédeszközök használatáért, óra alatti
fegyelmezetlen viselkedésért, házi feladat többszöri el nem készítéséért, tanórai felszerelés
hiányosságai miatt adható.
Osztályfőnöki figyelmeztetés, intő: a házirendben meghatározott számú reggeli/órai késés
esetén; Amennyiben magatartásával veszélyezteti maga vagy mások testi épségét, tanárai
utasítását nem tartja meg. Vállalt feladatát nem teljesíti, durva szavakat használ, tanárával és
az iskola dolgozóival szemben tiszteletlenül viselkedik, tanulótársai emberi méltóságát nem
tartja tiszteletben, tiltott tevékenységet végez, továbbá a házirendben meghatározott számú
igazolatlan óráért, rongálásért adható.
Igazgatói figyelmeztetés, intő, rovó: osztályfőnöki fokozatok után elkövetett fegyelmi
vétségért, tiltott tevékenységért, igazolatlan óráért adható.
Fegyelmi eljárás: huszonegynél több igazolatlan óráért, kötelességek vétkes és súlyos
megszegéséért folytatható le.
Fegyelmi eljárás megindításáról – az indok megjelölésével – a tanulót és szülőjét írásban
értesíteni kell a fegyelmi tárgyalás előtt legalább nyolc nappal. A fegyelmi tárgyalást a
törvény előírásainak megfelelően kell lefolytatni.
A fegyelmi büntetés lehet:
 a/ megrovás;
 b/ szigorú megrovás;
 c/ meghatározott kedvezmények csökkentése
 d/ áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába.
A fegyelmi határozatról a tanulót és a szülőt írásban kell értesíteni, megjelölve a jogorvoslat
módját és lehetőségét.
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A fenti fokozatok súlyuknak megfelelően az év végi magatartás jegyben is tükröződnek. Az
írásbeli fegyelmező intézkedést minden esetben a naplóba és az @-ellenőrzőbe kell
bejegyezni.
Általános elv szerint két szaktanári figyelmeztetés után osztályfőnöki figyelmeztetés
következik.
Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi büntetés megállapításánál
figyelembe kell venni a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát,
tettének hatását a közösségre, mérlegelni kell a mentő körülményeket. A büntetetés célja
mindig a felelősségvállalás és a további vétségek elkövetésétől való tartózkodás kialakítása.

3.17 A magasabb évfolyamba lépés feltételei
A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket minden
kötelező és választott tárgy esetén, a tanév végén legalább elégséges (2) szinten– a szorgalmi
időszakban rendesen, osztályozó vizsgán vagy különbözeti vizsgán teljesítette.
A magasabb évfolyamba lépés feltételeit az egyes tantárgyak helyi tanterve tartalmazza.
Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti és a
pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló
magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az adott osztályzat a tanuló hátrányára
lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület jelzi az
érintett pedagógusnak, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa
meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek
indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi jegyek alapján a tanuló javára módosítja.
A tanév végi elégtelen osztályzat legfeljebb három tantárgyból javítóvizsgán korrigálható. A
javítóvizsga elégtelen eredménye évfolyamismétlést von maga után.
Háromnál több elégtelen osztályzat esetén az évfolyamot meg kell ismételni.
Ha a tanuló hiányzása az adott tanévben meghaladja a 250 órát és emiatt a teljesítménye év
közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanév végén nem osztályozható. Számára a
tantestület osztályozó vizsgát engedélyezhet, ha a tanuló igazolatlan hiányzásai nem haladják
meg a 20 órát. A sikertelen osztályozó vizsga, vagy a vizsgaengedély meg nem adása
évfolyamismétlést von maga után.
A magántanulói státuszt kérelmezni, a kérést indokolni kell. A magántanuló minden, az adott
évfolyamon oktatott kötelező tárgyból vizsgát tesz, az iskola éves tervében meghatározott
vizsgaidőszakokban. Az értékelés-minősítés és továbbhaladás rendje azonos a normál
tanulókéval. A magántanuló felkészítéséről a szülő gondoskodik.
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében szakmai program az egyes évfolyamok
követelményeinek teljesítéséhez, amennyiben igény merül fel egy tanítási évnél hosszabb időt
is megjelölhet.
Nem léphet tovább az a tanuló:
 aki valamelyik tantárgy követelményrendszerét nem teljesítette,
 az összefüggő nyári termelési gyakorlatot nem teljesítette, az arról szóló igazolást
nem mutatta be határidőre.
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3.18

A környezeti nevelési elvek

3.18.1 Iskolai környezetnevelési program
Iskolánk a főváros déli peremkerületében, tipikus lakótelepi környezetben helyezkedik el:
fővárosi átlagnál magasabb a roma származású és a hátrányos helyzetű tanulók száma (csonka
családok, munkanélküli és alacsony iskolázottságú szülők, sivár épített és belső környezet).
Belső környezet
Az iskolánk 1999-ben költözött jelenlegi épületébe, amelyben korábban műszaki képzést
folytattak. Az épület a profilunknak csak részben felel meg. Az iskolát a költözéskor
felújították, de a rejtett szerkezeti, és funkcionális problémák azóta is folyamatosan
jelentkeznek.
Az épület állapotában és stílusában illeszkedik a lakótelepi környezethez, így pozitív nevelő
hatást nem gyakorol, valamint kis méretű, zárt udvarral rendelkezik, ami nem biztosít
lehetőséget nevelési tevékenység folytatására (pl. komposztálás, iskolakert ...).
Erőforrások
Személyi erőforrások:
Dolgozók szaktudása, elkötelezettsége és példamutatása
Tanulók között tapasztalható példamutatás
Anyagi erőforrás:
Fenntartói támogatás
Pályázatok
Iskola saját forrásai
Tárgyi erőforrások:
Minimum és pályázatokon beszerzett speciális taneszközök
Iskolaépület szaktantermekkel
Saját tanműhely
Veszélyes hulladéktárolók
Szelektív hulladékgyűjtő
Célok
A környezeti nevelés:
 természet- és embertisztelő szokásrendszer kialakítása,
 a környezet védelmével kapcsolatos késztetések, esztétikai, érzelmi, erkölcsi
megalapozása,
 a szokásrendszerek elmélyítése intellektuális és érzelmi hatások által,
 mindezeknek eredményeképpen kialakul az ökológiai gondoskodás és a környezettudatos
szemlélet, magatartás.
 szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás.
Célok a 14-20 éves korosztály esetében:
 fenntarthatóságra való nevelés (élethosszig tartó) a szemléletmód segítségével,
 tolerancia,
 globális szemléletmód és lokális cselekvési szintek kialakítása,
 az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata,
 helyzetfelismerés,
ok-okozati
összefüggések,
problémamegoldó
gondolkodás,
döntésképesség megalapozása, fejlesztése,
 fogyasztás helyébe életminőség helyezése.
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Rövid távú célok a nevelés terén
Jelenlegi helyzet
Pontatlanság (időben és munkában)
Egységes példa hiánya
Hiányosságok
viselkedéskultúrában

Cél
Pontosság

Sikerkritériumok
Késések csökkenése
Pontosabb munkavégzés
Házirend betartása, betartatása
Iskolai légkör javulása

Példamutatás
a Kulturáltabb
viselkedés

Közép távú célok a nevelés területén
Jelenlegi helyzet
Cél
Felelősségvállalás hiánya
Felelősségvállalás
Korlátozott együttműködés

Kulturális igénytelenség

Sikerkritériumok
Rongálások csökkenése
Tisztaság növekedése
Iskolai fegyelem javulása
Összefogás
Tantárgyi
koncentráció
javulása
Munkamegosztás
Osztály koherencia növekedése
Igényesség, műveltség Széles körben lebonyolított
műveltségi vetélkedők
Rongálások,
padfirkák,
kultúrszemét visszaszorulása

Hosszú távú célok a nevelés területén
Jelenlegi helyzet
Cél
Hiányos kulturáltság
Kulturáltság
Kiegyensúlyozatlanság
Belső
és
harmónia

Sikerkritériumok
Viselkedés javulása
külső Ízléses öltözködés, hajviselet,
smink
Kiegyensúlyozott viselkedés

Rövidtávú célok az iskola környezeti állapota terén
Jelenlegi helyzet
Cél
Sikerkritériumok
Szemetes, rongált iskolaépület
Tiszta, rongálásmentes Helyreállítási
költségek
épület
csökkenése
Szemétmentes környezet
Hulladékgyűjtők
rendeltetésszerű használata
Középtávú célok az iskola környezeti állapota területén
Jelenlegi helyzet
Cél
Sikerkritériumok
Szeméttermelő büfé
Költségkímélőbb büfé Büféből származó hulladék
csökkenése
Anyag- és energiapazarlás (pl. fűtés, Gazdaságosabb anyag Nyílászáró csere
világítás, víz)
és energiafelhasználás Vizesblokk felújítása
Átgondoltabb
energiafelhasználás, takarékosság
Módszerek
Tanórai:
A tanórán alkalmazható összes módszer megfelelő, de a speciális területre való tekintettel
előnyben részesítendők a tanulók aktív részvételét kívánó eljárások, munkaformák pl. egyéni,
pár- és csoportmunka, projektmódszer, kísérletezés, modellezés, önálló témafeldolgozás.
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Nem hagyományos tanóra foglalkozás:
Nem hagyományos tanórai foglalkozás lehet minden olyan új tanítási-tanulási módszer,
amelynek a tantárgyak tananyagának elsajátíttatása a célja, de színtere nem a szokásos (45
perces) tanóra, s a helyszíne akár az iskolán kívül is lehet (de tanítási naplóba beírt óra!).
A nem hagyományos tanóra foglalkozások közös és alapvető jellemzője, kritériuma a
komplexitás. Ennek lényege:
 a tantárgyakon átívelő ismeretek összekapcsolása, egy adott tartalom sokoldalú
megközelítése, valamiféle „egymásra hajtogatottsága”
 a sokféleség összekapcsolódása a különféle tevékenységek által
 a természet és társadalom kapcsolatrendszerének holisztikus megközelítése
 kapcsolatközpontúság
 értelem és érzelem egysége
 módszerek sokfélesége
Komplex tanulási lehetőségek:
1. Modul rendszerű oktatás
- témanap
- szakmai gyakorlat (nyári)
- tanulmányi kirándulás
- szakmai napok diákszervezéssel
- múzeumlátogatás (mesterségek, ősi kultúrák)
2. Terepi foglalkozások
- erdei iskola
- terepgyakorlat
- tanulmányi kirándulás
3. Játékok
- érzékelést fejlesztő
- szituációs
- stimulációs
- drámajátékok
4. Kézműves foglalkozások
5. .„Akciók”
- vetélkedők
- pályázatok
- újságkészítés
- kiállítás rendezése
- filmkészítés
- interjú
- kérdőív
- iskolarádió működtetése
- faültetés
- kutatómunka
-„nemzetközi akciók”
6. Modellezés
7. „Látogatás”
- múzeum
- állatkert
- botanikus kert
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- szeméttelep
- hulladékégető
- szennyvíztisztító
- nemzeti park
- tanya
- üzemek
8. Versenyek
9. „Iskolazöldítés”
10. 10.Témanap, témahét (virág, ritmus, szivárvány, víz, kő …)
11. 11.DÖK- nap
12. 12.Jeles napok
13. Projektek
Tanórán kívüli módszerek:
A fentieken kívül pl.:
 szakkör
 várostakarítási akciós nap
 tábor stb.
Ajánlott együttműködő (kooperatív) tanulási módszerek:
 Kérdésekre adandó válasz páros, kiscsoportos megvitatása, tisztázása.
 Problémafelvetéshez kapcsolódó páros és csoportos véleményformálás.
 Témához kapcsolódó tanult ismeretek csoportos visszakeresése, koncentrálása.
 Szövegértelmezés, lényegkiemelés és annak megvitatása.
 Kulcsszó, kulcsmondat, kulcsesemény, kulcsfolyamat keresése, értelmezése.
 Páros munka: tényanyag gyűjtése és jegyzetelés.
 Jegyzetek, feladatmegoldások összehasonlítása, elemzése.
 Új ismerethez kapcsolódó kérdések megfogalmazása csoportosan.
 Információrögzítés együttműködéssel.
 Csoportos asszociációs feladatok.
 Esszé kidolgozása csoportosan (ötletgyűjtő, kidolgozó, véleményező feladatok
munkamegosztással).
 Házi feladatok megvitatása a közös és az eltérő válaszok vagy a legérdekesebb részek
tükrében.
 Tesztkészítés, tesztértékelés.
 Követelmények megfogalmazása.
 Problémamegoldó gyakorlat ötletrohammal, értékeléssel.
 Adatgyűjtés, feldolgozás és azok felhasználásával kiselőadás tartása társas
munkamegosztásban.
 Írásbeli értekezések, vitairatok, készítése, vélemények, beadványok, javaslatok
megfogalmazása és értelmezése csoportos munkában.
 Vélemények, gondolatok társítása posztereken, „tacepaokon”.
 Könyvtári, adattári kutatás, „cédulázás”, adatbázis kezelés, adatfeldolgozás.
 Egy téma különböző megközelítésű és nézőpontú feldolgozása.
 Adott témának analitikus, analógiás és holisztikus körüljárása csoportosan.
Eszközök:
Az alábbiakban csak a specifikusan a környezeti neveléshez használt eszközöket soroljuk fel.
 hulladéktároló
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mikroszkópok és nagyítók
vízminőségi, levegőminőségi vizsgálatokhoz gyorstesztek, vegyszerek, kofferek
merítőháló
meteorológiai mérésekhez szükséges eszközök
határozók
térképek és szakkönyvek

Követelmények
1. Tanórai
A helyi tanterv és a program alapján tervezhető.
2. Tanórán kívüli
Adott feladat célja alapján határozható meg.
3. Nevelési
A nevelési céloknál meghatározott sikerkritériumok alapján.
4. Megvalósítással szemben támasztott követelmények
 Rendelkezzenek
mindazon
ismeretekkel,
szakmai
hozzáértéssel
és
személyiségvonásokkal, amelyek a környezettudatosság és az együttélési morál
alakítása során mintaként szolgálnak.
 Felkészülésüket hassa át az együttműködésre törekvés.
 Törekedjenek fenntartani az egyensúlyt a személyiség szabadsága és a munkavégzés
rendje között.
 Tanulóink számára jól szervezett tevékenységek során biztosítanak sokoldalú,
személyes tapasztalatszerzési lehetőségeket és kommunikációs helyzetet.
 Adjanak alkalmat az önálló elemzés, szabály, sejtés tanulói megfogalmazásának.
 Segítsék a szabály, összefüggés, megállapítás napi élethelyzetekben megjelenő
példáinak és a szükségszerűségeknek a felismerését.
 Olyan lehetőségeket biztosítsanak, hogy a tananyag legyen természetes valóságában
tanulmányozható és élményt nyújtson.
 Szervezzék meg az egyéni és kooperatív tanulás formáit, biztosítsák a differenciálás
lehetőségeit a képességek fejlesztésének folyamatában.
Mérés, értékelés
A környezeti nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon, mint a tantárgyi tudás.
Az sem egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai és mi a családi nevelés eredményének!
A fejlődés folyamatos követése és az iskolai célokkal történő összevetése alapvető nevelői
kötelesség. Tanulóink neveltségi szintje és beállítódásának értékelése magatartásuk és
szorgalmuk minősítéseként jelenjék meg.

