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2 Bevezetés 

2.1 Bevezető, köszöntő 

Iskolánk mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum és szakképző iskola. Olyan szakemberek képzését 

tűztük ki célul, akik felelősségteljesen és környezettudatosan akarnak tenni a saját maguk és 

embertársaik érdekében. Célunk, hogy a rohamosan fejlődő, digitális világban is szem elött tartsuk, 

hogy természeti lények vagyunk, biológiai igényekkel, mely egyike a táplálkozás és a táplálékunk. A mi 

szakmáinkban mindig szükség lesz az emberi munkára, az emberi gondolkodásra, az érzelemre, az 

ítélőképességre, a természeti környezet legapróbb rezdüléseinek az ismeretére és a föld, a körülöttünk 

lévő élő környezet szeretetére. Ehhez vissza kell nyúlnunk őseink hagyományaihoz, a tőlük kapott 

tapasztalatokhoz, mindezt fűszerezve a mai technológia kényelmével. Iskolánk tanulóit bevezetjük az 

általunk oktatott szakmák történetébe, megismerkedhetnek a növénytermesztés, az állattenyésztés és 

a kertészet szépségeivel és nehézségeivel, találkozhatnak a háztáji és üzemi körülmények között 

tenyésztett haszonállatok többségével, megtapasztalhatják az élelmiszergyártás folyamatát. Saját 

pékségünkben készíthetik el kovásszal sült kenyerünket és saját tangazdaságunkban vehetnek részt a 

növénytermesztési és állattenyésztési munkálatokban. Mindennapi iskolai munkánk során az 

alkotásban, a hittel vállalt munkában hiszünk. 

 

2.2 Intézmény alapadatai 

Hivatalos megnevezés:       Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és  

                                                Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

OM azonosító:                      030728/023 

Intézmény székhelye:                     2890 Tata, Új út 19. 

Intézmény telephelyei:     - Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, 

  Szakképző Iskola és Kollégium 2890 Tata Új út 19. 

                                             - Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, 

  Szakképző Iskola és Kollégium - Máriapuszta 

Intézmény elérhetőségei:   tel.: 34/587-580 

                                                 javorka@javorka-tata.hu 

Intézmény honlapja:            http://www.javorka-tata.sulinet.hu 

Intézmény fenntartója:       Agrárminisztérium 

Intézmény irányító szerve: Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum 9400 Sopron, Bánfalvi út 48-50. 

Alapító okirat kelte:             2020.06.30.SZIF/822/3/2020. 

Intézmény számlaszáma:    MÁK 10033001-00335766-00000000 

Intézmény adószáma:         15833002-2-08 

http://www.javorka-tata.sulinet.hu/
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Statisztikai számjel:             15833002-8532-312-08 

Intézmény típusa:                Többcélú intézmény, közös igazgatású intézmény: technikum, szakképző  

                                                iskola, kollégium 

 

2.3 Az iskola rövid bemutatása 

A tatai mezőgazdasági képzés előzményei a XVIII. századra tehetők. Eszterházy Miklós egy rövid ideig 

ún. "Lovagiskolát" működtetett, ahol szántóföldi és szőlőművelési ismereteket is oktattak, majd 1905-

ben Tata Gazdasági Népiskolát nyit. A Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola jogelődje a 

Téli Gazdasági Iskola volt, ebből alakult a három éves képzési idejű Mezőgazdasági Technikum, s ebből 

a szakközépiskola. A jelenlegi szakközépiskola épülete csak 1944 óta áll a mezőgazdasági képzés 

szolgálatában. Iskolánk nevét 1963. május 4-én nagyszabású névadóünnepség keretében kapta. A 

kollégium 1980-ban érte el jelenlegi formáját. Szakképzésünk alapját hagyományosan mezőgazdasági 

ismeretek oktatása képezi, mely 2000-ben bővült élelmiszeripari ismeretek oktatásával. Jelenleg ezen 

két ágazatban képezünk szakembereket, illetve érettségivel rendelkező technikusokat. 

 

2.4 Képzési formák 

Szakmai oktatás: Szakmajegyzék alapján 

Tanulmány
i terület 

kódja 
Szakmacsoport 

Képzés
i 

idő 
(év) 

A 
megszerezhet

ő 
szakképesítés 

száma 

A 
szakképesítés 

megszerzéséhe
z szükséges 
végzettség 

Felvehető 
létszám(fő

) 

 001 
mezőgazdasági 
technikus 

5  5 0811 17 09 8 általános 34 

 002 
sütő és cukrászipari 
technikus 

5  5 0721 05 13 8 általános 34 

 003 kertésztechnikus 5  5 0812 17 06 8 általános 34 

 005 gazda 3  4 0811 17 04 8 általános 25 

 000  006 kertész 3  4 0812 17 05 8 általános 25 

 007 mezőgazdasági gépész 3  4 0810 17 07 8 általános 25 

 008 pék 3  4 0721 05 11 8 általános 25 

 009 pék-cukrász 3  4 0721 05 12 8 általános 25 

Szakmai képzés: Programkövetelmény alapján  

                              Mezőgazdasági gépjavító 08194001 
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2.5 Szolgáltatások 

Iskolai oktatás terén nagy hangsúlyt fektetünk a mindennapos testnevelésre, kiemelten a kollégiumi 

tanulók sportköri tevékenységére. Ezek mellett figyelmet fordítunk a felzárkóztatásra, 

tehetséggondozásra. Kollégiumunk nem csak az iskola kollégista tanulóinka nyújt szálláslehetőséget. 

Iskolánk saját autósiskolája révén biztosítja a végzettséghez szükséges jogosítványok helyi 

megszerzésének lehetőségét. 

Általános gyakorlat a pék-tanműhelyünkben előállított termékek helyi értékesítése, valamint 

törekszünk a megtermelt mezőgazdasági terményeket is értékesíteni. 

 

2.6 Az iskola küldetésnyilatkozata 
„A hagyományőrzés nem a hamvak őrzése, hanem a tűz továbbadása!” 

 

Nagy múltú iskolánk életére kifejezetten jellemző, hogy a hagyományok által, de a mában élünk. 

Szeretjük mindazt, amit elődeinktől örököltünk, tanultunk, de mindezt a tudást szívesen ültetjük át a 

mai életünkbe. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar a mindennapjaink része, ott van az otthonunkban, 

a kertünkben, a konyhánkban, ott van a múltunkban és a jelenünkben, körülvesz minket és végigkísér 

az életünk során ugyanúgy, ahogy őseinket kísérte végig a történelem folyamán. Iskolánk 

mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum és szakképző iskola. Olyan szakemberek képzését tűztük 

ki célul, akik felelősségteljesen és környezettudatosan akarnak tenni a saját maguk és embertársaik 

érdekében. Célunk, hogy a rohamosan fejlődő, digitális világban is szem elött tartsuk, hogy természeti 

lények vagyunk, biológiai igényekkel, mely egyike a táplálkozás és a táplálékunk. Fontos felismernünk, 

hogy futószalagon gyártani, tejet, kenyeret, zöldséget és gyümölcsöt nem lehet. Ehhez vissza kell 

nyúlnunk ősink hagyományaihoz, a tőlük kapott tapasztalatokhoz, mindezt fűszerezve a mai 

technológia kényelmével. A mi szakmáinkban mindig szükség lesz az emberi munkára, az emberi 

gondolkodásra, az érzelemre, az ítélőképességre, a természeti környezet legapróbb rezdüléseinek az 

ismeretére és a föld, a körülöttünk lévő élő környezet szeretetére. 

 

Iskolánk tanulóit bevezetjük az általunk oktatott szakmák történetébe, megismerkedhetnek a 

növénytermesztés, az állattenyésztés és a kertészet szépségeivel és nehézségeivel, találkozhatnak a 

háztáji és üzemi körülmények között tenyésztett haszonállatok többségével, megtapasztalhatják az 

élelmiszergyártás folyamatát. Saját pékségünkben készíthetik el kovásszal sült kenyerünket és saját 

tangazdaságunkban vehetnek részt a növénytermesztési és állattenyésztési munkálatokban. 
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2.7 Az iskola jövőképe 
Iskolánkban „jávorkás” generációk nőttek fel, adták át szülők gyermekeik számára ezt az életérzést. 

Több olyan oktató kollégával büszkélkedhet tantestületünk, akik diákként maguk is a Jávorka padjait 

koptatták és emiatt a rendkívüli érzelmi kötődés miatt küldetésként élik meg, hogy a tudásukat átadják 

a jövő nemzedékének. De nem csak ők, valamennyi iskolánkban dolgozó oktató és oktatói munkát 

segítő munkatárs célja, hogy tudást és élményeket adjanak a tanulóinknak. Nem hiszünk a 

versenyiskolákban, azokban az intézményekben, ahol minden a versengésből, a díjak megszerzéséből, 

a folyamatos külső bajnokságokról szól. Mi hiteles embereket és jó szakembereket szeretnénk nevelni. 

Olyan kiváló egyéniségeket, akikre egész hátralévő életünkben büszkék lehetünk. Akiknek hitük van, 

értékrendjük van, és céljaik vannak. Akik képesek a saját lábukra állni, és egy napon jól képzett 

szakamemberekké, felelősségteljes állampolgárokká és szülőkké válni. 

 

2.8 Jogszabályi környezet 
A 2022/2023. tanévre vonatkozó munkaterv a jogszabályi előírások alapján, így többek 

között: A 2022/2023. tanév rendjéről szóló xx/2022. (VII. xx.) XXX rendelet; 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkr.); 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Szkr.); 

SZAKKÉPZÉS 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú 

szakmapolitikai stratégiája 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat; 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.); 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.); 

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról; 

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról; 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról; 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 

Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről; 

A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról; 

A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről; 
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A 31/2004. (XI.13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az 

Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, 

valamint a szakértői tevékenységről; 

A 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az 

érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről; 

A 46/1999. (XII.13.) OM rendelet a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs 

Testületről. 

2.9 Kiemelt fogalmak a szakképzésben 

Fogalom  Tartalom  

Szakképzés  Munkakör betöltéséhez vagy tevékenység végzéséhez szükséges 

szakmára felkészítő szakmai oktatás és szakképesítésre felkészítő 

szakmai képzés. 

A szakképzésben szakmára, szakmairányra, vagy részszakmára 

felkészítő szakmai oktatás, illetve szakképesítésre felkészítő 

szakmai képzés folyik. 

Szakmai képzés  A szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés a 

felnőttképzési tevékenység szakképzésbe tartozó részének 

összefoglaló neve.  

A szakmajegyzékben nem szereplő, de az adott gazdasági ágazat 

által szükségesnek ítélt képzések (pl. a korábbi Országos Képzési 

Jegyzékből kikerülő egyes szakképesítések, illetve 

részszakképesítések) a továbbiakban szakmai képzés keretében 

szervezhetők meg.  

Szakmajegyzék  A szakmajegyzék a korábbi Országos Képzési Jegyzék, illetve az 

abban közzétett szakképesítések és részszakképesítések helyébe 

lépő olyan szakmákat, szakmairányokat, valamint azok leíró 

adatait tartalmazza, amelyek kizárólag a szakképző 

intézményben oktathatók. A szakmajegyzékben nem szereplő, de 

az adott gazdasági ágazat által szükségesnek ítélt képzések (pl. a 

korábbi Országos Képzési Jegyzékből kikerülő egyes 

szakképesítések, illetve részszakképesítések) a továbbiakban 

szakmai képzés keretében szervezhetők meg. 

Szakma  A szakmák egy-egy ágazat legfontosabb képzettséget (és 

gyakorlatot) igénylő foglalkozásai. 

Ágazati alapoktatás  Az ágazati alapoktatás a szakképzés új rendszerében jelenik meg. 