3.19 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Alapkövetelmény: hogy mindenki részére egyenlő eséllyel biztosítsuk a fejlődéshez
szükséges feltételeket ahhoz, hogy a tanuló képességeit, tehetségét kibontakoztathassa. Ez
átfogja:
 a teljes pedagógiai munkát
 a teljes oktató- és nevelőmunkát
 magába foglalja a családdal, szülőkkel való kapcsolattartás teljes rendszerét,
 körébe tartozik a tanulói szakmai szervezetek, valamint diákönkormányzat segítése.
72

Segítségünkre van:
 ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott kolléga
 továbbképzések
A gyermek és ifjúságvédelmi ellátás felelőse az iskola igazgatója, az operatív munka
irányítása az nevelési-és tanügyi igazgatóhelyettes, míg a közvetlen munkavégzés az
osztályfőnökök segítségével, az ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott kolléga feladata.
Szűrés
Az osztályfőnökök a tanév elején – az érvényben lévő jogszabályok értelmében elkészítik osztályuk „helyzetelemzését”, összegyűjtik az egyes tanulókra vonatkozó
információkat, kiszűrik a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulókat, a pedagógus
asszisztenssel (ifjúságvédelmi felelőssel) megbeszélik a teendőket, s az év során
folyamatosan figyelemmel kísérik ezeket a tanulókat. Személyes beszélgetések, a szülő
behívása, családlátogatás képezi az első lépéseket.
Prevenció
Érdemben a megelőző tevékenységet már a tanulók beiratkozásával egyidejűleg
megkezdjük. Ekkor már többen kérik az ingyenes tankönyvhasználatot, kérik az ebédhozzájárulási lehetőséget. A napi több órás utazási körülmények miatt felajánljuk a
tanulószobai lehetőséget. Az egészségileg problémás gyerekeket az iskolaorvoshoz
küldjük a nagyobb baj megelőzése érdekében; gyermekotthonos, kollégista tanuló
esetében felvesszük a kapcsolatot az otthon igazgatójával.
Együttműködés külső szervezetekkel
Problémás tanulók esetében a Családsegítő vagy Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulunk.
Tanulói elhelyezés ügyében esetenként kérjük kollégiumi igazgatók segítségét is.
Juttatások alapelvei
A tanuló joga, hogy az iskolai életével összefüggő kiadások mérsékléséhez (pl.:
tankönyv, osztálykirándulás, stb.) szociális segélyt, támogatást kaphasson, ha ezt családi
helyzete indokolttá teszi.
3.19.1 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
Helyzetelemezés
A tanév elején megtörténik a jogszabályban meghatározott feltételek mellett a szociálisan
hátrányos helyzetű tanulók felmérése.
Segítő tevékenység
A tanuló eredményes tanulmányi munkája érdekében biztosítjuk a tanulószobai,
korrepetálási lehetőséget, s egyedi esetekben a kollégiumi elhelyezést is.
Külső kapcsolatok
A szociális hátrányból fakadóan a lakhely szerinti járási gyámhatósággal,
kormányhivatallal és önkormányzati gyermekjóléti szolgálatával lépünk kapcsolatba, és
értesítenek bennünket, ha a tanuló részére rendszeres vagy alkalmi segélyt adnak, illetve a
segély további folyósítását megszüntetik.
Anyagi háttér
Az anyagi hátteret a diákszociális alap és az ingyenes tankönyvhasználat lehetősége jelenti,
amely még kiegészül pályázatokkal nyert lehetőségekkel (pl.: kirándulás támogatására,
rendezvényszervezésre, ruhakölcsönzésre, stb.)
3.19.2 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
helyi rendje
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Kiemelten tehetséges tanuló, a tehetség és a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
célja, a tehetség minél sokoldalúbb kibontakoztatása.
Feladat:
A tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezőkészségének, problémamegoldó
módszereinek szélesítése, alkotóképességének előtérbe állítása, kreativitásának fejlesztése: a
kulcskompetenciák megalapozása, bővítése, megszilárdítása és az egyénhez igazodó
fejlesztés.
A fejlesztés lehetőségei
Tanórán, tanórán kívül és önálló formában:
 Kiscsoportos és egyéni foglalkozások
 Differenciálás, csoportbontás
 Kooperatív és projektmódszer
 Versenyek
 Iskolai könyvtár és az iskola egyéb lehetőségeinek, eszközeinek önálló/csoportos
használata
 Pályázatok, kutatások, kiegészítő anyagok tanulói feldolgozása, önálló ismeretszerzés segítése
 IKT eszközök használatának támogatása
Motiválás: személyes beszélgetés,
 ösztönzés,
 jutalmazás megfelelő formáinak alkalmazása

3.20 A nevelő testület által szükségesnek tartott további elvek
A tantárgyi, tanévi, részleges vagy teljes felmentések eljárási szabályai
 A felmentések csak az elméleti tárgyakra vonatkozhatnak. A szakképzési törvény
szerint a szakképző évfolyamon nem kaphat teljes felmentést a tanuló a gyakorlati
foglalkozás alól.
A tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentések
 Az egyes tantárgyak értékelés minősítés alól felmentett tanuló minden esetben köteles:
 a tanórákon részt venni.
 órai munkába bekapcsolódni (kivéve testnevelés).
 Testnevelési óráról való felmentéshez az iskolaorvos által nyilvántartásba vett
szakorvosi vélemény szükséges. A gyógytestnevelésre kötelezettek kötelesek
gyógytestnevelésre járni, és a foglalkozásokon való részvételt igazolni. Félévi és év
végi értesítőjükbe a gyógytestnevelésen kapott osztályzat kerül.
 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 köteles az órákon részt venni és
bekapcsolódni az órai munkába.
A tankötelezettség teljesítése magántanulóként
 A tanuló joga, kivéve a szakképzésben résztvevő tanulót, hogy magántanuló legyen.
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
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véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse
tankötelezettségét. 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.
 A félévi és tanév végi osztályzat megállapításához a magántanulónak
osztályozóvizsgát kell tennie. Az osztályozó vizsga előtt az iskola konzultációs
lehetőséget biztosít a tanulónak. A magántanuló vizsgára való felkészítéséről a szülő,
tudásának méréséről az iskola gondoskodik. A magántanuló a tanév/félév elején
köteles a félév tananyagát, követelményét a szaktanárral egyeztetni.
 A magántanulónak a szakiskolában és a szakközépiskolában a szakmai gyakorlati
tantárgyakat az alábbi módon kell teljesítenie:
szakgimnázium: a szakmai alapozó elméleti és gyakorlati órákon az órarendnek
megfelelően köteles részt venni és az előírt vizsgákat teljesíteni.
Mérés – értékelés
Az intézményben folyó munka értékelését az Iskolai Minőségirányítási Program részletesen
tartalmazza.
A mérés területei:
 A minőségirányítási tevékenység eredményeinek és a folyamatszabályozások
hatásának mérése, elemzése és javítása.
 Az alkalmazottak (pedagógusok és nem pedagógus dolgozók) munkájának mérése,
elemzése, értékelése.
 A tanulói teljesítmény mérése, értékelése és befolyásolása.
 Az intézményben működő mérés – értékelés csoport a minőségirányítási csoporttal
együttműködve tervezi, szervezi és valósítja meg a tanév során szükséges pedagógiai
méréseket.
 A tanulói méréseket kiemelt kulcsfolyamatként kezeljük.
Belső mérések:
A tanévi munkaközösségi munkatervekben megtervezett
 bemeneti mérések a belépő évfolyamoknál,
 szintfelmérések, időszakos mérések
 kompetencia mérések,
 kimenő jellegű mérések.
A feladatok meghatározása és az értékelés kritériumainak valamint a dolgozatok javításának
egységessége a munkaközösségek megállapodásától függ.
A munkaközösségek feladata a tanulságok levonása, és a fejlesztendő területek, valamint a
fejlesztés módszereinek meghatározása.
Erről a munkáról a félévi és tanév végi nevelőtestületi értekezleten számolnak be.
Az érettségi vizsgán elért eredmények további javítása érdekében a 2011/2012 tanévtől
kezdve kötelező jelleggel ún. „kisérettségiket” szervezünk a tízedik évfolyamon, próba
érettségiket a 12. évfolyamon.
A kapcsolódó követelményrendszert, témaköröket, időpontokat, az értékelés módját és elveit
az érintett munkaközösségek dolgozzák ki, s ezen információkat minden tanév október 15-ig
az iskola honlapján közzéteszik.
Külső mérések
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Országos kompetenciamérés (kiegészítő mérés).
A mérések lebonyolítása az Oktatási Hivatal által kiadott Útmutató alapján történik. A
kompetenciaméréssel kapcsolatban annak a társadalmi igénynek a kielégítésére törekszünk,
hogy tanulóink szövegértési kompetenciája, probléma megoldó gondolkodása és
eszközhasználata fejlődjék.
3.20.1 A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek
Jogi meghatározottság:
A fogyasztóvédelemről szóló irányadó jogszabályok rendelkeznek a fogyasztók oktatásáról.
Vonatkozó hatályos jogunk írja elő a fogyasztók oktatásának szükségességét a
fogyasztóvédelmi jogszabályok megismerése céljából. Eszerint a fogyasztók oktatása
alapvetően állami feladat, amelyet az oktatásban részt vevő intézmények, az e feladatra
törvényben kijelölt államigazgatási szervek és az érdekvédelmi szervezetek együttműködve
teljesítenek.
Kiemelt fejlesztési feladat a NAT-ban a felkészülés a felnőtt életre, amelyben a fogyasztói
kultúra kialakítása is nevelési-oktatási feladatként szerepel.
3.20.1.1 A fogyasztóvédelmi oktatás célja
A fogyasztóvédelmi oktatás célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és tudatos, kritikus
fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.
A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei
A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez
elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag
megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van
szó, amely gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoz magában.
Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakítása, a jogaikat érvényesíteni
tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő tanulók képzése. A szociális és társadalmi
kompetenciák fejlesztése a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a
vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése, az ún. cselekvési
kompetenciák fejlesztése.
Fontos továbbá a fogyasztás során a tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismerése, és a
döntésre való felkészülés. Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám
szerepét, alkalmassá téve őket az eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság
szerepét a fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot.
A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus
fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében szükséges, hogy a diákok értsék, és
a saját életükre vonatkozóan alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat:
Környezettudatos fogyasztás: Egyfajta középút az öncélú, bolygónk erőforrásait gyorsulva
felélő fogyasztás és fogyasztásmentesség között.
Kritikus fogyasztói magatartás: A fogyasztói jogok érvényesítése.
A fogyasztónak joga van:
az alapvető szükségleteinek kielégítéséhez
a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozáshoz
a választáshoz különböző termékek és szolgáltatások között
a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretéhez
a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez
az egészséges és elviselhető környezetben való élethez
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Preventív vagyis megelőző fogyasztóvédelem: A vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni
tudja jogait, és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre.
3.20.1.2 A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban
Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásai:
Vizuális kultúra:
 A közvetlen és rögzített kommunikáció.
 A tömegtájékoztatás formáinak megkülönböztetése.
 A reklámplakátok szerepe.
 A fotó és a reklám hatásrendszerének feltárása.
Földrajz:
 A fogyasztói kultúra fejlődése.
 Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás.
 Gyűjtőmunka
nyomtatott
információhordozókból
hazánk
gazdasági
és
településföldrajzi sajátosságairól.
 Az életmód és a fogyasztási szokások alakulása.
 Vásárlási, fogyasztási szokásaink.
 A család gazdálkodása.
Informatika:
 Az internet egyes kommunikációs szolgáltatásának használata.
 Vásárlás az interneten.
 Informatikai biztonság, az információ hitelessége, a szerzői jog fogalmának
 megismerése.
Magyar nyelv és irodalom:
 A különböző irodalmi művek, filmek elemzésének egyik szempontja.
Történelem:
 Az ipari és hírközlési forradalmak jelentőségének megértése.
Szakmai tantárgyak:
 pénzügyi és vállalkozói ismeretek,
 vállalkozás és marketing,
 jogi ismeretek
 foglalkoztatás II.
További színterek:
 Tanórán kívüli elemek (vetélkedők, versenyek, rendezvények stb.).
 Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel,
cégekkel).
 Az iskola fogyasztóvédelmi működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások.

3.20.1.3 A fogyasztóvédelem módszertani elemei
A módszereknek tartalmaznia kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló
információgyűjtés, információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés és a
döntés alapján eltervezett cselekvés végrehajtásának módszereit.
Fontos, hogy a diákok e módszereket minél többször valós helyi és globális problémákon és
értékeken keresztül maguk alkalmazzák:
Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól
Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel
Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel
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Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, fogyasztói kosár
készítése)
Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés)
3.20.2

A társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az erőszakmentes
konfliktuskezeléssel összefüggő ismeretek

3.20.2.1 Kriminológiai aspektusok
Alapvető célunk a társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással kapcsolatos ismeretek
oktatása terén az iskolában tanulók jogkövető magatartásának elősegítése, esetleges
bűnelkövetésük megakadályozása, a felmerülő problémák, konfliktusok, krízisek kulturált és
hatékony kezelése.
Napjainkban az iskola szerepét úgy szokták felvetni, hogy betölti-e a szükséges nevelő
hatását, segít-e azokban a problémákban (érzelmi, szociális), melyek az iskolában
megnyilvánulnak. A tünetek, zavarok, elváltozások minden életkorban más-más jellegűek,
megnyilvánulásúak, más oki konstellációt tükröznek.
Kisgyermekkorban a szülői kapcsolatokból való kiszakadás, az önállósodás, a
kortárscsoportban az egyenrangú kapcsolatok alakítása és tartása jelentenek problémát,
konfliktusforrást. Tízéves kor körül megjelennek a felnőtté válás problémái (felnőtt szerep,
nemi szerep, identitástudat stb.). Gyakori jelenség, hogy a család nem köti meg eléggé a
gyermeket, az iskola pedig nem integrálja kellőképpen a maga rendszerébe, ezért a szabadidő
terén más kiscsoport hatása alá kerül, melyek általában az iskolai és családi kultúra értékeivel
szemben állnak, és más viselkedési normákat közvetítenek. Deviáns értékeket próbálnak
megvalósítani. Ez többé-kevésbé nyílt konfliktus formájában is megjelenik az iskolában.
A vázolt problémák fokozottan és halmozottan jelentkeznek a családi, anyagi, szociális
gondokkal küzdő, hátrányos helyzetű illetve veszélyeztetett tanulók esetében.
3.20.3 A bűnmegelőzés tartalmi elemei
Az iskolai nevelés-oktatásban szükséges a lélektani motívumokra, a helyes és követendő
értékrend kialakítására, információnyújtásra, figyelemmel kísérésre, a beilleszkedési
problémák csökkentésére fektetni a hangsúlyt.
A cél elérése érdekében megvalósítandó feladatok:
 A helyes értékrend átadása és kialakítása a tanulóknál.
 A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók folyamatos figyelemmel kísérése,
jelzés az együttműködő segélyező szervezetek felé.
 Információnyújtás a legális (cigaretta, alkohol stb.) és illegális (kábítószerek) drogok
használatának negatív hatásairól, következményeiről.
 A szabadidő hasznos és kulturált eltöltése alternatíváinak ismertetése és a lehetőségek
biztosítása.
 Hátránykompenzáció a különböző problémákkal küzdő tanulók esetében.
 Az iskolai beilleszkedési problémák csökkentése, a pozitív társadalmi normák szerinti
életvezetés elősegítése.
 Esetkezelés, folyamatos segítségnyújtás a tanulóknak és családjaiknak.
 Jogok és kötelezettségek ismertetése, tisztázása.
 A joghátrányok és jogkövetkezmények megismerésének elősegítése.
3.20.4 A bűnmegelőzés iskolai módszertanának elemei
 Mentálhigiéné, krízis, erőszak, drog és bűnelkövetési illetve áldozattá válás elleni
előadások segítő szakemberek közreműködésével.
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Szoros és folyamatos együttműködés gyermekjóléti és családsegítő intézményekkel,
szakszolgálatokkal, különböző civil szervezetekkel, alapítványokkal, hatósági
szervekkel (rendőrség, ügyészség, bíróság).
Személyiségfejlesztés.
Közösségfejlesztés.
Drámapedagógiai eszközök.

3.21 Az iskola által alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek (KIP)
A 2016-17-es tanévtől felmenő rendszerben alkalmazzuk a tanórákon a Komplex instrukciós
program (KIP) módszereit
A Komplex instrukciós program olyan tanítási módszer, mely lehetővé teszi a tanárok
számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti
tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog. A program azért alkalmas a
hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók esélyegyenlőségének megteremtésére az
osztálytermi munkában, mert:
 Az osztályon belüli rangsorbeli problémák már az iskola kezdő szakaszában
felismerhetőkké és kezelhetőkké válnak.
 A csoportfoglalkozások alatt a heterogén összetételű osztályokban a speciális
instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül lehetőség nyílik a tanulóknak az
együttműködési normákra történő felkészítésére.
 Sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásával a felszín alatt
megbúvó képességek kibontakoztatása.
 A fentieken kívül módszer másik fontos célja a tanárok szakmai hozzáértésének
fejlesztése a csoportmunka-szervezés során. A pedagógusoknak meg kell
tanulniuk, hogy az új módszerben mi a szerepük az osztálymunka alatt, ezért a
módszer bevezetése, elsajátítása során szükség van munkájuk folyamatos, szakértői
ellenőrzésére, a kollégák közötti együttműködésre.
A Komplex instrukciós programban a tanár célja az, hogy minden diáknak megadja a
lehetőséget a munkában való egyenrangú munkavégzésre, tudatosítja, hogy mindenkinek van
olyan képessége, amely alkalmassá teszi a feladatok megoldásában való sikeres
közreműködésre
Differenciált, nem rutinszerű feladatok alkalmazása, ez minden esetben nyitott végű, több
megoldást kínáló, sokféle, eltérő képességek mozgósítására alkalmas feladatokat jelent.
A felelősség megosztásának elve magába foglalja az egyén felelősségét a saját és a csoport
teljesítményéért, illetve a csoport felelősségét az egyén teljesítményéért.
A tanulók munkájának ellenőrzése a normákon és a szerepeken keresztül történik. A közös
munkában az alábbi együttműködési normák betartása valósul meg:
„Jogod van a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől.”
„Kötelességed segíteni bárkinek, aki segítségért fordul hozzád.”
„Segíts másoknak, de ne végezd el helyette a munkát.”
„Mindig fejezd be a feladatod.”
„Munkád végeztével rakj rendet magad után.”
„Teljesítsd a csoportban kijelölt szereped.”
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A fenti normák kifüggesztve láthatók az osztály falán, és minden alkalommal
emlékeztetik a tanulókat a csoportmunka lényegére, alapelveire. A normák együttes
alkalmazása lehetővé teszi a tanulók számára egymás viselkedésének ellenőrzését.
A munkában minden tanulónak meghatározott szerep jut, ezek az egymást követő
csoportmunkák során cserélődnek, rotálódnak. Ez a szerepváltás segíti elő a
képességek sokoldalú fejlesztését, a státusprobléma kezelését. A szerep mindig a
feladat típusától és a csoport létszámától függ.
Az ideális csoportlétszám 3-5 fő. A foglalkozások során az alábbi tanulói szerepek
alkalmazása a leggyakoribb: kistanár, beszámoló, jegyzetelő, anyagfelelős,
rendfelelős. A szerepek száma függ a csoportlétszámtól. Esetenként egy tanulónak
lehet több szerepe is, illetve a fentieken kívül más szerepek is előfordulhatnak (pl.
időfelelős, konfliktuskezelő stb). A szerepek rotációja alapkövetelmény. A szerepeken
keresztül mindenkinek meg kell tanulnia a munka irányítását, a beszámolást, a helyes,
zökkenő- és balesetmentes munkavégzést, - végeztetést.
A csoporton belül kialakult hierarchia, rangsor kezelése az eltérő, sokféle képesség
mozgósítására alkalmas feladatokon keresztül megváltoztatható. A pedagógus feladata annak
tudatosítása, hogy
 nincs olyan tanuló, aki minden képességben kiváló, de
 mindenki számára van olyan feladat, melyet maradéktalanul meg tud oldani,
valamint
 egyedül senki nem olyan tájékozott, mint a csoport együttesen.
Az együttműködési normák és a tanulói szerepek kialakításának már az iskolába kerülés
pillanatától kezdve fontos célja annak biztosítása, hogy a diákok mind jobban megértsék a
velük szemben támasztott elvárásokat, és a felső tagozatot elérve képesek legyenek direkt
tanári irányítás nélkül is dolgozni.
A tanár szerepe szintén változik. A hagyományos csoportmunkánál a tanár hajlamos a direkt
beavatkozásra, irányításra. Ennél a módszernél a beavatkozás szükségtelen. Az
együttműködési normán keresztül a tanár hatalmát átruházza a tanulókra. A rendszer
megfelelő működése esetén a tanár feladatainak egy részét maguk a diákok végzik el. A
tanulók csak végső esetben fordulnak segítségért a tanárhoz, hisz lehetőségük nyílik a feladat
megbeszélésére egymás között. A csoportban a tanulónak a korábbitól eltérő szerepek jutnak:
kérdez, előad, beszerzi az anyagot, elsimítja a konfliktusokat stb. A szerepek az egymást
követő csoportmunkák során cserélődnek. Ez elősegíti a csoporttagok közötti
együttműködést, a szerepek elsajátítását, a mások iránti tisztelet kialakulását.
A tanár munkája során szakít a rutin-döntéshozatallal. Reagálása attól függ, hogy a csoport
milyen úton hajtja végre a feladatot, és a meglévő státuszprobléma milyen jellegű
beavatkozást igényel. A feladatok jellege megkívánja, hogy új és differenciált feladatokat és
módszereket alkalmazzon, ezzel késztetve absztrakt gondolkodásra a tanulókat. Az egyéni
feladatot pedig úgy kell meghatározni, hogy a diáknak szüksége legyen a csoportfeladat
eredményére, vagyis máris jelentkezik annak igénye, hogy a közös csoportfeladat
végrehajtása megfelelő színvonalú legyen az egyéni továbbhaladás érdekében. Az elvek
betartása tudatos, logikus munkaszervezést kíván.
A Komplex instrukciós programban a csoporttevékenység az osztálytermi munka magja, de
alkalmazása nem kizárólagos. A csoporttevékenység beépül a tananyagba. A tanárok a
módszert akkor alkalmazzák, amikor a cél a konceptuális tanulás, a magasabb rendű
gondolkodás és a tartalom mély megértése. Továbbra is módszereink közé tartozik az
ismeretek tényszerű közlése, a frontális osztálytanítás. A Komplex instrukciós program
alkalmazására lehetőség van többek között egy anyagrész összefoglalásánál, egy új
tananyagrész előkészítésénél, de új ismeret szerzésére és feldolgozására is alkalmat adhat.
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Ezt a módszert a tanítási órák körülbelül egyötödében alkalmazzuk főként a közismereti
képzésben.
A csoportmunka elemei a csoport-feladatlapok, a háttérinformációt nyújtó adatlapok, az
egyéni feladatlapok, illetve a munkához szükséges eszközök, anyagok. Bár az órai munka
legfontosabb része a csoportfeladat, a munka minden esetben egyéni feladatmegoldással
zárul.
KIP részletes programterv a 8. mellékletben.
3.21.1 A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére az iskola településén élő
nemzetiségek kultúrájának megismertetésére szolgáló tananyag
Kerületükben a következő nemzetiségek élnek:
 Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat
 Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat
 Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata
 Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet
 Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
 Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat
 Budapest Főváros Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
 A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiségek
kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot az iskola a következő tantárgyak helyi
tantervébe építette be:
A nemzetiségekről szóló oktatás színterei
 Tanítási órák: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv
 Szabadidős
tevékenységek:
Kerületi
önkormányzat,
helyi
önkormányzatok, CSILI Művelődési házzal együttműködés

nemzetiségi
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4 AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI PROGRAMJA
4.1 Az intézmény szakmai szerkezete:
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4.1.1 Középfokú nevelés-oktatás szakasza
Kifutó:
 12. évfolyam, közismereti képzés - kerettanterv: XXX. Szépészeti ágazat
kerettanterve.
Új belépő:
 9-13. évfolyam, közismereti képzés, kerettanterv a szakgimnáziumok számára,
valamint szakképzési kerettanterv a XXX. Szépészet ágazathoz tartozó 54 815 01
fodrász és 54 815 02 kozmetikus szakképesítéshez
 12-13. évfolyam felnőtt - szakmunkások számára érettségire felkészítő oktatás
kerettanterve nappali tagozat 2 éves
4.1.2 Szakképzés szakasza
 Fodrász 54 815 01 (az 52 815 03 Férfi fodrász-borbély mellék-szakképesítéssel)
 Kozmetikus 54 815 02 (az 52 815 04 Szépségtanácsadó mellék-szakképesítéssel)
4.1.3 Felmenő rendszerben kifutó oktatás, képzés
4.1.3.1 Szakközépiskola továbbiakban szakgimnázium 12. évfolyam kifutó
A képzési idő 4 év általános műveltséget megalapozó szakasz + szakmai érettségi (FEOR:
szolárium-kezelő betölthető munkakörrel), ezt követően +2 év szakképzés fodrász vagy
kozmetikus szakmában.
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Szakközépiskola (szakgimnázium)
9.

10.

11.

Szakképzés
1/13. és 2/14.

12.

Általános műveltséget megalapozó szakasz
érettségire felkészítés–közismereti és ágazati
szakmai
+ szakmai képzés (1/13 évf. gyakorló fodrász,
gyakorló kozmetikus)

fodrász 54 815 01

kozmetikus 54 815 02

4.1.3.2 Szakképzés
Szakképzés érettségizett tanulóknak
Új belépő képzés 2016/17 tanévtől
A 2016/2017. tanévtől bevezetésre kerülő szakgimnáziumi kerettantervek szerint a módosított
OKJ szerint a 150/2012 (VII. 6.) Korm. rend. alapján:
 Fodrász OKJ: 54 815 01
 Kozmetikus OKJ: 54 815 02
Szakgimnázium 9-12. évfolyamán mellék-szakképesítésként megszerezhető a 12. évfolyam 1.
félévét követően:
 Férfi fodrász-borbély OKJ: 52 815 03
 Szépségtanácsadó OKJ: 52 518 04 szakképesítés.
4.1.3.3 Szakgimnázium 9-13. évfolyam
A képzési idő 4 év általános műveltséget megalapozó szakasz + szakmai beszámíthatóság, ezt
követően +1 év szakképzés fodrász vagy kozmetikus szakmában
Szakgimnázium

9.