Az adott ágazathoz tartozó szakmák tekintetében a technikumban 
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az első két évben, a szakképző iskolában az első egy évben széles 

körű ágazati alapismeretekre tesznek szert a tanulók, amelyet 

ágazati alapvizsga zár le. Ez jogosulttá teszi a tanulót a 

szakirányú képzésbe való belépésre. A közös alapozás 

átjárhatósági lehetőséget biztosít szükség esetén a technikum és 

a szakképző iskola között. A konkrét szakmát technikumban a 10. 

évfolyam végén, szakképző iskolában a 9. évfolyam végén, az 

adott ágazat sajátosságainak megismerését követően választja ki 

a tanuló. Az új rendszer ezzel is támogatja a tanulókat a számukra 

megfelelő pálya kiválasztásában. 

Szakirányú oktatás A szakirányú oktatásban a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 

személy a szakma keretében ellátható munkatevékenységekhez 

szükséges ismeretek és készségek elsajátítását, azok 

gyakorlatban történő alkalmazását tanulja meg. A szakirányú 

oktatás emellett felkészít továbbá a szakmai vizsgára is.  

Szakképzés helye  Szakma megszerzésére történő felkészítés (szakmai oktatás) és 

szakmai képzés főszabály szerint kizárólag szakképző 

intézményben végezhető. 

Szakképzés szakképző 

intézményen kívül 

a) részszakmára felkészítő szakmai oktatás 

b) szakképesítésre felkészítő szakmai képzés  

szakképző intézményen kívül, a felnőttképzési tevékenység 

folytatására engedéllyel rendelkező felnőttképző által is 

folytatható. 

Képzési és kimeneti 

követelmény (KKK) 

A képzési és kimeneti követelmények azokat a részletes 

követelményeket állapítják meg tanulási eredmény alapú (TEA) 

megközelítésben, amelyek alapján a szakmai képzés és a szakmai 

vizsgáztatás folyhat. 

A képzési és kimeneti követelményekben – részszakmaként – 

meghatározható a szakmának olyan önállóan elkülöníthető része, 

amely legalább egy munkakör betöltéséhez szükséges 

kompetenciák megszerzését teszi lehetővé. 

Szakmai program  A szakképző intézménynek a szakképző intézményre 

konkretizált szakmai programot kell készíteni. 

A szakmai program része a képzési program, amivel a duális 

képzőhelynek is rendelkeznie kell, ha a szakirányú oktatásban 

részt vesz. 

A szakképző intézmény szakmai programja meghatározza 

1. a szakképző intézmény nevelési programját, 

2. a szakképző intézmény közismereti oktatásra és ágazati 

alapoktatásra vonatkozó oktatási programját, 
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3. a szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programot, 

4. az egészségfejlesztési programot. 

Programtanterv (PTT) A képzési és kimeneti követelmények alapján a szakképzésért 

felelős miniszter dolgozza ki, és az Szkt. 11. § (2)-(4) bekezdése 

szerint teszi közzé. A képzési és kimeneti követelmények mellett 

a szakképzésben kötelezően alkalmazandó a programtanterv. 

Vizsgatevékenység  A vizsga a KKK-ban meghatározott írásbeli, számítógép 

alkalmazását igénylő interaktív (a továbbiakban: interaktív), 

gyakorlati, projekt vagy szóbeli jellegű vizsgatevékenységekből 

állhat. 
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3 NEVELÉSI PROGRAM 

3.1 A szakmai oktatás pedagógiai alapelvei, értékei, céljait feladatai, eszközei, 

eljárásai 
 

3.1.1 A szakmai oktatás pedagógiai alapelvei 
 

A Kisalföldi Agárszakképzési Centrum Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium oktatóinak, támogató oktatóinak nevelőmunkájának középpontjában a 

humanista értékek, hazaszeretet, magyarságtudat helyes polgári értékrend kialakítása az elsődleges 

célok egyike. Előtérbe helyezzük a megfelelő viselkedéskultúrának, műveltségnek, családnak és az 

egészséges testi és lelki fejlődésnek a fontosságát.  Szakmai téren kiemelkedő fontosságúnak tartjuk a 

gyorsan változó szakmának naprakész, jó színvonalon való megismertetését, elsajátíttatását. Célunk 

egy modern, társadalom elvárásaihoz illeszkedő, versenyképes szakmai tudás biztosítása tanulóinknak.   

 

Az intézményi munkát meghatározó alapelvek: 

• Magyarság- és európai identitástudat 

Valljuk, hogy az egyes ember boldogulása szempontjából is nagy jelentőséggel bír a szülőföld, a 

nemzet, nemzeti hagyományaink, az anyanyelv, történelmünk ismerete, tisztelete, szeretete, valamint 

annak tudatosítása, hogy történelmünk egybeforrt Európa történelmével. Kultúránk európai 

értékekből táplálkozott, de vissza is hatott rá, gazdagította azt. Fontosnak tartjuk Európa nemzeteinek 

kölcsönös tiszteletét és jó együttműködését a közös, valamint az emberiség egészét érintő problémák 

megoldásában. 

• Tudatos, pozitív erkölcsiség 

Fontosnak tartjuk, hogy az egyes ember tevékenységét, magatartását a jó követése, az értéktisztelet, 

mértékteremtés, az igényesség, a felelősségtudat, az igazságosság, a lelkiismeretesség, a 

fegyelmezettség és az elfogadott normák figyelembe vétele hassa át. 

• Műveltség 

A társadalom és az egyes ember előrehaladása, boldogulása csak az emberiség által eddig felhalmozott 

kulturális örökség felhasználásával lehetséges. Ezért fontos a művészetek, a tudomány különböző 

területeinek megismerése, befogadása. A hagyományos műveltségi területeken kívül az idegen 

nyelvek ismeretét és a számítástechnika alkalmazását ma igen fontosnak tartjuk. Lényeges az is, hogy 

az egyes emberben kialakuljon a folyamatos önképzés, önművelődés iránti igény, e nélkül az ember 

nem tud boldogulni élete során. 

• Pozitív eszményképek, példaképek 
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Az egyes ember szempontjából meghatározó jelentőségűek lehetnek. Olyan emberi képességek 

kifejlesztését segíthetik elő, mint a céltudatosság, az erős akarat, konfliktustűrés, a konfliktusok 

megoldásának, az emberi együttműködésnek képessége, siker-orientáltság, a kudarcok elviselése, a 

változó feltételekhez való alkalmazkodás, a kreativitás, az önismeret, önbizalom, önmenedzselés. 

Mindezek fontosak a társadalmi érvényesülés, a harmonikus családi élet és az egyéni boldogulás 

szempontjából. 

• Demokrácia 

Az ember önmegvalósításában nagy jelentőséggel bír. Ezért fontosnak tartjuk a demokratikus 

társadalmi berendezkedés jellemzőinek, intézményrendszerének, a demokratikus jogok, az 

érdekérvényesítés demokratikus formáinak ismeretét, e jogokkal való élést már az iskolában is, 

összhangban a demokráciából fakadó kötelezettségek teljesítésével. 

• A természetközpontóság 

Globális probléma a környezet szennyezése, az ökológiai egyensúly felbomlása, de helyileg is 

érzékelhetők káros hatásai. A következő nemzedékek, az emberiség fennmaradásának egyik feltétele 

ennek visszaszorítása. Ezért mindenkinek tennie kell. Már az iskolában fontos a környezetkímélő 

életmód tudatosítása és a tevékeny részvétel ebben a munkában. 

• Az egészség 

Csak az egészséges ember tudja igazán kibontakoztatni képességeit, megvalósítani emberi lényegét. 

Ennek érdekében fontosnak tartjuk a testi-lelki egészséget, a higiénés szokások, a rendszeres 

életvezetés, az egészséges bioritmus kialakítását, az egészséges táplálkozást, a 

szenvedélybetegségektől (dohányzás, alkohol, drogok) való elhatárolódást, az AIDS megelőzését. 

• Tanulóközpontúság 

A nevelés és oktatás középpontjában a tanuló és a tanuló fejlődése áll. Ez utóbbi elérését 

pedagógusaink személyes kapcsolataikkal, egyéni bánásmóddal teremtik meg. Fontos szemléletnek 

tartjuk, hogy a közösen tevékenykedő tanulók közösséggé válhatnak, ezért mind az iskolán belüli, mind 

az iskolán kívüli munkát ennek a szemléletnek az elsajátítása és alkalmazása jellemzi. 

Kiemelt feladataink között említjük: 

- jó közösségek kialakítását 

- megfelelő rend és fegyelem megteremtését 

- személyes példamutatást 

- a tanulók képességeinek és mentális állapotának megfelelő egyéni bánásmódot 

 

• Partnerközpontúság 

Intézményünk fontosnak tartja, hogy közvetett és közvetlen partnereivel folyamatos és jól 
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működő kapcsolatot tartson fenn.  

• Autonómia 

A pedagógiai problémák megoldása az iskola szakmai kompetenciájába és döntési felelősségébe 

tartozik. A nevelőtestület ennek figyelembevételével alakítja kapcsolatrendszerét a fenntartóval és a 

szülői szervezettel. Fontosnak tartjuk a tanulók személyiségi jogainak tiszteletben tartását, olyan 

elfogadó légkör kialakítását, ahol a siker és kudarc kockázatával az egyéné a döntés felelőssége.  

Az iskola olyan állampolgárt kíván nevelni, aki kibontakoztathatja személyiségét. A sokszínű, különböző 

tevékenységi formákat az iskola biztosítja minden tanuló számára. Az intézmény ösztönzi a kreativitást, 

az önálló alkotások létrehozását. A nevelőtestület tiszteletben tartja a tanulók jogképességét, 

ugyanakkor számol joggyakorlásuk korlátaival is.  

• Az esélyegyenlőség 

Az iskolában egyre több a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. A hátrányok okai 

többfélék lehetnek, úgy mint a családi háttér alacsony iskolai végzettsége, alacsony 

foglalkoztatottsága, vagy elmaradott, hiányos lakhatási feltételek. Az intézmény törekszik az 

esélyegyenlőtlenség olyan mértékű csökkentésére, hogy biztosítani lehessen minden hátrányos 

helyzetű tanulónak az érettségi és szakmai vizsga letételét, a felsőoktatási intézménybe történő sikeres 

felvételit, ha a tanuló részéről a szorgalom nem hiányzik. 