10.

11.

12.

5/13. szakképzési évfolyam

Általános műveltséget megalapozó szakasz, érettségire felkészítés – közismereti
és szakmai érettségi, 10. évfolyamot követően választható OKJ-s
Fodrász OKJ 54 815 01
mellékszakképesítés (Férfi fodrász-borbély, vagy szépségtanácsadó) + szakmai
Kozmetikus OKJ 54 815 02
képzés beszámíthatósággal

4.1.3.4 Szakképzés érettségizett tanulóknak
Szakképesítés
Fodrász OKJ 54 815 01
Kozmetikus OKJ 54 815 02

Képzési
idő
2 év

Évfolyam
1/13; 2/14

4.2 Szakgimnázium tartalmi óratervek
Szakgimnázium kerettantervben alkalmazott heti és éves óraszámok
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Kerettantervek
Részletesen a 2. sz. mellékletben
Szakképzési kerettanterv alapján felnőttoktatás keretében oktatott szakmai tantárgyak
óraszámai
Részletesen a 2. sz. mellékletben
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4.3 gyakorlati vizsgák helyi szabályai
Az évközi értékeléssel készítjük fel a tanulókat a köztes vizsgák követelményeinek
teljesítésére. Az értékelés megkezdése előtt a tanulóknak ismerniük kell azokat a
szempontokat, amelyeket munkájuk értékelésekor figyelembe vesz a vizsgabizottság
(szaktanárok, szakoktatók).
A tanulók oktatója a tanév során félévenként legalább három érdemjeggyel értékeli a tanulók
teljesítményét az addig tanultak bemutatása, kivitelezése alapján. Az érdemjegyek legalább
egyikének félévenként a gyakorlathoz szorosan kapcsolódó elméleti számonkérésből kell
származnia.
A szakmák jellegéből adódóan mind a gyakorláshoz, mind a vizsgákhoz modellek
szükségesek. A modellekről a tanuló feladata gondoskodni.
A vizsgázó megjelenése a vizsgán ápolt, öltözéke tiszta, a higiéniai szabályoknak megfelelő.
4.3.1 Az iskola által szervezett szakmai gyakorlati vizsgák ütemezése
A vizsgáról szóló részletes tájékoztatás található az iskola honlapján: www.sisy.hu. Az iskola
által szervezett kötelező gyakorlati vizsgák esetén az intézmény a gyakorlati képzést folytató
gazdálkodó szervezetektől terembérleti díjat szed a honlapon található tájékoztatás szerint.
4.3.2 Az szakmai gyakorlati tantárgyak osztályzatának kialakítása a 2016.
szeptember 1. előtt indult szakképzésre vonatkozóan kifutó rendszerben
Az 9-12. évfolyam ágazati gyakorló fodrász (52 815 01) és a gyakorló kozmetikus (52 815
02) szakképesítéseknél a szakmai gyakorlati tantárgyak osztályzattá történő átalakításának
rendje.
A szakmai gyakorlat tantárgyai:
1.
szakmai alapozó gyakorlat (masszázs + smink + haj szövés, fonás, sodrás + labor)
2.
kézápoló szakmai gyakorlat
Szakmai alapozó gyakorlat
gyakorlati tantárgyak
jegyek kialakításának szabályai
12.évf.:
- minden gyakorlati tantárgy önálló félévi, ill. év
labor
végi osztályzatot kap,
- csak év végén kell javítóvizsgát tennie az elégtelen
tantárgyból a tanulónak
A szakmai alapozó gyakorlat év végi osztályzatát 2/3-ad részben a résztantárgyak
évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben a köztesvizsga eredménye alkotja. Az
I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül
kialakításra.
Kézápoló gyakorlat
gyakorlati tantárgy
jegyek kialakításának szabályai
12. évf.: kézápoló gyakorlat
- a gyakorlati tantárgy önálló félévi, ill. év végi
osztályzatot kap,
- csak év végén, kell javítóvizsgát tennie az elégtelen
tantárgyból a tanulónak
A kézápoló gyakorlat év végi osztályzatát 2/3-ad részben a tantárgy évközi összes
jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben a köztesvizsga eredménye alkotja. Az I. félévi
gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
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Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat teljesítése
A szakképzési kerettantervben előírt összefüggő szakmai gyakorlat követelményeinek
teljesítése a továbbhaladás feltétele. A gyakorlat elvégzéséről a gyakorlati képzést folyató
gazdálkodószervezet igazolást állít ki az iskola részére a www.sisy.hu honlapon is közzétett
iratminta kitöltésével. A tanuló feladata az igazolás határidőre való eljuttatása az iskolába.
4.3.3 Szépészet ágazati gyakorlati vizsgafeladatok – szakközépiskola 12.
évfolyamain kifutó rendszerben (2015/16-os tanévtől felmenően)
4.3.3.1 12. évfolyam – kézápoló szakmai gyakorlat
Feladatok évvégén:
1. Körömlemez ápolása japán manikűr technológiával két kézen 45’
2. Kezelési terv készítése (honlapon közzétett sablon alapján)
A feladat leírása: Végezze el a teljes kézápolási folyamatot a modellje mindkét kezén. A
kézápolási feladat elvégzésekor a kezelési tervet úgy állítsa össze, hogy a diagnosztizálás
során tapasztaltakat figyelembe véve, a kéz ápolása francia manikűr technológiával készüljön.
A körömlemez ápolását japán manikűr alkalmazásával végezze!
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök: fém bőrfeltoló – kaparó, körömvágó
olló, gyémántporos reszelő. Élő modell. Előre elkészített nyomtatott kezelési terv a honlapon
található minta alapján.
4.3.4 Szakgimnáziumi
gyakorlati
vizsgafeladatok
2016/17-es
felmenően, 2018/19-estanévtől kifutóan („átmeneti” képzésben)

tanévtől

4.3.4.1 Az szakmai gyakorlati tantárgyak osztályzatának kialakítása a 2016.
szeptember 1-től bevezetett szakgimnáziumi képzésekre vonatkozóan
Szakképesítés:
54 815 01 Fodrász
54 815 02 Kozmetikus

A szakképesítéshez tartozó választható
mellék-szakképesítés
52 815 03 Férfi fodrász-borbély
52 815 04 Szépségtanácsadó

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.)
szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés
érettségi utáni évfolyamának (5/13.) szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével,
órakeretével.
A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi
szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés
9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak
tartalmával, összes óraszámával.
Fodrász, férfi fodrász-borbély mellék-szakképesítéssel
10. évfolyam
Tantárgy: Fodrász szakmai gyakorlat
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Modern – klasszikus - divat frizura, hajvágás, szárítás modellen.
60’
A vizsgafeladat ismertetése: A hajhossz a fejtetőn min. 7 cm hosszú, tarkóban, fül körül és a
nyakban 1 cm-es lenövés a minimum. A tarkó és a fül körüli résznél a nullpont kialakítása
kötelező, melyből fokozatos átmenetet kell készíteni. A precíziós hajvágás során nullpont
kialakítása borotvával kötelező. Választékkal vagy választék nélkül is el lehet készíteni a
frizurát. Minden hajvágó eszköz alkalmazható a frizura kialakítása közben, hajvágógép
használata kötelező! Az elkészült hajvágás után egy, a mai kornak megfelelő divatfrizurát
alakítson ki a vizsgázó hajszárítással, fésüléssel. A hajvágás és a hajszárítás egyben
értékelendő. Bármilyen finish termék használata megengedett a frizura kialakításánál.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, és dokumentumok
(munkanapló).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben
a köztesvizsga eredménye alkotja.
Tantárgy: Borbély szakmai gyakorlat

Feladat év végén
Borotválás teljes arcfelületen, modellen
20’
A vizsgafeladat ismertetése: Pihés modell nem alkalmas, minimum egynapos szakállal
rendelkezzen a modell. A modell helyes előkészítése a művelethez. A technológiai folyamat
során bizonyítsa a helyes borotvafogásokat. A műveletet sérülésmentesen, kiborotválás nélkül
kell elvégezni. Az egyes és kettes borotvafogások alkalmazása kötelező, a többi borotvafogást
csak akkor, ha szükséges. Arcon szőrzet nem maradhat.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, és dokumentumok
(munkanapló).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben
a köztesvizsga eredménye alkotja.
11. évfolyam
Tantárgy: Fodrász szakmai gyakorlat
Feladat év végén
Dauer készítése, hajvágás, hajszárítás, szakáll formázás férfi modellen, vagy férfi babafejen
150’
A vizsgafeladat ismertetése: A minimum 15 maximum 20 darab műanyag, gumipántos
dauercsavaró alkalmazásával alakítsa ki a megtervezett frizurát. A munkafolyamat során
alkalmazzon dauerpapírt, dauertűt, a hajszerkezetnek megfelelő dauervizet, a szükséges
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hatóidő betartásával. A fixálás műveletével rögzítse a hullámokat. A hajvágással alakítsa ki a
formát. Minden hajvágó eszköz alkalmazható a frizura kialakítása közben, hajvágógép
használata kötelező! A hajszárítás során diffúzor használata is megengedett, hajkefék
használata tilos. Semmilyen más hajformázó eszköz (göndörítő, simító) nem használható.
Finish termékek használata megengedett.
A szakáll formázásának módja szabadon választott. A modell, babafej arcszőrzete minimum 2
cm legyen a teljes arcfelületen! Bajuszmentes forma kialakítása is elfogadott. A művelet során
olyan eredményt érjen el, mely kiemeli a modell vonásait, megjelenését. Minden vágóeszköz
alkalmazható a szakáll kialakításához! A vizsgafeladat egyben értékelendő.
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, és dokumentumok
(munkanapló).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben
a köztesvizsga eredménye alkotja.
Tantárgy: Borbély szakmai gyakorlat