 

3.1.2 A szakmai oktatás értékei 
Arra törekszünk, hogy kulturális és erkölcsi értékeket közvetítsünk, hogy a hagyományok tisztelete 

elsődleges szempont legyen, miközben az iskolára jellemző legyen a gyermekközpontúság, a tanárok 

és diákok kölcsönös tisztelete, megbecsülése. Ennek érdekében felsorakoztatott szakmai oktatásunk 

értékei a következők:  

• Humanizmus, szeretet, harmónia, empátia 

• A hazához, nemzethez való kötődés 

• Az európai érték- és hagyományrendszer ismerete, megbecsülése 

• Az európai népek kultúrájának megismerése, megértése, megbecsülése 

• A tudás, a műveltség 

• A szellemi kulturáltság 

• A kommunikációs képességek, a kifejezőkészség, a szép beszéd 

• Együttműködési készség 

• A tolerancia, a másság elismerése 

• Az önfejlesztés és széles körű érdeklődés 

• A szorgalmas, kitartó munka 
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• Az értékkövető magatartás 

• A hagyományok tisztelet 

• A megbízhatóság, a becsületesség 

• Lelki harmónia 

• Ökológiai szemlélet 

• Környezettudatos gondolkodás 

• A természettudományos és műszaki szemlélet 

 

3.1.3  A szakmai oktatás-nevelés céljai, feladatai 
- fontos szempont a tanulók aktivitásának, önállóságának kibontakoztatása 

- megfelelő tanulásszervezési megoldásokat, tanulási technikákat alkalmazása 

- harmonikus, egészséges munkalégkört 

- kölcsönös bizalomra, egymás megbecsülésére épülő kapcsolatrendszerek 

- könyvtárhasználat és egyéb információszerzési technikák elsajátítása, alkalmazása 

- IKT (infokommunikációs technológia) módszertani alkalmazása 

- digitális tartalmak – elektronikus gyűjtemények, fogalom-, hang-, kép-, film- és feladattárak – 

használata a tanítási-tanulási folyamat során 

- A hagyományos tanórákon túlmutató projektalapú tanítási módszerek alkalmazása 

- széleskörű gyakorlati háttér biztosítása tangazdaságunkban 

- duális partnerekkel való kapcsolatok kiépítése és ápolása 

 

3.1.4 A szakmai oktató, nevelő munka eszköz- és eljárásrendje 
Tárgyi eszközeink: különböző tárgyai audiovizuális eszközök, média eszközök, szakképzéshez 

kapcsolódó tárgyi eszközök (gépek, berendezések, épületek, szerszámok, eszközök) 

Nevelési eszközök, szemléletek: 

- Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése 

- A tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárása 

- együttműködő (kooperatív) tanulási technikák és formák alkalmazása (páros-, csoport- és 

projektmunka) 

- A tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás, a feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák 

alkalmazása a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében 

- megfelelő értékelési eljárások alkalmazása 

- munkára nevelés alkalmazása 

- önkéntesség, közösségi szolgálat és az együttműködési készség kialakítása. 
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3.2  Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

A személyiség fejlesztése 

A harmonikus személyiség fejlődéséhez feltétlenül szüksége van egy gyereknek sikerekre, 

önbecsülésre, elismerésre. Ennek érdekében a tanárnak törekednie kell tanítványai személyiségének 

minél mélyebb megismerésére, tanulási módszereinek alakítására. Minden gyermek számára 

biztosítani szeretnénk a benne lévő értelmi, érzelmi és testi adottságok kibontakozását, elismerését. 

Ezt segítik elő a kis létszámú tanulócsoportok. Ezek kialakításánál – ahol lehet – alapul kell venni a 

diákok érdeklődését, motiváltságát. A csoportbontások a felzárkózást és a tehetséggondozást is 

szolgálják. A szükségszerű csoportbontásokon túl (szakmai gyakorlatok, informatika, idegen nyelv) a 

matematika tantárgy esetében is indokoltnak tartjuk a csoportbontást a technikumi (szakgimnáziumi) 

11. és 12. évfolyam esetében, valamint a szakiskola (szakközépiskola) 9. évfolyamában. A 

csoportbontással lehetőséget kívánunk adni az intenzív tanórai foglalkozásokra, a hiányosságok 

kiküszöbölésére, a tanulók eredményesebb felkészülésére. 

Az értékelés – amennyire lehetséges – személyre szabott. Így az osztályzás mellett fontos szerephez 

jut a szóbeli értékelés is. Ahogy az oktatásban törekszünk a változatos módszerekre, úgy az értékelés 

is többféle tevékenység alapján történik. Munkájáról, viselkedéséről a diák folyamatos visszajelzéseket 

kap. 

A kerettantervben képviselt értékek, az egységes, alapvető követelmények és az ezekre épülő 

differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók – adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és 

iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal 

összhangban – minél teljesebben kibontakoztathassák személyiségüket. 

A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, 

cselekvési képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. A képzés tartalma az emberre, a 

társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra 

alapvető eredményeit foglalja magában, a tanulók életkori, fejlettségi szintjéhez méretezett 

kiválasztással, elrendezéssel. Feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozhatja a tanulók 

műveltségét, világszemléletük, világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb 

környezetükben. 

Pedagógiai programunk a gyermekek, a serdülők és ifjak képességeinek fejlődéséhez szükséges 

követelmények meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ez azonban csak akkor 

lehet eredményes, ha iskolánk nevelési, tanítási-tanulási folyamata teret ad a színes, sokoldalú iskolai 

életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, ha fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési 

készségüket, edzi akaratukat, ha hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő 

azonosulásuk fokozatos kialakításához. Olyan iskolai pedagógiai gyakorlatot igyekszünk megvalósítani, 
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amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a 

középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a 

társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. 

A hatékony és önálló tanulás 

A hatékony és önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

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

gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új 

ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését jelenti. A hatékony 

és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és 

képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban 

egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 

A munka vagy karriercélok teljesítését szolgáló tanuláshoz az egyénnek megfelelő ismeretekkel kell 

rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, tudástartalmakról, képességekről és szakképesítésekről. A  

hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy az egyén ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, 

készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a számára 

elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatást, támogatást. 

A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, 

számolás, valamint az IKT-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek elsajátítása, feldolgozása, 

beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia kialakítása, a 

motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és 

céljának kritikus mérlegelése. 

Az egyénnek képesnek kell lennie a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására, saját 

munkája értékelésére és szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére. 

A pozitív attitűd, tanulás iránti motivációt feltételez, folyamatos fenntartásához elengedhetetlen, hogy 

korábbi tanulási és élettapasztalatainkat felhasználjuk, új tanulási lehetőségeket kutassunk fel, és a 

tanultakat az élet minden területén széles körben alkalmazzuk. 

Énkép és önismeret 

Az egyén önmagához való viszonya, önmagáról alkotott képe, a személyiség belső diszpozíciói, saját 

befogadó-alkotó tevékenysége során alakulnak ki, csakúgy, mint a személyiségre jellemző egyéb 

tulajdonságok. Az egyén maga határozza meg tevékenysége irányát, és aktivitásának mértékét, 

színvonala is nagymértékben függ az önmagáról, képességeiről, igényeiről alkotott képtől és az 

önmagával szemben támasztott elvárásoktól. A nevelési-oktatási célokban megfogalmazott értékek és 

kompetenciák csak akkor épülnek be a tanulók énképébe és válnak magatartást irányító tényezőkké, 

ha a tanulók maguk is részeseivé válnak az értékek megnevezésének, azonosításának, megértik 

következményeiket, és megismerik az elsajátított tudás, készségek működését, felhasználhatóságát. 
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Ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek énképükbe, önreflexióikba integrálni az elsajátított tudást, 

készségeket, tanulást segítő beállítódásokat, motívumokat, a tanítás-tanulás egész folyamatában 

gondoskodni kell arról is, hogy egyre kompetensebbeknek érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és 

életpályájuk alakításában. Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként 

tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll, a felelősség önmagunkért, az önfejlesztés igénye és az erre 

irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság. 

A tanulás tanítása 

A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán 

ismeretelsajátítás és a figyelem, emlékezet működtetése. Tág értelmezése magában foglalja 

valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola alapfeladata. 

A tanulás számos összetevője tanítható. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést a 

különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban, valamint tanítsa a gyereket tanulni. Törekedjenek arra, hogy a tanulók 

fokozatos önállóságra tegyenek szert a tanulás tervezésében, vegyenek részt a kedvező körülmények 

(külső feltételek) kialakításában. 

Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket. A 

hatékony tanulás módszereinek és technikáinak az elsajátítása, az önművelés igényének és szokásának 

kibontakoztatása, a könyvtári és más információforrások használata elsősorban a következőket foglalja 

magában: az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése), az előzetes 

tudás és tapasztalat mozgósítása, az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése, a 

csoportos tanulás módszerei, kooperatív munka, célszerű rögzítési módszerek kialakítása, a 

gondolkodási kultúra fejlesztése, az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása, az egész 

életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása. 

A tanulás fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és információs bázisa. A hagyományos tantermi 

oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulási formák, amelyekhez sokféle 

információforrás gyors elérésére van szükség. A könyvtár használata minden ismeretterületen 

nélkülözhetetlen. Az önálló ismeretszerzés érdekében a tanulóknak el kell sajátítaniuk a könyvtári 

ismeretszerzés technikáját, módszereit mind a nyomtatott dokumentumok, mind az elektronikus 

dokumentumok használata révén, ismerniük kell a könyvtári keresés módját, a keresés eszközeit, a 

főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. El kell 

sajátítaniuk az adatgyűjtést, a témafeldolgozás, forrásfelhasználás technikáját, az interneten való 

keresés stratégiáját. 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja, hogy 
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segítse a tanulók munkába állását, további iskola-és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni 

adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése, a választott foglalkozási ágak és 

a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak a megismerése tevékenységek és 

tapasztalatok útján. 

Tudatosítani kell a tanulókban, hogy életpályájuk során többször kényszerülhetnek pályamódosításra. 

Az iskolának – a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a munka 

világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítani, amelyek elősegíthetik, 

hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő 

területeken, ezzel is fejlesztve ön-és pályaismereteiket. 

Kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a 

képessége egyéni és társadalmi szinten egyaránt. 

Az egészségtudat fejlesztése 

Az egészség a testi, lelki, szociális jól-lét állapota, pozitív fogalom, amely a társadalmi, közösségi és 

egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki képességeket hangsúlyozza. 

Az egészségfejlesztés számunkra az a folyamat, amely képessé teszi diákjainkat, arra, hogy saját 

egészségüket felügyeljék és javítsák. Képessé teszi őket, az egészséget meghatározó tényezők 

kontrolljára, ezáltal egészségük javítására alkalmassá válnak. 

Az iskola a szocializáció kitüntetett színtere. A fizikai-tárgyi és pszichoszociális környezet alakításával 

így az iskola-egészségügyi ellátás minőségére és az életmódra tudunk hatást gyakorolni. Valljuk, hogy 

a családi környezet mellett az iskola a szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik az 

egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására. 

Hisszük, hogy az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést 

és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket 

felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel 

összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s 

konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. 

Ugyanakkor hangsúlyozzuk azt is, hogy mind tartalmában, mind mélységében életkori 

sajátosságaikhoz, igényeikhez, szükségleteikhez adaptálva igyekszünk tanulóinkat megszólítani. 

A közösségtudat fejlesztése 

A személyiségfejlesztés mellett (vele együtt) alapvető célunk a közösségfejlesztés is. A középiskolai 

évek fontosak az emberi kapcsolatok alakulása szempontjából, gyakran itt dől el, ki hogyan tudja 

megtalálni a helyét a felnőtt társadalom kisebb és nagyobb közösségeiben. Erre a felelős 

szerepvállalásra az iskolai munka minden színterén fel kell készíteni a diákokat. Ezért is fontosak az 

iskolai kirándulások, színházlátogatások, amelyek élményt adnak, és ahol ugyanakkor olyan értékek is 

felszínre kerülnek, amelyek az iskola falai között kevésbé kapnak hangsúlyt. 
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A közösségi lét fontos célja a diákokban a felelősségtudat kialakítása. Felelősség elsősorban 

önmagukért és közvetlen környezetükért, barátaikért és osztálytársaikért. Hangsúlyt kell kapnia a 

beteg, sérült, fogyatékos és hátrányos helyzetben lévő embertársak iránti segítőkész, elfogadó 

magatartásnak is. 

Az iskola diákjai minden évben karácsonyi ajándékot gyűjtenek az Idősek Otthonában lakó idős 

emberek részére. 

A közösségi nevelés alapvető célja a nyitottság, mert ez magában hordozza a változatosságot és a 

megújulás lehetőségét. A tolerancia, a mások meghallgatása és megértése minden közösségi 

gondolkodás alapvető feltétele, ennek kialakítása a tanórai és azokon kívüli tevékenységek egyik 

alapfeladata. 