Feladat évvégén
Férfi klasszikus vágás-választék nélkül, szárítással vagy angol vágás választékkal, szárítás
modellen, vagy babafejen.
60’
A vizsgafeladat ismertetése: A hajhossz a fejtetőn min. 8 cm hosszú, a tarkón és a fül körül
min. 1 cm legyen. Készítendő választékkal vagy választék nélküli klasszikus vagy angol
hajvágás, szárítás. A kiindulási „0” pont meghatározása után a fül körül és a tarkórészen lévő
haj vágása stuccolással történjen. Éles, tiszta fazon vágása kötelező, az oldalfazon
kiborotválása kötelező. A készre fésült, beszárított frizura elkészültekor a haj nem lóghat a
fülre. Vízszintes kiindulási vonal „0” pont, csak kontúr nélkül borotválható ki. A fejtetőt és az
oldalhajakat borotvával át kell vékonyítani úgy, hogy a klasszikus frizura szárítása, fésülése
kialakítható legyen, hullám- és tincsmentesen. Hajvágógép és ritkító olló, valamint tapperolló
nem használható. A vizsga folyamán min. 1 cm haj vágása a vizsgabizottság előtt kötelező a
fejtetőn lévő hajhosszból. A hajvágás és a hajszárítás egyben értékelendő.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, és dokumentumok
(munkanapló).
A félévi és évvégi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben
a köztesvizsga eredménye alkotja
12. évfolyam
Tantárgy: Fodrász szakmai gyakorlat
Feladat évvégén
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Melírozás, hajszárítás női modellen, vagy babafejen
60’
A vizsgafeladat ismertetése: A női modell, vagy babafej haján végezzen fűzött melírozási
technológiával színváltoztatást a fej egész területén legalább 25-30 fólia elhelyezésével. A
művelet során oxidációs festékkel két színmélységet kell világosítani a kiinduló
színmélységhez képest. A melír a hajtőtől kezdődjön, és ne legyen foltos. A hatóidő leteltével
végezze el a hajfestés befejező műveleteit, majd kézi hajszárítóval szárítsa meg a hajat. A
hajszárítást nem kell értékelni! A művelet során csak professzionális, Magyarországon
forgalmazott oxidációs hajfestéket lehet használni.
A vizsgafeladat időtartama munkafolyamat: 40 perc + hatóidő + 20 perc hajszárítás
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, és dokumentumok
(munkanapló, festőkönyv).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben
a köztesvizsga eredménye alkotja.
Tantárgy: Borbély szakmai gyakorlat
A tanulók gyakorlati teljesítményét a szakoktató értékeli az évközi érdemjegyek alapján. A
tantárgyi követelményeket az 1. félév során kell teljesíteni az OKJ-s szakmai vizsga letétele
érdekében.
2/14. és 5/13. fodrász szakképző évfolyam
Tantárgy: Fodrász szakmai gyakorlat
Feladatok év végén
A) Női alaphajvágás: 1. Kompakt forma hajvágása szárítás nélkül, majd női alaphajvágás: 2.
Lépcsőzetes forma hajvágása, szárítás ugyanazon az 1-es modellen vagy babafejen.
A vizsgafeladat ismertetése: A női alap hajvágási művelet során legyen látható a fejterület
tudatos és precíz felosztása. Az anatómiai pontok, és a geometriai meghatározások
segítségével alakítsa kis a vezető tincset, aminek segítségével meghatározza a haj hosszát,
irányát. Balesetmentesen végezze a hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását és
ellenőrzését. 4 cm hajvágás kötelező a vezető passzéból a vizsgabizottság előtt. A haj puhítása
nem megengedett, a frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni. A
vizsgabizottság a hajvágást felválasztásokkal ellenőrzi. Női alaphajvágás: 1. kompakt
egyhossz forma kialakítása csak ollóval: készítendő egy olya forma, melynél a haj
természetes esésében nem keletkezik átmenet. A frizura külső vonala lehet vízszintes, az arc
felé hosszabbodó, illetve rövidülő, de csak szimmetrikus lehet. A 4 cm vágás után a tarkóhaj
maximum nyakszirtközépig érhet. A hajszárítást nem kell elvégezni, mert a következő vizsga
műveletnél lesz megszárítva a modell. (40 perc)
2. Lépcsőzetes forma kialakítása csak ollóval az 1.sz. modellen, vagy babafejen. A női alap
hajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása. Az anatómiai
pontok, és a geometriai meghatározások segítéségével alakítsa ki a vezető tincset, aminek
segítségével meghatározza a haj hosszát, irányát és átmenetképzését. Balesetmentesen
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végezze a hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását és ellenőrzését. A vezetőpasszéból
nem kötelező rövidíteni, de megengedett, csak az átmenetképzést kell kialakítani. A haj
puhítása nem megengedett, a frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni. A
hajvágás és a hajszárítás egyben értékelendő! A vizsgabizottság a hajvágást felválasztásokkal
ellenőrzi. Női alapvágás: Lépcsőzetes forma. Készítendő lépcsőzetes hajvágási forma a
kompakt hajvágás folytatásaként, melynél a tarkótól felfelé folyamatos átmenet képződik,
úgy, hogy a felső hajszakasz mindig hosszabb. A frizura külső vonala lehet vízszintes, az arc
felé hosszabbodó, illetve rövidülő, de csak szimmetrikus lehet. A folyamatos átmenet
kialakítást követően a hajszárítással hangsúlyozza a formajegyeket. (60 perc)
A vizsgafeladat időtartama: 40 + 60 perc
B) Női hajfestés, melír-blanche alkalmazásával, hajvágás, hajszárítás lépcsőzetes hajvágás
modelljén, vagy baba fején
A vizsgafeladat ismertetése: hajfestést kell végezni az A) vizsgafeladat modelljén, vagy
babafejen, ahol az alapszínhez képest 2 színmélységgel világosabbra kell festeni, vagy
legalább 70 %-os ősz haj festését kell elvégezni divatszínre. A hajfestéssel egyidőben
legalább 10 melírfóliát kell elhelyezni lapmelír technológiával és Blanche-por alkalmazásával
világosítani. A Blanche készítmény alkalmazását nem kell a hajtőtől elkezdeni. A melírozott
tincseken a színárnyalást, színbiztosítást oxidációs festékkel, vagy oxidációs színezővel kell
elvégezni. A színképzést követően a hajvágás alkalmával mód van a haj puhítására, bármely
hajvágó eszközzel történő vágásra, majd a hajszárításra. Fizikai forma változatok – hajsimító,
kreppelő, hullámosító stb. – alkalmazása megengedett. Minden finish termék alkalmazható. A
modell, babafej megjelenése feleljen meg az aktuális trendnek.
A vizsgafeladat időtartama: hajfestés, melír technológia 40 perc + hatóidő + hajvágás, szárítás
40 perc
C) Női alaphajvágás: fentről lefelé hosszabbodó forma, hajvágása szárítás nélkül, majd női
alaphajvágás: 3. Uniform forma hajvágása, szárítás ugyan azon a 2-es modellen vagy
babafejen
A vizsgafeladat ismertetése: a női alap hajvágási művelet során legyen látható a fejterület
tudatos és precíz felosztása. Az anatómia pontok, és a geometriai meghatározások
segítségével alakítsa ki a vezető tincset, aminek segítségével meghatározza a haj hosszát,
irányát és átmenet képzését. Balesetmentesen végezze a hajvágás műveletét, a hajterületek
leválasztását és ellenőrzését. A haj újítása nem megengedett, a frizura kialakítását csak tompa
vágással lehet elkészíteni. A vizsgabizottság a hajvágást felválasztásokkal ellenőrzi. A
hajszárítást nem kell elvégezni, mert a következő vizsgaműveletnél lesz megszárítva a modell.
Női alaphajvágás: 4. Fentről lefelé hosszabbodó forma, hajvágása csak ollóval, szárítás
nélkül. A fejtető legmagasabb pontján lévő vezető passzéhoz viszonyítva minden tincs
fokozatosan hosszabb. A vezető passzéból négy centiméteres hajvágás kötelező a
vizsgabizottság előtt. A folyamatos átmenet kialakításával biztosítsa a forma jegyeket. (40
perc) Uniform forma, hajvágása csak ollóval, szárítással.
A vizsgafeladat ismertetése: A női alap hajvágás művelet során legyen látható a fejterület
tudatos és precíz felosztása. Az anatómiai pontok, és geometriai meghatározások segítségével
alakítsa ki a vezető tincset, aminek segítségével meghatározza a haj hosszát, irányát és
átmenet képzését. Balesetmentesen végezze a hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását
és ellenőrzését. A fej legmagasabb pontján lévő hajhosszból nem kötelező vágni, de
megengedett, azonos hajhosszt kell kialakítani a fej teljes területén. A haj puhítása nem
megengedett, a frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni. A hajvágás és a
hajszárítás egyben értékelendő. A vizsgabizottság a hajvágást felválasztásokkal ellenőrzi. Az
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uniform hajvágási forma kialakítását a fentről lefelé hosszabbodó forma modelljén kell
elvégezni, melynek a vezető passzéja – a legrövidebb passzé adja az uniform forma hosszát.
A fej egész területén azonos hosszúságú kell, hogy legyen a haj. Az egységes hajhossz
kialakításával lesz bizonyítva az uniformizált haj. A hajszárítás kapcsolódjon a formához és
hangsúlyozza azt.
A vizsgafeladat időtartama: 40 + 60 perc.
D) Konty – alkalmi frizura kialakítása
A vizsgafeladat ismertetése: A megszárított, becsavart, vagy sima, kiengedett hajból
feltűzésekkel olyan frizurát alakítson ki, ami összhangban van modellje karaterével,
megjelenésével. A kész frizura összhatásában viselje az alkalmi frizura jegyeit. Csatok,
hajtűk, gumik és kontybetétek alkalmazása megengedett. Fizikai formaváltoztatás (hajsimító,
hajsütővas, kreppvas használata) megengedett a frizura kialakításánál. Minden finish termék
alkalmazása megengedett.
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc.
Szükséges:
A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, modellek és dokumentumok
(munkanapló, festőkönyv).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben
a köztesvizsga eredménye alkotja.
Kozmetikus, szépségtanácsadó mellék-szakképesítéssel
10. évfolyam
Tantárgy: Kozmetikus szakmai gyakorlat
A tanulók éves gyakorlati teljesítményét a szakoktató értékeli az évközi érdemjegyek alapján.
Tantárgy: Szépségtanácsadó szakmai gyakorlat
Feladatok év végén
1. Öltözékhez illő nappali smink készítése soros, vagy tincses műszempilla alkalmazásával,
frizuraigazítás
45’
Az arc kendőzése, alapozása, az arc alkati hibáinak korrigálása és a bőrhibák javítása. A
szemhéj és a száj kendőzése, a soros vagy tincses műszempilla felhelyezése az életkor és az
egyéniség, a frizura, a köröm, valamint az aktuális trendek figyelembe vételével történjen,
szabadon választható szín és eszköz használattal. A nappali sminket a modell életkorának,
karakterének, stílusának, öltözékének megfelelően kell elvégezni. Az elkészített smink
illeszkedjen az egyéniségéhez, stílusához, frizurájához, körömszínéhez és öltözetéhez.
2. Portfólió bemutatása
10’
A Szépségtanácsadó modul tartalmának eddigi tanulmányai során készült saját dolgozatok
források pontos feltüntetésével, saját eredeti rajzok, vázlatok bemutatása a portfólióval. A
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vizsgázó mappába rendezve bemutatja tanulmányai során készített egyéni munkáit. A
vizsgára készített portfóliót a vizsga előtt legalább 14 nappal előbb le kell adni az
osztályfőnöknek.
Terjedelem: min. 6 – max. 10 A4-es, vagy A3-as oldal.
Szükséges:
A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, modellek és dokumentumok
(munkanapló és előre leadott portfólió).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben
a köztesvizsga eredménye alkotja.
Tantárgy: Kéz-és körömdíszítés gyakorlat
Feladatok év végén
1. A körömlakkozás előkészítéssel
45’
A feladat kizárólag természetes, egészséges körmön, bőrőn végezhető el. A lakkozást
bőrfeltolás, bőroldó alkalmazása és eltávolítása valamint a köröm formázása előzi meg. A
feladat elvégzése során a higiéniai szabályok betartását is értékeli a bizottság. A lakkozás előtt
a köröm felülete száraz, zsírtalan, portalan.
A lakkozást a modell életkorának, karakterének, öltözékének, stílusának megfelelően kell
elvégezni.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök: fém bőrfeltoló – kaparó, bőrvágó
olló, körömvágó olló, gyémántporos reszelő.
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben
a köztesvizsga eredménye alkotja.
11. évfolyam
Tantárgy: Kozmetikus szakmai gyakorlat
Feladatok év végén
1. Saját modell diagnosztizálása előre elkészített diagnosztikai lap alapján
10’
Az alap bőrtípusok és elemi elváltozások felismerése, jellemzése és a diagnózis indokolása
szóban.
A vizsgázó munkájának részét képezi és az értékelésnél is szempont: a vendég átöltöztetése,
kényelembe helyezése, a tanuló és környezetének esztétikus, ízléses megjelenítése és
értékelendő. A vizsgázó a kész, iskola honlapján található minta alapján készített nyomtatott
kezelési tervet a vizsga megkezdéskor adja át a vizsgabizottság elnökének.
2. Idegen modell diagnosztizálása központilag összeállított diagnosztikai lap kitöltésével
20’
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Az alap bőrtípusok és elemi elváltozások felismerése, jellemzése és az iskola honlápján
közzétett diagnosztikai lap kitöltése, majd a diagnózis indokolása szóban. A feladat
elvégzéséhez nagyítós lámpa használható.
3. Összefüggő iskolamasszázs saját modellen bőrtípusnak megfelelően
30’
Saját modell letisztítása, peelingezése, masszírozása.
A kezelés során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat
lehet használni. Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni.
A masszírozás történhet masszázskrém + olaj keverékével és a mártogatás megengedett. A
masszázs ideje a vizsgán kb. 20 perc, amiből 10 perc összefüggő, bőrtípusnak megfelelő
mozdulatok túlsúlyban, 10 perc iskolamasszázs mozdulatai a vizsgabizottság kérésére.
Szükséges:
A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, modellek és dokumentumok
(munkanapló, előre elkészített, nyomtatott formátumú diagnosztikai lap).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben
a köztesvizsga eredménye alkotja.
Tantárgy: Szépségtanácsadó szakmai gyakorlat
A tanulók éves gyakorlati teljesítményét a szakoktató értékeli az évközi érdemjegyek alapján.
12. évfolyam
Tantárgy: Kozmetikus szakmai gyakorlat
A tanulók éves gyakorlati teljesítményét a szakoktató értékeli az évközi érdemjegyek alapján.
Tantárgy: Szépségtanácsadó szakmai gyakorlat
Feladatok félévkor:
1. Műszempilla építés/felhelyezés modellen
90’
A vizsgafeladat ismertetése: A művelet megkezdése meggyőződik arról, hogy a műszempilla
építésnek/felhelyezésnek nincs kontraindikációja. Szálankénti szempillaépítés/vagy tincses
műszempilla-felhelyezés elkészítése megfelelő ívű, hosszúságú, vastagságú szempillákkal az
építéshez alkalmas eszközök és anyagok használatával. A kivitelezésnél figyelni kell a
tökéletes előkészítésre, a ragasztó és a szempillák szakszerű technológiai kivitelezésére. A
szempillák színe, hosszússága alkalomhoz és a modell szempillájához illeszkedjen. A
szempillák felhelyezése után megfelelő tanácsokkal kell ellátni a vendéget az utókezeléssel és
otthoni ápolással kapcsolatban. Amennyiben a tincses műszempilla-felhelyezést választja a
vizsgázó, úgy tussal végzett szemkontúrt alkalmazhat.
2. Portfólió bemutatása
15’
A Szépségtanácsadó modul tartalmának tanulmányai során készült saját dolgozatok források
pontos feltüntetésével, rajzok, vázlatok bemutatása a portfólióval. A vizsgázó mappába
rendezve bemutatja tanulmányai során készített saját egyéni munkáit. Az elkészített
vizsgaportfóliót a vizsga előtt legalább 15 nappal az osztályfőnöknek le kell adni.
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Terjedelem: min. 10 – max. 30 A4-es, vagy A3-as mappa.
Szükséges:
A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, modellek és dokumentumok
(munkanapló, portfólió).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad
részben a köztesvizsga eredménye alkotja. Elégtelen félévi osztályzat esetén a tanuló nem
tehet február-márciusban OKJ-s szakmai vizsgát. Amennyiben a félévi köztesvizsga elégtelen
a második félév során a tanuló egy ízben javíthat a félévi vizsga feladataiból. Csak azt a
feladatot kell megismételnie, amire elégtelent kapott.
A tanulók éves gyakorlati teljesítményét a szakoktató értékeli az évközi érdemjegyek alapján,
de a tantárgyi követelmények sikeres teljesítéséhez a köztesvizsga sikeres – legalább
elégséges – teljesítése is szükséges.
2/14. és 5/13. kozmetikus szakképző évfolyam
Tantárgy: Kozmetikus szakmai gyakorlat
Feladatok év végén
1. Idegen modell diagnosztizálása és kezelési terv készítése 40’ (értékelés nélkül).
A vizsgázó központi diagnosztizáló lapon készíti a kezelési tervet, 2 oldal terjedelemben (1
oldal diagnosztika, 1 oldal kezelési terv), amely tartalma: Az alap és kombinált bőrtípusok és
a kozmetikai rendellenességek, elemi elváltozások, szövetszaporulatok meghatározása a
szubjektív és objektív tünetek alapján. A meghatározott bőrtípus teljes kozmetikai kezeléssorrendjének, alapelveinek, céljának meghatározása. Az alkalmazott professzionális
kozmetikumok összetételének, hatóanyagainak megnevezése és bőrre gyakorolt hatása
valamint az otthoni ápoláshoz adott javaslatok. A kezelési terv ismertetése mindkét vizsgázó
jelenlétében történik – aki a modellt biztosította, és aki diagnosztizálta.
2. A vizsgafeladat megnevezése: Tartós szempilla-, szemöldökfestés sorsolt modellen 20’
A tartós szempilla-, szemöldökfestést a modell karakterének megfelelő színű festékekkel kell
végezni, amelyet az a vizsgázó hozott, aki a modellt biztosította a vizsgára. A modell nem
lehet előre festett és sminktetovált. (A bőrpróba igazolása festőkönyvben történik.). A
művelet során egyszer használatos, vagy könnyen fertőtleníthető eszközöket lehet használni.
A technológia (fektetve, vagy tincsezve) szabadon választott. A szempillafesték eltávolítása
után a bórvízzel történő szemöblögetés kötelező.
3. Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alap-készülékek használata
(10+10’)
Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alap-készülékek szakszerű üzembe helyezése,
beállítása és működésének bemutatása saját modellen. A készülék gyakorlati alkalmazása az
adott bőrtípus/rendellenesség esetében, működési elve. A készülék alkalmazásának javallatai,
ellenjavallatai.
A vizsgázónak a következő készülékek egyikéből kell beszámolnia tételhúzás alapján:
gőzölő/vagy vaposon, mikrodermabrázió/vagy hidroabrázió/vagy frimátor, iontoforézis,
ultrahang, vio, hidegmeleg arcvasaló/vagy termovasaló. A 8-10 perces összefüggő felelt előtt
10 perc felkészülés áll a vizsgázó rendelkezésére.
4. Saját modell kezelése a központilag kiadott kezelési terv minta alapján
90’
Saját modell letisztítása, masszírozása (összefüggő üzleti masszázs), felpuhító borogatás
felhelyezése, tisztítás, fertőtlenítés, szemöldök-igazítás, összehúzás, nyugtatás és/vagy
táplálás helyspecifikusan, gyantázás (hónalj/vagy kar/vagy bikini vonal).
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A kezelés során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat
lehet használni. Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni.
A borogatás és szemöldökigazítás műveleteknél nem kötelező felpuhító krémmel
alákrémezni, amennyiben masszázs után történik. A szemöldök-igazítás feladatnál feltétel,
hogy legyen mit szedni. (Saját modell kezelése a központilag kiadott kezelési terv minta
alapján történik, melyet a vizsgázó előre elkészített és a vizsga előtt legalább 15 nappal
leadott az osztályfőnökének.)
4.3.5 Szakgimnáziumi
felmenően