Az együttműködési készség fejlesztése a közösségfejlesztés egyik sarokpontja. A közös tevékenység, az 

együtt eltöltött idő, valamint az együtt szerzett élmények és tapasztalatok képezhetik alapját annak, 

hogy egy formális csoport igazi közösséggé váljon, melyben a tét nélküli kritikusokból felelősséget 

vállaló aktív cselekvők válnak. 

A szociális érzékenység 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag tervezett 

fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszer kialakításáról és erősítéséről van szó, amely gazdasági és 

társadalmi előnyöket egyaránt hordoz magában. A szociális kompetencia fejlesztésében kiemelt 

feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos magatartásmódok 

kialakítása. A szociális és társadalmi kompetencia fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos 

fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek (pl. vállalkozó-, 

gazdálkodó-és munkaképesség). 

Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 

Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának 

történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. 

Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. Magyarságtudatukat 

megőrizve váljanak európai polgárokká. 

Tanulóinkat iskolás éveik alatt is olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal kell gazdagítani, 

amelyek birtokában meg tudják találni helyüket az európai nyitott társadalmakban. Fontos az is, hogy 

európai identitásuk megerősödésével nyitottak és elfogadóak legyenek az Európán kívüli kultúrák iránt 

is. A tanulók ismerjék meg az egyetemes civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. 

Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. 

Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése érdekében 

kialakuló nemzetközi együttműködésről. Növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az 
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összefüggések és a megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. Az iskola és a tanulók törekedjenek 

arra, hogy közvetlenül is részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. 

 

3.3  Közösségfejlesztéssel és a szakképző intézmény szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatok 

 

Kiemelt szerepe van iskolánkban a közösségfejlesztésnek, az egyén és a közösség közötti kapcsolat 

megteremtésének. Iskolánk több közösség együttes, összehangolt, közös munkájára épül. Ilyen a 

diákok és a dolgozók csoportja, a nevelő-oktató munkát nem végző dolgozók, valamint a képzőhelyeket 

biztosító külső szervezetek.  A közösségfejlesztés mindegyik csoportot érinti.  

Feladataink a tanulói közösségek fejlesztése során: 

- A közösségi tevékenységekbe való tevékeny bekapcsolódás igényének kialakítása. Ennek fontos 

alkotóeleme az iskolai közösségi szolgálatban való részvétel. 

- A diákönkormányzat kialakítása. 

- Az elvárásoknak megfelelni képes, önmagát irányítani és értékelni tudó személyiségek kialakításának 

segítése. 

- A mások személyiségének tiszteletben tartására képes, konfliktusokat kezelni tudó személyiségek 

kialakításának segítése. 

- Felelősség a társak iránt. 

- Csoport értékrendjének alakítása és a csoport értékrendjéhez való alkalmazkodási képesség 

kialakítása 

- Erőszakmentes konfliktuskezelési képesség kialakítása. 

Feladataink a dolgozói közösségek fejlesztése során: 

- A tanár-tanár és tanár-diák konfliktusok feloldása, akár iskolapszichológusi segítséggel. 

- Közös programok lebonyolítása a tantestületi és tagintézményi mikroközösségek közötti kapcsolatok 

létrehozása érdekében. 

- Az adminisztratív és technikai dolgozók bevonása az iskolai programokba. 

 

Az iskola közösségeinek feladata, hogy a kialakult hagyományokat ápolja, őrizze, továbbfejlessze. 

Hagyományossá vált rendezvényeink: 

• 9. osztályosok köszöntése, Gólyatábor 

• Jávorka piknik 

• Nyílt napok/Szakmai napok 

• Jávorkanap (Diáknap) 
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• Megemlékezés a nemzeti ünnepekről 

• Megemlékezés a névadónkról  

• Karácsonyi ünnepség 

• Szalagavató bál 

• Szerenád 

• Ballagás/Traktoros ballagás/Város ballagás 

• Érettségi bankett 

• Színház- és hangverseny-látogatás 

• Pedagógusnap 

• Érettségi találkozók 

• Az iskola fennállásának kerek évfordulói alkalmával megtartott rendezvények 

 

3.4  Az oktatók intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 

osztályfőnök feladatai 

Alapelvünk, hogy az iskolában dolgozó összes alkalmazott meghatározóan hozzájárul a nevelési 

folyamathoz, hiszen a diákok nem csak az órákon kapnak képet arról, hogy milyen az iskolánk 

szellemisége. 

Alapelvünk, hogy minden alkalmazott legyen tisztában szerepével és feladataival a rendszerben, és 

ezek elvégzéséhez minden segítséget megkapjon. 

Elvárjuk minden alkalmazottól, hogy elfogadja intézményünk hitvallását, oktatási és nevelési céljait, és 

azok szellemében végezze mindennapi munkáját. 

3.4.1  A vezetőség 

Az iskola élén az igazgató áll. Az iskola minden területéért felelős, fő feladata a stratégiai döntések 

meghozatala és végrehajtatása. A munkaközösségek munkáját is közvetlenül felügyeli, és az iskolai élet 

meghatározott területei is hozzá tartoznak. 

Az igazgató munkáját, egy-két helyettes, egy műszaki-vezető és egy gazdasági csoportvezető segíti. 

Feladataik elsősorban szakmai alapon oszlanak el, vagyis minden helyettes a hozzátartozó minden 

ügyért felelős (ellenőriz és döntéseket hoz). Ezzel képes teljes átfogó képet alkotni a közösségekről, és 

minden dolgukról, gondjukról van információja. 

3.4.2  Az oktatók 

Az oktatók legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. 

• feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai 

feladatok előkészítése és végrehajtása, 

• a helyi tanterv alapján tanmenet készítése, 

• a tanítási órákra való felkészülés és a tanítási órák megtartása, 
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• a tanulók dolgozatainak javítása, 

• a tanulók munkájának rendszeres értékelése és annak dokumentálása, 

• a tanulók dolgozatainak javítása határidőn belül, 

• a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

• érettségi, szakmai, ágazati, különbözeti, javító, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

• felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

• kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

• a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

• tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

• iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

• osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

• az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

• szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

• részvétel nevelőtestületi, munkaközösségi, nevelési értekezleteken, megbeszéléseken, 

• részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

• a tanulók felügyelete óraközi szünetekben 

• tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

• iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

• tanulók kísérete a rendezvényekre, 

• tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

• iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

• szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

• osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

3.4.3  Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

Az osztályfőnök elsődleges feladatai közé tartozik az osztály közösségi életének irányítása, valamint a 

tanulók személyiségének fejlesztése. Az osztályfőnök személyes felelőssége egy olyan – az iskolai 

elvárásokhoz igazodó – értékrend kialakítása és elfogadtatása, amely szerint az osztályába járó tanulók 

egészséges lelki és testi fejlődése megvalósulhat. 

Megtervezi és tudatosan alakítja a közösségfejlesztő programokat. Tanórákon kívüli együttléteket is 

szervez, az évek során fokozatosan egyre több lehetőséget teremt a diákok önállóságának, 

öntevékenységének, önkormányzó képességének kifejlődésére. 

Megismerve a tanulók családi és szociális hátterét, folyamatosan arra törekszik, hogy a szülőkkel 

együttműködve, az osztályban tanító tanárokkal összhangban végezze nevelő munkáját. Ennek 
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érdekében a gyermekekkel egyénileg, differenciáltan is foglalkozik, szükség esetén felveszi a 

kapcsolatot a nevelési tanácsadóval. A hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulókat segítve 

együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel, gondoskodik számukra szociális, illetve tanulmányi 

támogatásról. 

Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét és rendkívüli teljesítményeit. Kiemelten értékeli 

azon tanulókat, akik az iskolai kötelezettségek mellett az önkéntes munkákban is részt vállalnak.  

Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli rendszeres tevékenységeiről, és azokban elért eredményeiről, mint 

például zenetanulás, sport. A szaktanárokkal együttműködve orientálja a tanulók felzárkóztatását, 

tehetséggondozását és a továbbtanulás irányait. 

Az osztályfőnöki órákat az iskolában elfogadott tanterv szerint használja fel a pedagógiai és a nevelési 

kérdések megvitatására. Előfordulhat, hogy egy-egy osztályfőnöki órát „összevontan”, iskolán kívüli 

program keretében tart meg, amelyeken több szinten is érvényesítheti nevelési elveit.  

Ellátja az osztállyal kapcsolatos nevelési feladatokat, törekszik arra, hogy alaposan megismerje 

tanítványait. 

Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Figyelemmel kíséri az 

osztály tanulóinak hiányzásait, késéseit. Elvégzi a hiányzások, késések igazolását. Ha szükséges, kéri az 

ifjúságvédelmi felelős segítségét. 

Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös gondot 

fordít a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók segítésére. Minősíti a tanulók 

magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. 

Kapcsolatot tart az osztályban tanító tanárokkal, a szülőkkel, a diákokat segítő egyéb szakemberekkel 

(iskolapszichológus, fejlesztő tanár, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős). Javaslatot tehet az osztályban 

tanító tanárok értekezletének összehívására. 

Szülői értekezleteket tart, szükség esetén családot látogathat. Ellátja az osztállyal kapcsolatos ügyviteli 

feladatokat. Tájékoztatja az osztályát az iskola aktuális feladatairól, ösztönzi, szervezi az osztály 

ezekben való részvételét. Közreműködik a közösségi szolgálat és a tanórán kívüli tevékenységek 

szervezésében. 

Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, elmarasztalására. Kiemelt feladata a pályaorientáció, a 

továbbtanulásra, felvételire, valamint a végzős osztályokban az érettségire, szakmai vizsgára történő 

jelentkezések segítése és lebonyolítása. 
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3.5  Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendje 

 

2011. évi CXC törvény (továbbiakban: Nkt.) 4.§ 13. pontja szerint, a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, 

tanuló: 

• különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

• 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, 
 

Intézményünk korábbi tapasztalatai nyomán felismerte azt az egyre gyakrabban felmerült igényt, hogy 

az átlagos képességű, a jó képességű, a tehetséges, de valamilyen hátránnyal érkező diákok 

esélyegyenlőségének biztosítása szükséges és érdemes. A ma hatályos törvényi keretek között, 

ugyanakkor saját gyakorlatunkból kiindulva, erre építve vállalkozunk a tanulási, beilleszkedési 

nehézséggel küzdő és olyan sajátos nevelési igényű fiatalok befogadására, akik önmaguk és a szüleik 

ezt az iskolát választják, és ha speciális intézmény gondoskodása nem szükséges része a fejlesztésnek. 

 

3.5.1  Törvényi háttér 
A törvény meghatározza a különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jogot. 

„A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében 

állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól 

kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges gondozást – a gyermek, tanuló 

életkorától és állapotától függően, a 2011. évi CXC. törvény 47.§ /1/ bekezdésében meghatározott 

szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleményében foglaltak szerint – a korai fejlesztés és 

gondozás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a fejlesztő felkészítés keretében kell 

biztosítani.” 

Az iskolai nevelés és oktatás esetén a helyi tanterv tartalmazza a fogyatékosság típusához és fokához 

igazodó fejlesztő programot. 

 

3.5.2 Elveink és céljaink 
A pedagógiai gyakorlatból ismert elveket valljuk, vagyis a szakaszosság elvét, az egymásra épülés elvét, 

a fokozatosság és a folyamatosság elvét. Valljuk, hogy a „fogadó” (integráló) intézmény tapasztalatai 

nyomán fokozatosan befogadó (inkluzív) iskolává válhat, ahol valamennyi diák ( a nehézségekkel 
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küzdőktől az átlagosan teljesítőkön át a valamilyen területen tehetséges, különc tanulókkal bezárva) 

különleges igényeit figyelembe veszi, beilleszkedését, tanulás fejlődését adaptív, differenciált módon 

segíti elő, az egyéni kibontakoztatás lehetőségeit támogatják a pedagógusok, szakemberek, szülők 

egyaránt. 