szakelméleti

vizsgafeladatok

2016/17-es

tanévtől

2/14. és 5/13. szakképző évfolyamokon nappali tagozaton
Tantárgy: szakmai idegen nyelv
Feladatok év végén:
Az iskola által szervezett köztesvizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsga
szakmai szövegeken alapuló nyelvhelyességi és szövegértési feladatokból áll. A szóbeli
vizsga a helyi tantervben rögzített tematika alapján az adott tanévben tanult valós, munkája
során előforduló szituációk, interakciók a vendéggel.
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra. Az évvégi
osztályzat a tanév során szerzett érdemjegyek átlaga és a vizsgán szerzett érdemjegyek
számtani átlaga, a matematikai kerekítés szabályai szerint.
4.3.6 Új szakgimnáziumi gyakorlati vizsgafeladatok 2018/19-es tanévtől 9. és
1/13. évfolyamoktól felmenően
Szakképesítés:
54 815 01 Fodrász
54 815 02 Kozmetikus

A szakképesítéshez tartozó mellékszakképesítés
52 815 03 Férfi fodrász-borbély (11-12.
évfolyamon választható)
52 815 04 Szépségtanácsadó (11-12.
évfolyamon választható)

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.)
szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés
érettségi utáni évfolyamának (5/13.) szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével,
órakeretével.
A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi
szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés
9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak
tartalmával, összes óraszámával. A 10. évfolyamon mellék-szakképesítést nem választó
tanulók azonos időkeretben a 2. sz. mellékletben meghatározott órákon vesznek részt.
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4.3.6.1 Az szakmai gyakorlati tantárgyak osztályzatának kialakítása a 2018.
szeptember 1-től bevezetett új szakgimnáziumi képzésekre vonatkozóan
FODRÁSZ szakképesítéshez tartozó gyakorlati köztesvizsga feladatok
9. évfolyam
Tantárgy: Fodrász szakmai gyakorlat
Feladatok év végén:
A) Szalontechnika babafejen
40’
A vizsgafeladat ismertetése: 20 darab dauercsavaró, 9 darab ellentétes irányú gyűrű és 3 sor
Marcell vízhullám elkészítése - csak fixatörők (zselé- lakk) használatával.
A babafej haját a munka megkezdése előtt be kell vizezni. A tanulónak dauercsavarást,
gyűrűzést és Marcell hullámot kell bemutatnia egy művelet során, amelyből kiderül a hullám
készítése. Minden méretű dauercsavaró használata elfogadott (kivéve a facsavaró, kukac vagy
hasonló formájú csavaró). A fennmaradó haj formára fésült legyen.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, és dokumentumok
(munkanapló).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben
a köztesvizsga eredménye alkotja.
10. évfolyam
Tantárgy: Fodrász szakmai gyakorlat
Feladatok év végén:
A) Borotválás teljes arcfelületen, modellen
20’
A vizsgafeladat ismertetése: Pihés modell nem alkalmas, minimum egynapos szakállal
rendelkezzen a modell. A modell helyes előkészítése a művelethez. A technológiai folyamat
során bizonyítsa a helyes borotvafogásokat. A műveletet sérülésmentesen, kiborotválás nélkül
kell elvégezni. Az egyes és kettes borotvafogások alkalmazása kötelező, a többi borotvafogást
csak akkor, ha szükséges. Arcon szőrzet nem maradhat.
B) Modern – klasszikus – férfi hajvágás, szárítás modellen
60’
A vizsgafeladat ismertetése: A hajhossz a fejtetőn min. 7 cm hosszú, tarkóban, fül körül és a
nyakban 1 cm-es lenövés a minimum. A tarkó és a fül körüli résznél a nullpont kialakítása
kötelező, melyből fokozatos átmenetet kell készíteni. A precíziós hajvágás során nullpont
kialakítása borotvával kötelező. Választékkal vagy választék nélkül is el lehet készíteni a
frizurát. Minden hajvágó eszköz alkalmazható a frizura kialakítása közben, hajvágógép
használata kötelező! Az elkészült hajvágás után egy, a mai kornak megfelelő frizurát alakítson
ki a vizsgázó hajszárítással, fésüléssel. A hajvágás és a hajszárítás egyben értékelendő.
Bármilyen finish termék használata megengedett a frizura kialakításánál.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, és dokumentumok
(munkanapló).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
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Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben
a köztesvizsga eredménye alkotja.
11. évfolyam
Tantárgy: Fodrász szakmai gyakorlat
Feladatok év végén:
A)
Női hajfestés, hajszárítás modellen vagy baba fejen
20’+ hatóidő + szárítás 40’
A vizsgafeladat ismertetése: hajfestést kell végezni, ahol az alapszínhez képest 2
színmélységgel világosabbra kell festeni, vagy legalább 70 %-os ősz haj festését kell
elvégezni divatszínre. A színképzést követően a hajszárításra, fizikai forma változatok –
hajsimító, kreppelő, hullámosító stb. – alkalmazása megengedett. Minden finish termék
alkalmazható.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, és dokumentumok
(munkanapló).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben
a köztesvizsga eredménye alkotja.
12. évfolyam
Tantárgy: Fodrász szakmai gyakorlat
A tanulók teljesítményét félévkor és évvégén a szakoktató értékeli.
1/13. szakképző évfolyam
Tantárgy: Fodrász szakmai gyakorlat
Feladatok év végén:
A) Borotválás teljes arcfelületen, modellen
20 perc
A vizsgafeladat ismertetése: Pihés modell nem alkalmas, minimum egynapos szakállal
rendelkezzen a modell. A modell helyes előkészítése a művelethez. A technológiai folyamat
során bizonyítsa a helyes borotvafogásokat. A műveletet sérülésmentesen, kiborotválás nélkül
kell elvégezni. Az egyes és kettes borotvafogások alkalmazása kötelező, a többi borotvafogást
csak akkor, ha szükséges. Arcon szőrzet nem maradhat.
B) Modern – klasszikus – férfi hajvágás, szárítás modellen
60 perc
A vizsgafeladat ismertetése: A hajhossz a fejtetőn min. 7 cm hosszú, tarkóban, fül körül és a
nyakban 1 cm-es lenövés a minimum. A tarkó és a fül körüli résznél a nullpont kialakítása
kötelező, melyből fokozatos átmenetet kell készíteni. A precíziós hajvágás során nullpont
kialakítása borotvával kötelező. Választékkal vagy választék nélkül is el lehet készíteni a
frizurát. Minden hajvágó eszköz alkalmazható a frizura kialakítása közben, hajvágógép
használata kötelező! Az elkészült hajvágás után egy, a mai kornak megfelelő frizurát alakítson
ki a vizsgázó hajszárítással, fésüléssel. A hajvágás és a hajszárítás egyben értékelendő.
Bármilyen finish termék használata megengedett a frizura kialakításánál.
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C) Dauercsavarás babafejen
30 perc
A vizsgafeladat ismertetése: A 40 darab műanyag csavaró iránya, vastagsága igazolja, hogy a
csavarás után a frizura jellegének megfelelően alakult volna ki a tartós hullám – dauervizet
nem kell alkalmazni. Arányos, egyenletes csavarás, tiszta felválasztás, dauerpapír, dauertűk
segítségével, törés-, pipamentes haj kialakítása a babafejen. A fennmaradó haj formára fésült
legyen.
D) Női hajfestés, melír-blanche alkalmazásával, hajszárítás modellen vagy baba fejen
A vizsgafeladat időtartama: hajfestés, melír technológia 40 perc + hatóidő + szárítás 40 perc
A vizsgafeladat ismertetése: hajfestést kell végezni, ahol az alapszínhez képest 2
színmélységgel világosabbra kell festeni, vagy legalább 70 %-os ősz haj festését kell
elvégezni divatszínre. A hajfestéssel egyidőben legalább 10 melírfóliát kell elhelyezni
lapmelír technológiával és Blanche-por alkalmazásával világosítani. A Blanche készítmény
alkalmazását nem kell a hajtőtől elkezdeni. A melírozott tincseken a színárnyalást,
színbiztosítást oxidációs festékkel, vagy oxidációs színezővel kell elvégezni. A színképzést
követően a hajszárításra, fizikai forma változatok – hajsimító, kreppelő, hullámosító stb. –
alkalmazása megengedett. Minden finish termék alkalmazható.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, és dokumentumok
(munkanapló, festőkönyv, a tanuló által kitöltött diagnosztikai lap).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben
a köztesvizsga eredménye alkotja.
2/14. vagy 5/13. szakképző évfolyam
Tantárgy: Fodrász szakmai gyakorlat
A) Női alaphajvágás: 1. Kompakt forma hajvágása szárítás nélkül, majd női alaphajvágás: 2.
Lépcsőzetes forma hajvágása, szárítás ugyanazon az 1-es modellen vagy babafejen.
40 + 60 perc
A vizsgafeladat ismertetése: A női alap hajvágási művelet során legyen látható a fejterület
tudatos és precíz felosztása. Az anatómiai pontok, és a geometriai meghatározások
segítségével alakítsa ki a vezető tincset, aminek segítségével meghatározza a haj hosszát,
irányát. Balesetmentesen végezze a hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását és
ellenőrzését. 4 cm hajvágás kötelező a vezető passzéból a vizsgabizottság előtt. A haj puhítása
nem megengedett, a frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni. A
vizsgabizottság a hajvágást felválasztásokkal ellenőrzi. Női alaphajvágás: 1. kompakt
egyhossz forma kialakítása csak ollóval: készítendő egy olya forma, melynél a haj
természetes esésében nem keletkezik átmenet. A frizura külső vonala lehet vízszintes, az arc
felé hosszabbodó, illetve rövidülő, de csak szimmetrikus lehet. A 4 cm vágás után a tarkóhaj
maximum nyakszirtközépig érhet. A hajszárítást nem kell elvégezni, mert a következő vizsga
műveletnél lesz megszárítva a modell. (40 perc)
2. Lépcsőzetes forma kialakítása csak ollóval az 1.sz. modellen, vagy babafejen. A női alap
hajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása. Az anatómiai
pontok, és a geometriai meghatározások segítéségével alakítsa ki a vezető tincset, aminek
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segítségével meghatározza a haj hosszát, irányát és átmenetképzését. Balesetmentesen
végezze a hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását és ellenőrzését. A vezetőpasszéból
nem kötelező rövidíteni, de megengedett, csak az átmenetképzést kell kialakítani. A haj
puhítása nem megengedett, a frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni. A
hajvágás és a hajszárítás egyben értékelendő! A vizsgabizottság a hajvágást felválasztásokkal
ellenőrzi. Női alapvágás: Lépcsőzetes forma. Készítendő lépcsőzetes hajvágási forma a
kompakt hajvágás folytatásaként, melynél a tarkótól felfelé folyamatos átmenet képződik,
úgy, hogy a felső hajszakasz mindig hosszabb. A frizura külső vonala lehet vízszintes, az arc
felé hosszabbodó, illetve rövidülő, de csak szimmetrikus lehet. A folyamatos átmenet
kialakítást követően a hajszárítással hangsúlyozza a formajegyeket. (60 perc)
B) Női alaphajvágás: fentről lefelé hosszabbodó forma, hajvágása szárítás nélkül, majd női
alaphajvágás: 3. Uniform forma hajvágása, szárítás ugyan azon a 2-es modellen vagy
babafejen
40 + 60 perc
A vizsgafeladat ismertetése: a női alap hajvágási művelet során legyen látható a fejterület
tudatos és precíz felosztása. Az anatómia pontok, és a geometriai meghatározások
segítségével alakítsa ki a vezető tincset, aminek segítségével meghatározza a haj hosszát,
irányát és átmenet képzését. Balesetmentesen végezze a hajvágás műveletét, a hajterületek
leválasztását és ellenőrzését. A haj púhítása nem megengedett, a frizura kialakítását csak
tompa vágással lehet elkészíteni. A vizsgabizottság a hajvágást felválasztásokkal ellenőrzi. A
hajszárítást nem kell elvégezni, mert a következő vizsgaműveletnél lesz megszárítva a modell.
Női alaphajvágás: 4. Fentről lefelé hosszabbodó forma, hajvágása csak ollóval, szárítás
nélkül. A fejtető legmagasabb pontján lévő vezető passzéhoz viszonyítva minden tincs
fokozatosan hosszabb. A vezető passzéból négy centiméteres hajvágás kötelező a
vizsgabizottság előtt. A folyamatos átmenet kialakításával biztosítsa a forma jegyeket. (40
perc)
Uniform forma, hajvágása csak ollóval, szárítással.
A vizsgafeladat ismertetése: A női alap hajvágás művelet során legyen látható a fejterület
tudatos és precíz felosztása. Az anatómiai pontok, és geometriai meghatározások segítségével
alakítsa ki a vezető tincset, aminek segítségével meghatározza a haj hosszát, irányát és
átmenet képzését. Balesetmentesen végezze a hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását
és ellenőrzését. A fej legmagasabb pontján lévő hajhosszból nem kötelező vágni, de
megengedett, azonos hajhosszt kell kialakítani a fej teljes területén. A haj puhítása nem
megengedett, a frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni. A hajvágás és a
hajszárítás egyben értékelendő. A vizsgabizottság a hajvágást felválasztásokkal ellenőrzi. Az
uniform hajvágási forma kialakítását a fentről lefelé hosszabbodó forma modelljén kell
elvégezni, melynek a vezető passzéja – a legrövidebb passzé adja az uniform forma hosszát.
A fej egész területén azonos hosszúságú kell, hogy legyen a haj. Az egységes hajhossz
kialakításával lesz bizonyítva az uniformizált haj. A hajszárítás kapcsolódjon a formához és
hangsúlyozza azt.
C) Konty – alkalmi frizura kialakítása
40 perc
A vizsgafeladat ismertetése: A megszárított, becsavart, vagy sima, kiengedett hajból
feltűzésekkel olyan frizurát alakítson ki, ami összhangban van modellje karakterével,
megjelenésével. A kész frizura összhatásában viselje az alkalmi frizura jegyeit. Csatok,
hajtűk, gumik és kontybetétek alkalmazása megengedett. Fizikai formaváltoztatás (hajsimító,
hajsütővas, kreppvas használata) megengedett a frizura kialakításánál. Minden finish termék
alkalmazása megengedett.
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Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, és dokumentumok
(munkanapló, festőkönyv, a tanuló által kitöltött diagnosztikai lap).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben
a köztesvizsga eredménye alkotja.
FÉRFI-FODRÁSZ, BORBÉLY mellék-szakképesítéshez tartozó gyakorlati köztesvizsga
feladatok
Tantárgy: Borbély szakmai gyakorlat
11. évfolyam
Feladatok évvégén:
A)
Férfi klasszikus hajvágás, szárítás modellen
60’
Klasszikus hajvágás, szárítás modellen. A hajhossz a fejtetőn min. 8 cm hosszú, a tarkó, fül
körül min. 1 cm legyen. Készítendő választékkal vagy választék nélküli klasszikus hajvágás,
szárítás. A kiindulási „0” pont meghatározása után a fül körül és a tarkórészen lévő haj vágása
stuccolással történjen. A haj a fülre a fazonvágás után nem lóghat, éles tiszta fazon vágása
kötelező. Oldalfazon kiborotválása kötelező. A vízszintes kiindulási vonal „0” pont, csak
kontúr nélkül borotválható ki. A fejtetőt és az oldalhajakat borotvával át kell vékonyítani úgy,
hogy a klasszikus frizura szárítása, fésülése kialakítható legyen, hullám- és tincsmentesen.
Hajvágógép és ritkító olló, valamint tapperolló nem használható. A vizsga folyamán min. 1
cm haj vágása kötelező a fejtetőn lévő hajhosszból is.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, és dokumentumok
(munkanapló).
12. félévi vizsga:
A) Női melír hajszárítás modellen vagy baba fejen
melír technológia 20’+hatóidő+szárítás 40’
A vizsgafeladat ismertetése: Legalább 10 melírfóliát kell elhelyezni lapmelír technológiával.
A készítmény alkalmazását nem kell a hajtőtől elkezdeni. A színképzést követően a
hajszárításra, fizikai forma változatok – hajsimító, kreppelő, hullámosító stb. – alkalmazása
megengedett. Minden finish termék alkalmazható.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, és dokumentumok
(munkanapló, festőkönyv, a tanuló által kitöltött diagnosztikai lap).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad
részben a köztesvizsga eredménye alkotja. Elégtelen félévi osztályzat esetén a tanuló nem
tehet február-márciusban OKJ-s szakmai vizsgát. Amennyiben a félévi köztesvizsga elégtelen
a második félév során a tanuló egy ízben javíthat a félévi vizsga feladataiból. Csak azt a
feladatot kell megismételnie, amire elégtelent kapott.
A tanulók éves gyakorlati teljesítményét a szakoktató értékeli az évközi érdemjegyek alapján,