Célunk: 

1. Olyan pedagógiai, oktatási-nevelési szemlélet, attitűd, módszertani repertoár, gyakorlat további 

kialakítására, meghonosítására törekszünk, melynek révén iskolánkban tanuló tanulási, beilleszkedési 

nehézségekkel küzdő és az SNI diák egyéni sajátosságainak, fejlődési ütemének 284 megfelelően (a 

törvényben épnek nevezett) társaival együtt legyen képes életpálya-építési kompetenciája 

kibontakoztatására. 

Azaz:  

• reális önismerete alapján tisztában legyen szellemi és fizikai erősségeivel, gyengeségeivel,  

• különböző távú célokat tudjon maga elé tűzni, és az ehhez vezető utat képes legyen 

szakaszokra bontva teljesíteni,  

• képes legyen céljainak és érdeklődésének megfelelő egyéni tanulási utakat kijelölni,  

• képes legyen a megkezdett utat szükség szerint korrigálni, 

• tudjon egyéni és társadalmi érdekeknek megfelelő döntéseket hozni.  

2. Funkcionális és teljes integráció révén kívánjuk az együttnevelést megalapozni, amikor az 

együttnevelés, az együttfejlesztés a tanórákon és egyéb foglalkozásokon valósul meg, a sajátos igényű 

tanuló minden idejét együtt tölti „ép” társaival. 

 

3.5.3  Az „akadályozottság” hivatalos megállapítása  
Testi, érzékszervi fogyatékosság esetén az adott szakorvosi dokumentumok alapján az illetékes 

szakértői bizottságokhoz fordul a szülő/tanuló, iskola. Egyéb esetben a hagyományos folyamat szerint: 

A különböző nehézségekkel küzdő tanulók először a megyei pedagógiai szakszolgálat 

tagintézményeiben jelentkeznek a szülő vagy az iskola kérésére. Ha az illetékes szakszolgálat nem tud 

dönteni a tanulási nehézség fokáról, úgy a székhelyintézmény szakértői bizottságához irányítja a 

tanulót /gondviselőt. 

 

3.5.4 Általános feladatok  
A szülők részéről:  

• az iskola felé nyitott, a gyermek felé elfogadó magatartás,  

• reális helyzetértékelés,  

• tájékozottság a gyermek fogyatékosságával kapcsolatban (ismerje gyermeke személyiségét, 

állapotát, a szükséges beavatkozásokat),  



27 
 

• együttműködés az iskolai és az iskolán kívüli szakemberekkel,  

• az integráció és a befogadás sikerességéért együttműködés és nyitottság annak érdekében, 

hogy az iskola rendszeres tájékoztatást kapjon a gyermek külső intézményekben (logopédia, 

nevelési tanácsadó, speciális intézmények) folyó munkáról, a tanuló aktuális állapotáról. 

 

Az iskolavezető részéről  

• megfelelő szemlélet, 

• a tanulási nehézségekkel, beilleszkedési zavarokkal küzdő és SNI tanulókkal foglalkozó tanárok, 

szakemberek ösztönzése,  

• és attitűdváltás kezdeményezése, fejlesztése iskolán belül és a szülők felé (pl. módszertani 

továbbképzések támogatása, szülői értekezleteken a szülők nyitottságának fokozása a 

problémák korai felismerése és elfogadása a hatékony kezelhetőség érdekében),  

• a hatályos jogszabályok értelmében az egész diákság, különös tekintettel az érintett tanulók 

érdekében a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása, azaz a habilitációs és 

rehabilitációs szempontok érvényesítése (órakeret, szakemberek biztosítása, differenciált, 

adaptív fejlesztés és követelménytámasztás),  

• alapvető tájékozottság kialakítása a tanulási nehézségek és az SNI tanulók fogalomkörben,  

• döntési képesség az intézmény reális helyzetének, lehetőségeinek felmérése mellett a 

jelentkező tanuló integrálhatóságáról (felvételi eljárás). 

A tanárok részéről:  

• a törvényi szabályozás ismerete,  

• empatikus hozzáállás,  

• következetes, elfogadó attitűd,  

• innovatív készség.  

• Helyi tantervek, fejlesztési tervek kidolgozása, ha szükséges annak folyamatos módosítása, 

elfogadása,  

• az érintett témakörben alapvető tájékozottság,  

• pedagógiai felkészültség,  

• hatékony, speciális, újszerű, az egyes kompetenciákat is fejlesztő módszertani tudás gyakorlati 

alkalmazása, az egyéni lehetőségek kiaknázása, egyben a követelményszint elérése érdekében,  

• változatos, a tantárgy jellegéhez igazodó munkaformák alkalmazása a motiváció és az 

érdeklődés felkeltése érdekében: páros, csoport és sok egyéni munka, tevékenykedtetés, 

többszintű feladatadás, kooperatív tanulási technikák, szemléltetés, konzultációk, anyagrészek 

szakaszolása, szakaszok, beszámolók biztosítása,  
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• a tanuló teljesítményét önmagához viszonyító, a fejlődést figyelembe vevő értékelés,  

• törekedjen arra, hogy az értékelés ne summázó, hanem formatív értékelés legyen. 

 

Lehetséges, konkrét feladatok:  

• az iskola fizikai környezetének kialakítása (világítás, akadálymentesítés),  

• hosszabb felkészülési idő biztosítása a számonkérésnél, vizsgák különböző fajtáinál 

(különbözeti, osztályozó, érettségi),  

• bizonyos tantárgyak értékelése és minősítése alóli részleges vagy teljes felmentés, időnkénti 

kontrollvizsgálatokat követően, az új állapotfelmérés függvényében esetleges felülvizsgálata,  

• törvényi keretek között esetleg „utazó” szakember biztosítása (logopédus),  

• gyógytestnevelési foglalkozások biztosítása,  

• ha szükséges, az érettségi vizsga szabályozásával összefüggő könnyítések,  

• pszichés fejlődés zavara miatt nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia), kóros aktivitászavar esetén: olyan 

segédeszközök használatának engedélyezése tanórákon, vizsgákon, melyek a szakértői 

véleményben is megfogalmaztak, mivel az érintett tanuló állapota ezt indokolja. 

 

3.5.5  Esélyegyenlőségi programunk 
 

A tanulás-taníthatóság kérdésében 

A harmonikus személyiség fejlődéséhez feltétlenül szüksége van egy gyereknek sikerekre, 

önbecsülésre, elismerésre. Ennek érdekében a tanárnak törekednie kell tanítványai személyiségének 

minél mélyebb megismerésére, tanulási módszereinek alakítására. Minden gyerek számára biztosítani 

szeretnénk a benne lévő értelmi, érzelmi és testi adottságok kibontakozását, elismerését. 

A tanulási kudarcnak kitett, lemaradó tanulók számára kiscsoportos, egyéni korrepetáló 

foglalkozásokat szerveznek a munkaközösségek. 

Értékelési módszereink összhangban vannak az egész tanítási, nevelési folyamattal, differenciálási 

elveinkkel. Az értékelés – amennyire lehetséges – személyre szabott. Így az osztályzás mellett fontos 

szerephez jut a szóbeli értékelés is. Ahogy az oktatásban törekszünk a változatos formákra, úgy az 

értékelés is többféle tevékenység alapján történik. Munkájáról, viselkedéséről a diák folyamatos 

visszajelzést kap. 

 

A tanórán kívüli programokban 
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Fontosnak tartjuk, hogy a valamilyen szempontból gyengébb tanulóknak is legyen személyre szabott 

lehetőségük arra, hogy megmutassák saját speciális képességeiket, értékeiket, fejlődésüket. Iskolánk 

tanórán kívüli programjai ezt a célt is szolgálják. 

 

A szociális kérdésekben 

A szociális hátrányok enyhítésével alapvetően az osztályfőnökök közössége foglalkozik. Az 

osztályfőnökök látják leginkább – természetesen a szülők tájékoztatását felhasználva-, hol kell segítség. 

Felhasználjuk erre a célra az állam által adott tankönyv-támogatási kedvezményeket, étkezési 

támogatásokat. 

 

A beilleszkedési kérdésekben 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókkal elsősorban az osztályfőnök foglalkozik, 

szükség esetén kérik a nevelési tanácsadó, iskola pszichológus segítségét. A velük kapcsolatos 

pedagógiai tevékenységnek különféle fórumai vannak: kisebb és nagyobb közösségek segítik őket pl. 

osztályközösség, sportkörök, érdeklődési körök. Ezeknél a tanulóknál különös hangsúllyal igyekszik 

előtérbe helyezni a tanításon kívüli, de az iskolai közösséghez kapcsolódó tevékenységeket (pl. 

szakkörök, színjátszó kör, tömegsport, kirándulások, táborok stb.) 

 

3.5.6  Gyermekvédelmi programunk 
A helyzetfeltárással kapcsolatos feladataink 

• Az iskola környezetének felmérése gyermekvédelmi szempontból 

• A település, lakókörnyezet általános jellemzői, 

• az iskolába járó gyermekek családi környezete- a családok életminősége, szociokulturális 

körülményei, 

• a szülők iskolai végzettsége, foglalkozása, 

• a munkahelyi elfoglaltság mértéke, 

• a családok szerkezete, családtípusok, 

• a családok anyagi helyzete, munkanélküliség, 

• lakásviszonyok, egészségügyi, higiénés körülmények, 

• családi értékrend, 

• életmód, életvezetés, szokások, nevelési stílusok. 

• A szülők iskolával szemben támasztott igényei, érdeklődése, kapcsolata az iskolával 

• A szülők által felvetett kérdések, problémák, szülői igények, vélemények, javaslatok elemzése, 

értékelése, 
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• a szülők érdeklődése, kapcsolata az iskolával. 

• A tanulók gyermekvédelmi helyzetének felmérése 

• Mobilitási ráta: eltávozások, új gyermekek érkezése / félév, év vége/, 

• hiányzások mértéke, okai /félév, év vége/, 

• nagycsaládosok száma, aránya, 

• hátrányos helyzetű gyermekek száma, 

• hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók száma, 

• túlkorosok, bukások aránya /félév, év vége/, 

• más fogyatékosok száma, 

• pszichés fejlődés egyéb zavar miatt: részképesség-teljesítményzavar, 

• dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, figyelemzavar, hyperaktivitás, 

• tanulási nehézségekkel küszködők száma, 

• beilleszkedési-magatartási nehézségekkel küszködők száma, 

• veszélyeztetett tanulók száma, 

• védelembe vett tanulók száma, okai, 

• nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek száma, 

• nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó tanulók száma. 

 

Általános gyermekvédelmi feladataink 

• Az iskola valamennyi tanulója érdekében, védelmében megfogalmazott, általános 

gyermekvédelmi feladatok az elsődleges megelőzés céljával: 

• személyiség- közösségfejlesztéssel-neveléssel kapcsolatos feladatok, 

• iskolai ártalmaktól megóvásra törekvés, 

• gyermeki-tanulói jogok érvényesítése, 

• szülők szemléletformálása, megnyerése, sokoldalú bevonása, motiválása, 

• együttműködés az általános gyermekvédelmi feladatok megvalósításában közreműködő 

intézményekkel. 

 

Speciális gyermekvédelmi feladataink 

• A gyermekek eltérő gyermekvédelmi problémáinak tudatos, tervszerű kiszűrése, feltárása. 

• A gyermekvédelmi problémával küszködő tanuló/k/ szüleivel speciális pedagógiai bánásmód 

alkalmazása, megnyerésük külső segítő intézmények /illetve szakemberek/ szolgáltatásainak, 

• támogatásainak igénybevételére. 