de a tantárgyi követelmények sikeres teljesítéséhez a köztesvizsga sikeres – legalább
elégséges – teljesítése is szükséges.
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KOZMETIKUS szakképesítéshez tartozó gyakorlati köztesvizsga feladatok
9. évfolyam
Tantárgy: Kozmetikus szakmai gyakorlat
Feladatok év végén:
1. Szemöldök-igazítás saját modellen
15’
A kendőzés előtt a vendéghez illő szemöldökforma kialakítása csipeszeléssel. A
vizsgabizottság az értékelés során a higiéniai szabályok betartását és a felpuhítást is
figyelembe veszi.
2. Öltözékhez illő nappali smink készítése
45’
Az arc kendőzése, alapozása, az arc alkati hibáinak korrigálása és a bőrhibák javítása. A
szemhéj, a szemöldök és a száj kendőzése az életkor és az egyéniség, a frizura, a köröm,
valamint az aktuálistrendek figyelembe vételével történjen, szabadon választható szín és
eszköz használattal. A nappali sminket a modell életkorának, karakterének, stílusának,
öltözékének megfelelően kell elvégezni.
3. Gyantázás saját modellen (kar, hónalj vagy láb)
15’
A gyantázandó felület megfelelő előkészítése. Gyantázás saját modellen patronos, vagy
hagyományos gyantatechnika alkalmazásával karon, lábon (térdig), vagy hónaljon. A
gyantázott terület utókezelése.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, modellek és
dokumentumok (munkanapló).
A félévi és évvégi osztályzat kialakításának szabályai:
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben
a köztesvizsga eredménye alkotja.
10. évfolyam
Tantárgy: Kozmetikus szakmai gyakorlat
Feladatok év végén:
1. Öltözékhez illő nappali smink készítése
45’
Az arc kendőzése, alapozása, az arc alkati hibáinak korrigálása és a bőrhibák javítása. A
szemhéj, a szemöldök és a száj kendőzése az életkor és az egyéniség, a frizura, a köröm,
valamint az aktuális trendek figyelembe vételével történjen, szabadon választható szín és
eszköz használattal. A nappali sminket a modell életkorának, karakterének, stílusának,
öltözékének megfelelően kell elvégezni.
2. Összefüggő iskolamasszázs saját modellen bőrtípusnak megfelelően
30’
Saját modell letisztítása, peelingezése, masszírozása. A kezelés során csak professzionális,
Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet használni. Minden művelethez csak
a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni. A masszírozás történhet masszázskrém +
olaj keverékével és a mártogatás megengedett. A masszázs ideje a vizsgán kb. 20 perc, amiből
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10 perc összefüggő, bőrtípusnak megfelelő mozdulatok túlsúlyban, 10 perc iskolamasszázs
mozdulatai a vizsgabizottság kérésére.
3. Saját modell diagnosztizálása előre elkészített diagnosztikai lap alapján
10’
Az alap bőrtípusok és elemi elváltozások felismerése, jellemzése és a diagnózis indokolása
szóban. A vizsgázó munkájának részét képez és az értékelésnél is szempont: a vendég
átöltöztetése, kényelembe helyezése, a tanuló és környezetének esztétikus, ízléses
megjelenítése és értékelendő. A vizsgázó a kész, iskola honlapján található minta alapján
készített nyomtatott kezelési tervet a vizsga megkezdéskor adja át a vizsgabizottság
elnökének.( kivéve elemi elváltozások, szövetszaporulatok)
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, modellek és dokumentumok
(munkanapló, nyomtatott diagnosztikai lap a saját modellről).
A félévi és évvégi osztályzat kialakításának szabályai:
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben
a köztesvizsga eredménye alkotja.
11. évfolyam
Tantárgy: Kozmetikus szakmai gyakorlat
Feladatok év végén:
1. Saját modell diagnosztizálása előre elkészített diagnosztikai lap alapján
10’
Az alap bőrtípusok és elemi elváltozások felismerése, jellemzése és a diagnózis indokolása
szóban. A vizsgázó munkájának részét képez és az értékelésnél is szempont: a vendég
átöltöztetése, kényelembe helyezése, a tanuló és környezetének esztétikus, ízléses
megjelenítése és értékelendő. A vizsgázó a kész, iskola honlapján található minta alapján
készített nyomtatott kezelési tervet a vizsga megkezdéskor adja át a vizsgabizottság
elnökének.(Kivéve elemi elváltozások, szövetszaporulatok)
2. Idegen modell diagnosztizálása központilag összeállított diagnosztikai lap kitöltésével 20’
Az alap bőrtípusok felismerése, jellemzése és az iskola honlápján közzétett diagnosztikai lap
kitöltése, majd a diagnózis indokolása szóban. A feladat elvégzéséhez nagyítós lámpa
használható.
3 . Összefüggő iskolamasszázs saját modellen bőrtípusnak megfelelően
30’
Saját modell letisztítása, peelingezése, masszírozása. A kezelés során csak professzionális,
Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet használni. Minden művelethez csak
a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni. A masszírozás történhet masszázskrém +
olaj keverékével és a mártogatás megengedett. A masszázs ideje a vizsgán kb. 20 perc, amiből
10 perc összefüggő, bőrtípusnak megfelelő mozdulatok túlsúlyban, 10 perc iskolamasszázs
mozdulatai a vizsgabizottság kérésére.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, modellek és
dokumentumok (munkanapló).
A félévi és évvégi osztályzat kialakításának szabályai:
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
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A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben
a köztesvizsga eredménye alkotja.
12. évfolyam
Tantárgy: Kozmetikus szakmai gyakorlat
A tanulók éves gyakorlati teljesítményét a szakoktató értékeli az évközi érdemjegyek alapján.
1/13. szakképző évfolyam
Tantárgy: Kozmetikus szakmai gyakorlat
1. Saját modell diagnosztizálása előre elkészített diagnosztikai lap alapján
10’
Az alap bőrtípusok és elemi elváltozások felismerése, jellemzése és a diagnózis indokolása
szóban. A vizsgázó munkájának részét képez és az értékelésnél is szempont: a vendég
átöltöztetése, kényelembe helyezése, a tanuló és környezetének esztétikus, ízléses
megjelenítése és értékelendő. A vizsgázó a kész, iskola honlapján található minta alapján
készített nyomtatott kezelési tervet a vizsga megkezdéskor adja át a vizsgabizottság
elnökének.
2. Idegen modell diagnosztizálása központilag összeállított diagnosztikai lap kitöltésével 20’
Az alap bőrtípusok és elemi elváltozások felismerése, jellemzése és az iskola honlápján
közzétett diagnosztikai lap kitöltése, majd a diagnózis indokolása szóban. A feladat
elvégzéséhez nagyítós lámpa használható.
3. Összefüggő iskolamasszázs saját modellen bőrtípusnak megfelelően
30’
Saját modell letisztítása, peelingezése, masszírozása. A kezelés során csak professzionális,
Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet használni. Minden művelethez csak
a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni. A masszírozás történhet masszázskrém +
olaj keverékével és a mártogatás megengedett. A masszázs ideje a vizsgán kb. 20 perc, amiből
10 perc összefüggő, bőrtípusnak megfelelő mozdulatok túlsúlyban, 10 perc iskolamasszázs
mozdulatai a vizsgabizottság kérésére.
4. Alkalmi smink készítése tincses, vagy soros műszempilla felhelyezésével saját modellen
50’
Az arc kendőzése, alapozás, az arc alkati hibáinak korrigálása és a bőrhibák javítása. A
szemhéj kendőzése a szemforma, az életkor és az egyéniség figyelembe vételével /a szín és
eszköz szabadon választható/. A szemhéj és a száj kendőzése a kornak, egyéniségnek, aktuális
divatnak megfelelően. A smink megfelelően illeszkedjen az alkalomhoz, öltözethez,
frizurához.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, modellek és dokumentumok
(munkanapló, nyomtatottan előre elkészített diagnosztikai lap a sajátmodellről).
A félévi és évvégi osztályzat kialakításának szabályai: Az I. félévi gyakorlati osztályzata a
félév során szakoktatótól kapott érdemjegyek alapján kerül kialakításra. A tanuló év végi
osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben a köztesvizsga
eredménye alkotja.
2/14. vagy 5/13. szakképző évfolyam
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Tantárgy: Kozmetikus szakmai gyakorlat
1. Idegen modell diagnosztizálása és kezelési terv készítése 40’ (értékelés nélkül) A vizsgázó
központi diagnosztizáló lapon készíti a kezelési tervet, 2 oldal terjedelemben (1 oldal
diagnosztika, 1 oldal kezelési terv), amely tartalma: Az alap és kombinált bőrtípusok és a
kozmetikai rendellenességek, elemi elváltozások, szövetszaporulatok meghatározása a
szubjektív és objektív tünetek alapján. A meghatározott bőrtípus teljes kozmetikai kezeléssorrendjének, alapelveinek, céljának meghatározása. Az alkalmazott professzionális
kozmetikumok összetételének, hatóanyagainak megnevezése és bőrre gyakorolt hatása
valamint az otthoni ápoláshoz adott javaslatok. A kezelési terv ismertetése mindkét vizsgázó
jelenlétében történik – aki a modellt biztosította, és aki diagnosztizálta.
2. Tartós szempilla-, szemöldökfestés sorsolt modellen
20’
A tartós szempilla-, szemöldökfestést a modell karakterének megfelelő színű festékekkel kell
végezni, amelyet az a vizsgázó hozott, aki a modellt biztosította a vizsgára. A modell nem
lehet előre festett és sminktetovált. (A bőrpróba igazolása festőkönyvben történik.). A
művelet során egyszer használatos, vagy könnyen fertőtleníthető eszközöket lehet használni.
A technológia (fektetve, vagy tincsezve) szabadon választott. A szempillafesték eltávolítása
után a bórvízzel történő szemöblögetés kötelező.
3. Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alap-készülékek használata
(10+10’)
Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alap-készülékek szakszerű üzembe helyezése,
beállítása és működésének bemutatása saját modellen. A készülék gyakorlati alkalmazása az
adott bőrtípus/rendellenesség esetében, működési elve. A készülék alkalmazásának javallatai,
ellenjavallatai. A vizsgázónak a következő készülékek egyikéből kell beszámolnia tételhúzás
alapján: gőzölő/vagy vaposon, mikrodermabrázió/vagy hidroabrázió/vagy frimátor,
iontoforézis, ultrahang, vio, hidegmeleg arcvasaló/vagy termovasaló. A 8-10 perces
összefüggő felelt előtt 10 perc felkészülés áll a vizsgázó rendelkezésére.
4. Saját modell kezelése a központilag kiadott kezelési terv minta alapján
90’
Saját modell letisztítása, masszírozása (összefüggő üzleti masszázs), felpuhító borogatás
felhelyezése, tisztítás, fertőtlenítés, szemöldök-igazítás, összehúzás, nyugtatás és/vagy
táplálás helyspecifikusan, gyantázás (hónalj/vagy kar/vagy bikini vonal). A kezelés során csak
professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet használni. Minden
művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni. A borogatás és
szemöldökigazítás műveleteknél nem kötelező felpuhító krémmel alákrémezni, amennyiben
masszázs után történik. A szemöldök-igazítás feladatnál feltétel, hogy legyen mit szedni.
(Saját modell kezelése a központilag kiadott kezelési terv minta alapján történik, melyet a
vizsgázó előre elkészített és a vizsga előtt legalább 15 nappal leadott az osztályfőnökének.)
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, modellek és dokumentumok
(munkanapló, festőkönyv, kezelési terv).
A félévi és évvégi osztályzat kialakításának szabályai: Az I. félévi gyakorlati osztályzata a
félév során szakoktatótól kapott érdemjegyek alapján kerül kialakításra. A tanuló év végi
osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben a köztesvizsga
eredménye alkotja.
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Kozmetikus szakképesítéshez tartozó SZÉPSÉGTANÁCSADÓ szakképesítés gyakorlati
köztesvizsga feladatok
11. évfolyam évvége
Tantárgy: Szépségtanácsadó szakmai gyakorlat
Feladatok évvégén:
1. Öltözékhez illő alkalmi smink készítése soros, vagy tincses műszempilla alkalmazásával,
frizuraigazítás; csillámtetoválás
60’
Az arc kendőzése, alapozása, az arc alkati hibáinak korrigálása és a bőrhibák javítása. A
szemhéj és a száj kendőzése, a soros vagy tincses műszempilla felhelyezése az életkor és az
egyéniség, a frizura, a köröm, valamint az aktuális trendek figyelembe vételével történjen,
szabadon választható szín és eszköz használattal. A sminket és a csillámtetoválást a modell
életkorának, karakterének, stílusának, öltözékének megfelelően kell elvégezni. Az elkészített
smink illeszkedjen az egyéniségéhez, stílusához, frizurájához, körömszínéhez és öltözetéhez.
2. Portfólió bemutatása
10’
A Szépségtanácsadó modul tartalmának eddigi tanulmányai során készült saját dolgozatok
források pontos feltüntetésével, saját eredeti rajzok, vázlatok bemutatása a portfólióval. A
vizsgázó mappába rendezve bemutatja tanulmányai során készített egyéni munkáit. A
vizsgára készített portfóliót a vizsga előtt legalább 14 nappal előbb le kell adni az
osztályfőnöknek.
Terjedelem: min. 10 – max. 20 A4-es, vagy A3-as oldal.
Szükséges:
A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, modellek és dokumentumok
(munkanapló és előre leadott portfólió).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben
a köztesvizsga eredménye alkotja.
Tantárgy: Kéz- és körömdíszítési gyakorlat
Feladatok évvégén:
1. A körömlakkozás előkészítéssel
45’
A feladat kizárólag természetes, egészséges körmön, bőrőn végezhető el. A lakkozást
bőrfeltolás, bőroldó alkalmazása és eltávolítása valamint a köröm formázása előzi meg. A
feladat elvégzése során a higiéniai szabályok betartását is értékeli a bizottság. A lakkozás előtt
a köröm felülete száraz, zsírtalan, portalan.
A lakkozást a modell életkorának, karakterének, öltözékének, stílusának megfelelően kell
elvégezni.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök: fém bőrfeltoló – kaparó, bőrvágó
olló, körömvágó olló, gyémántporos reszelő.
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
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A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben
a köztesvizsga eredménye alkotja.
12. évfolyam félév
Feladatok félévkor:
1. Műszempilla építés/felhelyezés modellen
90’
A vizsgafeladat ismertetése: A művelet megkezdése meggyőződik arról, hogy a műszempilla
építésnek/felhelyezésnek nincs kontraindikációja. Szálankénti szempillaépítés/vagy tincses
műszempilla-felhelyezés elkészítése megfelelő ívű, hosszúságú, vastagságú szempillákkal az
építéshez alkalmas eszközök és anyagok használatával. A kivitelezésnél figyelni kell a
tökéletes előkészítésre, a ragasztó és a szempillák szakszerű technológiai kivitelezésére. A
szempillák színe, hosszússága alkalomhoz és a modell szempillájához illeszkedjen. A
szempillák felhelyezése után megfelelő tanácsokkal kell ellátni a vendéget az utókezeléssel és
otthoni ápolással kapcsolatban. Amennyiben a tincses műszempilla-felhelyezést választja a
vizsgázó, úgy tussal végzett szemkontúrt alkalmazhat.
2. Portfólió bemutatása
15’
A Szépségtanácsadó modul tartalmának tanulmányai során készült saját dolgozatok források
pontos feltüntetésével, rajzok, vázlatok bemutatása a portfólióval. A vizsgázó mappába
rendezve bemutatja tanulmányai során készített saját egyéni munkáit. Az elkészített
vizsgaportfóliót a vizsga előtt legalább 15 nappal az osztályfőnöknek le kell adni.
Terjedelem: min. 10 – max. 30 A4-es, vagy A3-as mappa.
Szükséges:
A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, modellek és dokumentumok
(munkanapló, portfólió).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad
részben a köztesvizsga eredménye alkotja. Elégtelen félévi osztályzat esetén a tanuló nem
tehet február-márciusban OKJ-s szakmai vizsgát. Amennyiben a félévi köztesvizsga elégtelen
a második félév során a tanuló egy ízben javíthat a félévi vizsga feladataiból. Csak azt a
feladatot kell megismételnie, amire elégtelent kapott.
A tanulók éves gyakorlati teljesítményét a szakoktató értékeli az évközi érdemjegyek alapján,
de a tantárgyi követelmények sikeres teljesítéséhez a köztesvizsga sikeres – legalább
elégséges – teljesítése is szükséges.

4.4 Felnőttoktatás
A tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és
életkorához igazodó iskolai oktatásban (a továbbiakban: felnőttoktatás) az e törvényben
foglaltak szerint vehet részt.
A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében,
amelyben a tizenhatodik életévét betölti.
A felnőttoktatás megszervezhető:
 a nappali rendszerű iskolai oktatás céljára létesített iskolának a felnőttoktatási
osztályában.
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A felnőttoktatásban az oktatás megszervezhető a nappali oktatás munkarendje,
továbbá esti munkarend szerint. Nappali oktatás munkarendje szerint azok részére
szervezhető meg az oktatás, akik nem kizárólag felnőttoktatásban vehetnek részt. A
nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a
kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai
foglalkozások legalább kilencven százalékát el kell érnie.
Az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a
kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai
foglalkozások legalább ötven százalékát, levelező oktatás esetében legalább tíz
százalékát el kell érnie.

4.4.1 Esti munkarendű iskolarendszerű szakmai oktatás
Célja, hogy felnőttoktatás keretében esti munkarendű OKJ-s végzettséget biztosítsunk a
munka mellett tanulóknak.
Az oktatást a szakgimnáziumi kerettanterv, valamint a hatályos SZVK alapján az esti
munkarendre vonatkozóan valósítjuk meg.
Szakmák:
Fodrász OKJ 54 815 01 képzési idő 2 év
Kozmetikus 54 815 02 képzési idő 2 év
35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. szakképesítés-ráépülés képzési idő 1 év
55 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. szakképesítés-ráépülés képzési idő 1 év
A tanulók teljesítményének értékelése:
A kerettantervben meghatározott szakma elméleti és gyakorlati tantárgyakból a tantervi
követelmények teljesítésének formái:
Tantárgy

Beszámoló

Évközi
jegy

írásbeli
szóbeli
negyedévkor
és félévkor
és
háromnegyedévkor évvégén
Szakmai
elméleti
tantárgyak,
x
x
amiből szakmai vizsga van az
SZVK-ban
Szakmai
elméleti
tantárgyak,
amiből nincs szakmai vizsga
Szakmai gyakorlat: megegyezik a nappali tanulók évvégi gyakorlati vizsgáival

-

x

Részletesen a felnőttoktatási szabályzatban foglaltak szerint (7. melléklet)

4.5 Előzetes tanulmányok
szakképzésben

beszámíthatósága

a

szakgimnáziumban,

A korábbi tanulmányok szakképesítések beszámíthatósága
A kifutó szakképzéseknél a rendeletben kiadott SZVK és a 150/2012. (VII. 6.)
Kormányrendelet alapján a fodrász és a kozmetikus szakképesítéseknél az adott SZVK-ban
meghatározottak szerint egyedi elbírálás alapján osztályozó vagy különbözeti vizsga írható
elő a tanuló előzetes tanulmányainak beszámítása függvényében.
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4.6 A szakmai gyakorlat képzési helyeinek bemutatása
Az intézményben a gyakorlati képzés az intézményi tanműhelyben és a gazdálkodó
szervezeteknél tanulószerződéssel vagy együttműködési megállapodás keretében folyik.
A gyakorlati képzés tartalmát az szakképzési kerettantervek határozzák meg. A gyakorlati
oktatás tanterve vonatkozik a szorgalmi időben szervezett gyakorlati oktatásra és az
összefüggő szakmai gyakorlatra is.
Az ágazati szakgimnáziumi képzésben (9-12. évfolyam) a tanulók az iskolai tanműhelyben
részesülnek gyakorlati képzésben. Az évfolyamonkénti összefüggő szakmai gyakorlatot
együttműködési megállapodás keretében külső képzőhelyeken is tölthetik. A 13. szakképző
évfolyamon lehetőség van a gyakorlati oktatás tanulószerződés keretében történő folytatására.

4.7 Gyakorlati képzésről való mulasztás kezelése
A tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzést folytató szervezet is nyilvántartja, és
azt a foglalkozási naplójába bejegyzi.
Ha a tanuló a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és
igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati
képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért
teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja valamint az előírt
gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének
kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a szakképző iskola
nevelőtestülete dönt, - gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén
a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára. Az osztályozó nevelőtestületi értekezleten
az osztályfőnök tehet javaslatot erre, amelyhez előzetesen megkéri a gyakorlati képzést
folytató szervezet javaslatát. Az iskolai gyakorlati oktatás esetén ezt a javaslatot a szakmai
igazgatóhelyettes a szakoktató véleményének kikérése alapján teszi meg. A javaslatnál
figyelembe veszik a pótolandó tananyagmennyiséget, a tanuló szorgalmát, a tanuló
álláspontját, kiskorú tanuló esetén a szülő véleményét. Az így kialakított vélemény alapján a
nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel dönt. Az intézmény a nevelőtestületi jogot az egy
osztályban tanítók közössége gyakorolja.
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5 Mellékletek
5.1 1.Melléklet
Kötelező eszköz és felszerelésjegyzék

5.2 2.Melléklet:
Felmenő évfolyamok óratervei Excel táblázatban

5.3 3.Melléklet
A középszintű érettségi vizsga témakörei

5.4 4.Melléklet
Egyes tantárgyak helyi tanterve

5.5 5. Melléklet
Az iskolai közösségi szolgálat programja

5.6 6.Melléklet
Az Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnázium pedagógusokkal szembeni elvárásai a
tanfelügyeleti struktúrába illesztve

5.7 7.Melléklet
Felnőttoktatási szabályzat

5.8 8.Melléklet
KIP részletes programterv
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6. Záró rendelkezések
5.9 A Pedagógiai program hatálybalépése
A Pedagógiai program 2018. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
A felülvizsgált pedagógiai program hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a 2018.
április 06-től hatályos (többször módosított) Pedagógiai program.

5.10 A Pedagógiai program felülvizsgálata
A Pedagógiai program felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján illetve
jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a
diákönkormányzat és a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az
igazgatóhoz kell beterjeszteni. A Pedagógiai program módosítási eljárása megegyezik
megalkotásának szabályaival.

5.11 A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
A dokumentumot a fenntartó székhelyén, az iskola könyvtárában, az intézményvezetői
irodában lehet elolvasni, valamint megtekinthető az iskola honlapján és a Köznevelés
Információs Rendszerének elektronikus felületén.
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