• Együttműködés külső segítő intézményekkel. 
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Tevékenységformák és módszerek 

Az általános gyermekvédelmi feladatok megvalósításának tevékenységformái, pedagógiai-

pszichológiai módszerei osztályfőnökkel együttműködve, meghívott előadók segítségével. Általános 

prevenciós programok beépítése tanórai és tanórán kívüli szervezeti formákban:  

- Mentálhigiénés-egészségnevelési programok, ennek részeként kábítószer-ellenes program. 

- Bűnmegelőzéssel kapcsolatos célzott programok. 

- Önismereti, kommunikációs-konfliktuskezelési, relaxációs gyakorlatok, játékok, programok. 

- Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. 

- Tanulói szabadidős, tanórán kívüli tevékenységi formák, programok. 

A felzárkóztató módszerek ismeretének és sokoldalú alkalmazásának az a célja, hogy minél több 

információt gyűjthessünk a gyermekről, a gyermek környezetéről, valamint a gyermek és környezete 

közötti érzelmi kötődés-kapcsolat minőségéről, ezenkívül egy-egy bizonytalan helyzet esetén tudjuk 

más módszereket is alkalmazni feltevésünk alátámasztására vagy elvetésére /családlátogatás, célzott 

beszélgetések, interjúk, megfigyelések különböző pedagógiai szituációkban, esetközpontú 

konzultációk. 

A gyermek és szülő közötti érzelmi kapcsolat erősítése, korrigálása: a szülőknek többször 

megcsillogtatni a gyermek értékes tulajdonságait, dicsérhető megnyilvánulásait, a gyermekeknek 

rámutatni a szülők erőfeszítéseire, pozitív cselekedeteire, pozitív élmények átélésén keresztül gyakran 

segíteni őket szeretetérzéseik kifejezésében. A szülők problémáinak értő meghallgatása. 

A bizalomkeltő viselkedés formáinak alkalmazása /egyforma tisztelet, megértés valamennyi 

családtaggal és szülővel szemben, a bizalmas szülői információk megőrzése stb. 

A család igyekezetének, kedvező változásainak elismerése. 

A hátrányos helyzetű tehetséges tanulók tehetséggondozásának lehetőségei, formái: tanóra, szakkör, 

kulturális verseny, tanulmányi-és sportverseny. 

Külső segítő kapcsolataink 

• Pedagógiai szakszolgálat 

• Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 

• Gyermek-és ifjúsági szervezetek 

• Egészségügyi szolgáltató
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3.6  A tanulóknak a szakképző intézmény döntési folyamataiban való részvételi joga 

gyakorlásának rendje 
 

A jól működő osztályközösséget tartjuk a nagyobb méretű közösségben (iskolában) történő 

gondolkodás alapvető feltételének. Ennek folytatója az iskolai diákönkormányzat (DÖK) is, melynek 

legfontosabb célja a diákok egyéni és közösségi jogainak és érdekeinek képviselete és védelme. 

E formális, választott csoport létrejöttének alapvető oka, hogy az egyéni problémák kezelésére a 

közösség szintjén nyújtson megoldási lehetőséget úgy, hogy az egyéni problémákat képviseli, a 

nyilvánosság elé viszi, az egyéni érdekeket kollektív érdekké hangolja össze. Ennek pedagógiai szerepe 

meghatározó, mert miközben egyénekből iskolai szinten közösséget kovácsol, lehetőséget nyújt a 

diákoknak arra, hogy érdekeiket artikulálják, képviseljék és problémáikra megoldást találjanak. Ezen 

problémák, érdekek megfogalmazása közben észrevétlen fejlődik a diákok kommunikációs kultúrája, a 

véleményformálás és – kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének 

képessége. Kiváló alkalmat nyújtanak erre a heti rendszerességgel megtartott diákönkormányzati 

gyűlések, a Házirend kialakítása és felülvizsgálata, a tantestülettel történő egyeztetések a diákokat 

érintő kérdésekben. 

Az érdekérvényesítés és képviselet mellett a DÖK részt vesz iskolai szinten a közösségi programok 

szervezésében, mely tevékenységek során az iskola tanulóiban (és tanáraikban) kialakul a „mi-tudat”, 

megélhetővé válik az együvé tartozás. Az iskola igazgatója rendszeresen kapcsolatot tart a DÖK 

vezetésével és a patronáló tanárral. A DÖK minden iskolai alapdokumentumról véleményt mond, 

javaslatot tesz, majd az elnöke aláírásával hagyja jóvá az elfogadást. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

Az iskolai, kollégiumi 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 intézményi SZMSZ-

ben meghatározott ügyekben. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 

diákönkormányzat képviselőjét meg kell hívni, az előterjesztést, a meghívót – ha jogszabály másképp 
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nem rendelkezik – a határidő előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat 

részére. 

 

 

3.7  A tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, az oktató és a szakképző 

intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 
 

Alapvető cél kapcsolatrendszerünk hatékonyságának növelése. Ezt csak úgy érhetjük el, ha 

kezdeményezők, pontosak, változtatni képesek és felhasználó-központúak vagyunk. Fontos, hogy 

széleskörű kapcsolatrendszert építsünk ki, hiszen csak így tudunk jól működni, a „duális képzést” 

megvalósítani. Hiszünk abban, hogy csak együttműködéssel képes egy mai iskola a kor szintjének 

megfelelően működni, az elvárásoknak eleget tenni. Fontos a kapcsolattartás folyamatossága, 

tervezettsége és szervezettsége. 

A fenntartó és működtető 

Igyekszünk a zökkenőmentes és folyamatos kapcsolatok kialakítására és fenntartására. Törekszünk az 

elvárások pontos megismerésére, a fejlesztési tervben megfogalmazottak betartására. Szakmai és a 

működésünkkel kapcsolatos vélemények megfogalmazásával a kapcsolatok hatékonyságának növelése 

a célunk. 

 

Szakmai kapcsolataink 

Törekszünk minél sokrétűbb kapcsolatrendszer kialakítására. A megye mezőgazdasági és 

élelmiszeripari üzemeivel, vállalatokkal, vállalkozókkal folyamatos kapcsolatot tartunk. 

 

Kapcsolataink oktatási intézményekkel 

Alapfokú iskolákkal 

A megye valamennyi általános iskolájával igyekszünk kapcsolatot építeni, hagyományosan azokkal az 

intézményekkel tartunk fenn szorosabb kapcsolatot, ahonnét az elmúlt években beiskoláztunk 

tanulókat. 

Formái: prospektusok, szórólapok, pályaválasztási kiállítás, nyílt napok, beiskolázási szülői 

értekezletek, osztályfőnöki órák, személyes találkozások, internet, honlap. 

Középfokú iskolákkal 

Törekszünk a városban működő középiskolákkal, kollégiumokkal rendszeres és jó kapcsolatot 

kialakítani, fenntartani. A kapcsolatok az érdekek közös képviselete, közös kulturális rendezvények, 

sportprogramok, szakmai találkozók, továbbképzések keretében valósulnak meg. 
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Kapcsolataink szakmai szervezetekkel 

Pedagógiai szakszolgálatok és más szolgáltatók, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Szaktanácsadók és 

szakértők meghívása minősítésekhez, szakmai felügyelethez, továbbképzéseken való részvétel. 

 

Nemzetközi kapcsolatok 

A partnerkapcsolatok elsősorban az idegen nyelv tanulását, a népek közötti barátságot, a 

kultúrtörténeti ismeretek bővítését, a családok életének megismerését szolgálják, egyúttal erősítik 

Európához tartozásunkat. Célunk, hogy a rendszer az iskolai élet szerves része legyen, mint mindenki 

előtt nyitva álló lehetőség. 

Kapcsolat kiépítésre törekszünk határon túli magyar iskolákkal (Erdély, Felvidék, Kárpátalja). 

 

A szülőkkel való kapcsolataink 

A szülőkkel történő együttdolgozás nagymértékben megkönnyíti az iskolai munkát, ezért alapvető 

célunk a kapcsolatok erősítése. 

Elsődleges célunk a szülők pontos tájékoztatása, vagyis folyamatos információáramlással szeretnénk 

elérni, hogy a szülők mindig kellő információval rendelkezzenek iskolai életünkről. A Szülői Szervezet a 

legfontosabb döntéshozó szerve a szülők közösségének. Itt lehet a leghatékonyabban az érdekeket 

egyeztetni. 

Természetesen fontos az egyes szülőkkel való kapcsolat is. Fontos annak érzékeltetése, hogy iskolánk 

számít a szülők tájékozottságára és pozitív, aktív hozzáállására, s mindent megtesz ennek érdekében. 

Ennek elemei az iskolai honlap, a levélben történő rendszeres tájékoztatás, az elektronikus naplóhoz 

valóhozzáférés, a telefonon történő tájékoztatás, a személyes találkozások. Napi információk 

érkezhetnek az osztályfőnököktől, szaktanároktól, az igazgatótól, helyettesektől, gyakorlatioktatás- 

vezetőtől. Célszerűnek tartjuk a szülői értekezletek minél jobb előkészítését, a fogadó órák 

hatékonyságának javítását. 

 

3.8  A tanulmányok alatti vizsga szabályai, a szóbeli felvételi vizsga követelményei 
 

Az osztályozó és javítóvizsgákkal kapcsolatos szabályokat a 20/2012. (VIII. 31.) (a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról) EMMI rendelet 64. § 

tartalmazza. 

 

3.8.1 Osztályozó vizsga 
Az osztályozó vizsga minden esetben igazgatói engedéllyel történhet. 

Osztályozó vizsga a következő esetekben tehető: 
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- a tanuló mulasztása meghaladta a törvényben meghatározott óraszámot és a tantestület 

engedélyezte az osztályozó vizsga letételét 

- a tanuló számára sajátos helyzete miatt az igazgató felmentést adott a tanórai foglalkozásokon 

való részvétel alól 

 

3.8.2  Különbözeti vizsga 
A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények optimumát kéri számon. Különbözeti vizsgát tehet a 

tanuló igazgatói engedéllyel, ha: 

- írásbeli határozat alapján engedélyezték, 

- tanulmányait a … évfolyamon valamely tantárgyból emelt szinten kívánja folytatni, és 

megelőzően csak középszinten tanulta, 

- átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni, és az előző iskolájából eltérő tanterv szerinti 

tanulmányokat folytatott. 

Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni. 

 

3.8.3 Javító vizsga 
Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 

határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen osztályzata. 

Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy nem jelenik meg, 

évet ismételni köteles. 

A javítóvizsga időpontját a szorgalmi időszak lezárásakor határozza meg az iskola, tájékoztatja az 

érintett tanulókat és közzéteszi az iskola honlapján. 

A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben konzultációs lehetőséget 

biztosíthat (június-augusztus). 

A javítóvizsga tárgyaiból legalább elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet. 

 

3.8.4 Pótló vizsga 
Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga letétele előtt 

távozott, a vizsgát megismételheti. 

A pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által megszervezhető 

legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 

 

3.8.5 A szóbeli felvételi vizsga követelményei  
Iskolánkban szóbeli felvételi vizsga nincs. Intézményünkben a tanév rendjében meghatározott 

időpontokban szóbeli elbeszélgetést tartunk a szakgimnáziumi osztályokban. 
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3.9  Vizsgák rendje 

3.9.1 Év végi vizsgák rendje technikumi, régi típusú szakgimnáziumi tanulóknak 
Cél a tanulók szoktatása a folyamatos tanuláshoz, felkészültségük meghatározott szakaszonként való 

mérése, a vizsgarutin kialakítása. 

Alapelvek 

• A vizsga minden szakgimnáziumi tanuló számára kötelező. 

• A vizsgáról a tanév kezdetén tájékoztatást kap minden tanuló. 

• Egy tantárgyból egyetlen (összevont) vizsgajegyet kap a tanuló, kivéve az ágazati szakmai 

érettségi tantárgyat. 

• A vizsgajegy kialakítása tantárgyanként, a mindenkori érettségi ponthatárok szerint történik. 

• A vizsgajegy két témazáró dolgozatjegy értékének felel meg, és bekerül az osztálynaplóba. 

• A sikertelen vizsga önmagában nem von maga után elégtelen év végi osztályzatot. 

• A sikeres vizsga önmagában nem mentesít az esetleges év végi elégtelen osztályzás alól. 

• A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből állhat. 

Írásbeli 

• Az írásbeliről való hiányzás esetén a tanuló két szóbeli tételből vizsgázik. 

• Szóbeli vizsga hiányában az írásbeliről való hiányzás esetén a tanulónak pótolnia kell az írásbeli 

dolgozatot. 

• a 9., 10. és 11. évf. írásbeli vizsgáit a tavaszi hónapokban (március – május) rendezzük meg. 

• A 12. évfolyam írásbeli vizsgái az érettségihez hasonló körülmények között zajlanak. (pl. 

tananyagtartalom és időtartam vonatkozásában) 

• Az ágazati szakmai érettségi tantárgyak írásbeli vizsgái a következők szerint folynak: a 9., 10. 

és 11. évfolyamon a feladatlapok 3-3, ill. 5-5 kérdést, témakört tartalmaznak szakmai elméleti 

tantárgyanként. Ezeket a témaköröket a tantárgyat tanító tanárok külön-külön javítják és 

értékelik, majd az osztályzatot saját tantárgyukhoz beírják a naplóba. 

Szóbeli 

• A szóbeli vizsga témaköreit a szaktanárok teszik közzé, legkésőbb az aktuális tanév január 31-

éig. 

• A szóbeli vizsgáztatás legalább kéttagú bizottság előtt folyik. 

• A 10. és 11. évfolyam szóbeli vizsgáztatását az írásbeli érettségivel azonos időpontokban 

szervezzük. 
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• Az ágazati szakmai érettségi tantárgyak szóbeli vizsgái a következők szerint folynak: a 10. és 

11. évfolyamon egyetlen tételt húz a tanuló, és a kapott osztályzatot minden olyan tantárgyhoz 

beírják a szaktanárok, amelyeknek témakörei, tananyagtartalma szerepelnek az adott 

tételben. 

• A 12. évfolyam a tanulók létszámának függvényében egy vagy két előre meghatározott tanítási 

napon át szóbelizik április hónapban az érettségihez hasonló körülmények között. 

A vizsgák évfolyamonkénti rendje: 
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3.9.2  Az érettségi vizsgák 

3.9.2.1  Az érettségi vizsga fajtái, vizsgaidőszakok 

Az érettségi vizsga lehet rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító és ismétlő.  

(100/1997. /VI.13./ kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 9.§)  

A vizsgaidőszakok – a vizsga szintjeitől függetlenül – a következők: május-június, szeptemberoktóber, 

február-március. (lásd törvény 11.§ 2.bek.) 

 

3.9.2.2  Az érettségi vizsga szintjei 

A középszintű érettségit az idézett törvény előírásai szerint bonyolítjuk le. 

Az emelt szintű érettségire történő felkészítést vállaljuk a mindenkori éves munkatervünkben 

megfogalmazott feltételek szerint. 

A 20/2012. EMMI rendelet 15. § értelmében az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a 

fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról az érettségi tantárgyakról, 

amelyekből a tanuló választhat, tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés 

szintjéről is. A tájékoztató elfogadása előtt beszerzi a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat 

véleményét. 

A tanuló május 20-áig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos 

döntését. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, kérelmének 

elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit az iskola igazgatójával. A tanuló a tanév során egy alkalommal 

az igazgató engedélyével módosíthatja választását. 

 

3.10  A felvétel és az átvétel helyi szabályait 

3.10.1  A felvétel szabályai 
Iskolánk a minisztérium által előírt létszámok alapján alakítja ki az osztálylétszámokat, 

tanulócsoportokat. Az iskola felvételi vizsgát nem tart. A 9. évfolyamra jelentkező tanulók az általános 

iskolából hozott érdemjegyeik alapján kapcsolódnak be a felvételi folyamatba. A tanulói rangsort az 

érdemjegyeik összegzésével kapott pontszám határozza meg. A pontszám kialakításához az 5-6-7. év 

végi, és a 8. év félévi magyar nyelv-és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, továbbá 

mezőgazdasági ágazatban a 7. év végi és a 8. év félévi biológia és informatika, élelmiszeripari ágazatban 

a 7. év végi és a 8. év félévi kémia és informatika jegyek kerülnek figyelembevételre. Az iskola a 

rangsornál, azonos pontszám esetén előnyben részesíti azt a tanulót, akinek a magyar nyelv-és 

irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv érdemjegyeiből képzett pontszáma magasabb. 

További azonosság esetén az adott szakmacsoporthoz tartozó biológia-informatika, vagy kémia-

informatika tantárgy jegyeinek pontszáma, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a 

sajátos nevelési igényű tanulók részesülnek előnyben. Amennyiben felmentés miatt a tanulónak nincs 
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osztályzata, úgy másik tantárgy osztályzatát számítjuk be a pontszámba. A kialakított felvételi rangsort 

kapja meg a Felvételi Központ, illetve az iskola a saját honlapján nyilvánosságra hozza. A Felvételi 

Központ az 22 általános iskolák által beküldött jelentkezési lap és az iskolai rangsor alapján alakítja ki a 

felvételre javasoltak névsorát. Ez képezi az osztályba sorolást is. A felvételről az iskola igazgatója dönt. 

A döntés ellen a felvételi eljárás végén a szülő fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartó, 

Agrárminisztérium agrárszakképzésért felelős főosztályához. 

 

3.10.2  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai:  
A tanulók, azonos ágazati szakközépiskolai képzés, vagy azonos szakképzés esetén egyedi elbírálás 

alapján vehetők át másik iskolából. Az átvett tanulók szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni 

segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával folytathatják tanulmányaikat iskolánkban. 

Az átvételről az igazgató dönt az érintett osztályfőnök véleményének kikérésével. Ha az igazgató 

engedélyezi a tanuló átvételét, a két iskola által tanított tantárgyak összehasonlítása alapján dönt arról, 

hogy a tanuló számára milyen tárgyakból kell különbözeti, vagy osztályozó vizsgát tenni. Amennyiben 

az óraszámok között jelentős eltérés nincs, a tanulónak nem kell különbözeti vizsgát tennie. A tanuló 

akkor iratkozhat be iskolánkba, ha az „Értesítés iskolaváltoztatásról” dokumentumot kézhez 

kaptuk. Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit a volt iskolája által megküldött hiteles dokumentumok 

alapján az osztályfőnök átvezeti az osztályozási naplóba.  

 

3.11 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos terv 
Intézmény számára nem releváns. 
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4 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 
 

4.1 Jogszabályi környezet 
Szkr. 14.§ (2) A szakképző intézmény szakmai programja meghatározza (…) 4. az 

egészségfejlesztési programot az Szkr.102.§ (4) bekezdése alapján. 

101.§ A tanuló iskola-egészségügyi ellátására az iskola-egészségügyi ellátásról szóló miniszteri 

rendeletet alkalmazni kell. 

102.§ (1) A teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen az 

oktatók a szakképző intézményben végzett tevékenységet és a tanuló, kiskorú tanuló törvényes 

képviselője részvételét a szakképző intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a tanuló 

egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 

(2) A szakképző intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a 

tanuló egészséghez, biztonsághoz való joga alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel 

összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

a) az egészséges táplálkozás, 

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

f) a személyi higiéné 

területére terjednek ki. 

(3) A szakképző intézményben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a tanulók 

biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a szakképző intézményben 

megvalósuló átfogó prevenciós programokba. 

(4) A szakképző intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, 

nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a szakképző intézmény 

szakmai programjának részét képező egészségfejlesztési program keretében. Az 

egészségfejlesztési programot az oktatói testület az iskola-egészségügyi szolgálat 

közreműködésével készíti el. 
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(5) A szakképző intézmény az oktatón és az iskola-egészségügyi szolgálatot ellátó szakemberen 

kívül csak olyan szakembert vagy szervezet programját megvalósító személyt vonhat be 

kötelező foglalkozás, egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós 

tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik az egészségügyért felelős miniszter 

által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával. 

(6) Az igazgató az egészségfejlesztési és prevenciós programok kiválasztásánál beszerzi 

a) az iskolapszichológus, 

b) az iskola-egészségügyi szolgálat, továbbá 

c) ha működik, a helyi vagy megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

véleményét. 

4.2 Bevezető 
 

A kerettanterv szerint az osztályfőnöki órákból minimum 10 órán egészségneveléssel, 

egészségmegőrzéssel kell foglalkozni. Ebben segítséget nyújtanak az iskola-egészségügy dolgozói, 

iskolaorvosi előadás, védőnő által tartott felvilágosító, önismereti, mentálhigiénés foglalkozások. A 

hagyományos formák (felvilágosító előadások) mellett egyre elterjedtebbek lesznek a hallgatóság aktív 

és személyes bevonását kívánó foglalkozások, melyben a személyes kontaktusra, a kommunikációra 

helyeződik a fő hangsúly. 

Fontos része az egészségnevelés prevenciós területének a rizikócsoportok megközelítése pl.: 

súlyproblémával küszködők, magas vérnyomásban szenvedők, cukorbetegek és az alkoholistaszülők 

gyerekeinek fokozottabb figyelemmel kísérése, gyakoribb szűrése. 

 

4.3 Tevékenységek az egyes területeken 
A korszerű egészségnevelés az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik 

például: 

- az egészséges táplálkozás, 

- az aktív szabadidő eltöltése, 

- a mindennapos testmozgás (iskolai testnevelés), 

- a személyi higiéné, 

- a lelki egyensúly megteremtése, 

- a harmonikus párkapcsolatra és családi élet kialakítására törekvés igénye, (családtervezés), 

- az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, 

- az egészségkárosító magatartásformák elkerülése 
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Iskolánknak az életmód helyes alakításában három kiemelt területre kell koncentrálnia: 

1. Biológiai tényezők: táplálkozás, mozgás, testápolás, szexualitás. 

2. Mentális tényezők: primer szocializáció és társas kapcsolatok elősegítése 

3. Szociális tényezők: egészségügyi ellátás és családvédelem 

 

1. Biológiai tényezők: 

- táplálkozás: egészséges táplálkozás, étkezés higiénia, rossz vagy káros étkezési szokások, napi meleg 

étel jelentősége, telek minősége 

- mozgás: rendszer mozgás fontossága, balesetek elkerülése, mindennapos testmozgás, háziversenyek 

- testápolás: ápolt külső, öltözködési szokások, testápolás, tisztaság, higiéné 

- szexualitás: nemek közötti különbségek, elvárt magatartás kialakulásának erősítése, egészséges 

szexualitás, szerelem, családtervezés, nem várt következmények 

2. Mentális tényezők: 

- harmonikus személyiség kialakulása 

- helyes önismeret 

- jó problémamegoldó képesség 

- konfliktuskezelés 

- társak hatása, támogatása 

- pozitív jövőkép 

 

3. Szociális tényezők: 

- balesetveszélyes helyzetek és elkerülésük 

- megelőzés jelentősége 

- alkohol-drog-dohányzás problémák 

- társas kapcsolatok 

- kortárscsoport hatása 

 

Egészségnevelési - és fejlesztési programunk 

Az egészség a testi, lelki, szociális jól-lét állapota. Abban az esetben optimális, 

- ha az egyén – életkori sajátosságának elvárható szinten – társadalmilag integrálódik 

/családhoz, iskolai, munkahelyi és más közösségekhez tartozik/ 

- ha a változó terheléshez életkorának megfelelően képes alkalmazkodni, 

- amennyiben individuális önállóságát megőrzi, 
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- és ha megteremti az összhangot a fejlettségi szintjének megfelelő fizikai, lelki és a társadalmi 

lehetőségei közt. 

Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi, közösségi és egyéni erőforrásokat, valamint a 

testilelki képességeket hangsúlyozza. 

Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy saját egészségüket 

felügyeljék és javítsák. 

Képessé teszi az embereket az egészséget meghatározó tényezők kontrolljára, ezáltal egészségük 

javítására alkalmassá válnak. Az egyén autonómiája érvényesül az egészséget befolyásoló döntésben, 

aktivitásban, ugyanakkor a résztvevők együttműködésére alapoz. 

Az iskola a szocializáció kitüntetett színtere. A fizikai-tárgyi és pszichoszociális környezet alakításával 

az iskola-egészségügyi ellátás minőségére és az életmódra tudunk hatást gyakorolni. Az iskolai 

egészségfejlesztő munka alapvetően befolyásolja az intézmény egészének és tagjainak mindennapjait. 

Valljuk, hogy a családi környezet mellett az iskola a szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben 

mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és 

begyakorlására / a szociális tanulásra, az „én-azonosság” elérésére/, másként a harmonikus 

személyiségfejlesztésre. Egyetértünk azzal, hogy „az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell 

hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti 

értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. 

Ehhez arra van szükség, hogy azegészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel 

kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg.” 

Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy mind tartalmában, mind mélységében életkori sajátosságaikhoz, 

igényeikhez, szükségleteikhez adaptálva igyekszünk tanulóinkat megszólítani. 

 

Általános célok 

Minden rendelkezésünkre álló módszerrel igyekszünk elősegíteni a tanulók és a 

tantestületegészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

Hagyományainkhoz híven együttműködünk a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi 

szakemberekkel, a szülőkkel és a diákokkal annak érdekében, hogy az intézményünk egészséges 

környezet maradjon. 

Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatásokat biztosítunk 

/pl. az iskolaorvos, védőnő segítségével/, ezekkel párhuzamosan együttműködésre törekszünk a helyi 

közösség szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó 

egészségfejlesztési programokkal. 

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges étkezésnek, a szabadidő hasznos eltöltésének /pl. 

délutáni rendezvények, témanapok, versenyek, kirándulások/, teret adunk a lelki egészségfejlesztést 



44 
 

és a tanácsadást biztosító programoknak /pl. iskolapszichológus foglalkozása/, valamint a 

testedzésnek. 

 

A mindennapos iskolai testedzés program 

A köznevelési törvény módosítása során az oktatásért tárca megteremtette a mindennapi 

egészségfejlesztő testmozgás jogszabályi feltételeit a közoktatásról szóló törvény XIII. fejezetében 

52.§.(9-10), valamint az 53.§.(9) bekezdésében foglaltak, továbbá a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 

szóló 243/2003.(XI.17.) Korm. rendelet keretei között. 

Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az alábbi sajátos 

egészségügyi és pedagógiai szempontokat alkalmazzuk: 

- minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalomkor megtörténik a keringési- és 

- légző-rendszer megfelelő terhelése, 

- minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás 

- kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légző torna (1. a 243/2003. (XII.17.) 

Kormányrendelet testnevelési alapelveit és céljait), 

- a testnevelési tananyag egészében a gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása, külön 

figyelemmel vagyunk a 243/2003.(XII.17.), 

- minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelent még az eltérő 

adottságú tanulóknak is, 

- a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes testmozgásprogramban, 

- a testmozgás-program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít (olyan sportokat, 

amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében): 

- a testmozgás-program játékokat is tartalmaz. 

A fenti szempontok, együtt és egyformán fontosak és jelentősek. 

 

Egyéb módszerek: 

A testnevelési órát nem tartalmazó napokon délután számos sportfoglalkozást kínálunk fel a sportkör 

szervezésében azzal a megkötéssel, hogy minden tanuló a pedagógiai programban megfogalmazott 

elvek szerint részt vesz valamelyiken, s a részvételt a tanuló külön füzetében aláírásával kell igazolnia. 

Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytatunk, amelyben tekintetbe vesszük a pedagógusok és a 

tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremtünk a siker eléréséhez /pl. versenyek, 

pályázatok, kiállítások formájában/, elismerjük az erőfeszítést, a szándékot, támogatjuk a diákok – 

életkori sajátosságainak megfelelő – egyéni előrejutást a tanulás és az élet más területén. 
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Konkrét célok és feladatok 

- Az egészségnevelés területéhez csatlakozó oktatási-nevelési programok kidolgozása, 

egyeztetése/pl. Környezetnevelési program/ 

- A tanulók, a tantestület, az iskolai dolgozók és a család megnyerése az egészségnevelő,- 

fejlesztő munkához. 

- Esetenként szülők, mint szakemberek-bevonása /pl. előadások tartása/. 

- Ismeretterjesztő előadások szervezése többek közt az iskolanapok keretén belül. 

- Szabadidős tevékenységek folytatása. 

- Osztályfőnöki órák témához kapcsolódó foglalkozásai. 

- Iskolaorvos, védőnő, iskolapszichológus preventív munkája. 

- Intézményen kívüli kapcsolatrendszerek megismerése. Gyermekjóléti szolgálatok, 

családsegítők, pedagógiai szakszolgálatok, krízisközpontok. A NÉBIH megyei intézeteinek 

egészségfejlesztési szakembereitől is aktív segítséget kaphatunk. 

- Elsődleges a prevenció /megelőzés/ 

- Tiszta, kulturált, nyugodt, egészséges fizikai környezet biztosítása /iskola épülete, tantermek, 

könyvtár, ebédlő stb./ 

- Ismeretterjesztés, felvilágosítás a diákok, tanárok, valamint a szülők körében 

- Társas kompetenciákat, érzelmi intelligenciát fejlesztő foglalkozások. 

- A kortárs hatások bevonása a megelőzésbe a diákönkormányzat közreműködésével. 

- Rendszeres iskolaorvosi ellátás biztosítása. 

- A testi egészség megőrzése érdekében különböző sportolási lehetőségek alkalmazása. 

- Iskolai programok 

- anórai foglalkozások 

- Hagyományos tanítási órák, különösen fontos szerepet kap ebben pl. az osztályfőnöki órák, 

biológia, magyar nyelv és irodalom, testnevelés stb. 

- Nem hagyományos szervezésű órák: témanapok 

 

Megelőzés és elsősegélynyújtás 

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük 

és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Az iskolaorvos az osztályfőnök kérésére a tanulók egészséges életmódra nevelése és az 

elsősegélynyújtás elsajátítása érdekében felvilágosító előadásokat tarthat. A kötelező orvosi 

vizsgálatokat úgy kell osztályonként megszervezni, hogy a tanítást a lehető legkisebb mértékben 

zavarja. 
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Az orvosi vizsgálatok időpontjáról az osztályfőnököt az igazgatóhelyettes tájékoztatja. 

A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt 

kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, 

valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartani. 

Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi 

épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó 

veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható magatartásformákat. 

Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal. A 

tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét. 

Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. A vizsgálat 

során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A 

vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése 

érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

 

Környezetnevelési programok 

A szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre /pl. ember és környezete, 

kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotainak mérési módszerei/. 

A hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a tanórákon / a környezetszennyezés hatása a 

természeti és az épített környezetre, az emberre/. Interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása 

/csoportmunka, önálló kísérlet, problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok/. 

A nem hagyományos szervezésű tanórák szintén a tantervi feladatok megvalósítását jelentik, csak nem 

a hagyományos keretek között. Általában a „nem hagyományos szervezésű tanóra” biztosít 

lehetőséget a komplex, integrált tananyag feldolgozására, s mint ilyen, kiemelkedő jelentőségű a 

környezeti nevelés szempontjából. 

Lehetőségek: 

• terepgyakorlatok, tanulmányi kirándulás, tanösvény, városi élő és élettelen 

• épített környezet vizsgálata az iskola közelében/ 

• játék (szituációs játékok, drámajátékok) 

• Látogatások (múzeum, állatkert, botanikus kert, nemzeti park, üzemek). 

• Akciók (vetélkedők, kiállítás rendezése, interjú, kérdőív, felmérések készítése, kutatómunka). 

Témanap, projektek 
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5 OKTATÁSI PROGRAM 

5.1 A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői 
Szkt. 19.§ (1) A szakképző intézményben a szakmajegyzékben meghatározott szakmára 

felkészítő szakmai oktatás és szakképesítésre felkészítő szakmai képzés folyik. (…) A szakmai 

oktatás keretében – ha e törvény vagy a Kormány rendelete eltérően nem rendelkezik – az 

ágazati alapoktatással és a szakirányú oktatással párhuzamosan vagy attól függetlenül a 

közismereti kerettanterv szerinti oktatás folyik. 

Szkt. 73.§ (1) A szakképző intézményben a közismereti oktatás a közismereti kerettanterv 

szerint folyik. 

(2) A szakképző intézmény a közismereti kerettanterv alkalmazása során az ágazati 

alapvizsga követelményeire tekintettel a közismereti tantárgyak témaköreit, tartalmát és 

óraszámait – az Nkt. 6. mellékletében meghatározott heti időkeret és a tananyagtartalom 

megtartásával – évfolyamok között átcsoportosíthatja. 

Szkr. 13.§ (3) A programtantervnek biztosítania kell, hogy  

a) ágazatonként szakképző iskolában a kilencedik évfolyamon, a technikumban a 

kilencedik és tizedik évfolyamon azonos ágazati alapozó ismeretek kerüljenek 

oktatásra, 

b) a szakképző iskolában a kötelező foglalkozások megtartásához a kilencedik–

tizenegyedik évfolyamon együttesen rendelkezésre álló időkeret harminchárom 

százaléka a közismereti kerettantervben meghatározottak átadásához álljon 

rendelkezésre és 

c) a technikumban a kilencedik–tizenkettedik évfolyamon a kötelező foglalkozások 

megtartásához együttesen rendelkezésre álló időkeret legalább hatvan százaléka a 

közismereti kerettantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre. 

Szkr. 221.§ A közismereti oktatást a tanulói jogviszony keretében a nappali rendszerű szakmai 

oktatásban részt vevő tanuló számára a technikum kilencedik–tizenharmadik évfolyamán és a 

szakképző iskola kilencedik–tizenegyedik évfolyamán a közismereti kerettanterv alapján kell 

megszervezni. 
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Közismereti kerettantervek adaptálása 

A fenti ismeretek alapján intézményünkben helyi tanterveink az alábbi kerettantervekre 

épülnek: 

Technikumi oktatásban: Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára 

(https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf) 

Szakképző iskolai oktatásban: Közismereti kerettanterv a szakképző iskolák számára 

(https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes/kozism

ereti_kerettanterv_szakkepzes) 

5.2 A kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó 

tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon 

választható foglalkozások megnevezése, száma, valamint megszervezésének és 

választásának elvei 
A képzési program tartalmazza a képzési és kimeneti követelmények és a programtanterv alapján a 

intézményünkre konkretizált képzési programot. 

Iskolánkban a központilag készült kerettantervek szerint tanítunk, helyi tanterveink (amelyeket az 

óratervi táblázatok képviselnek) tartalmazzák a szabadon felhasználható időkeretet. A szabad sáv 

felhasználásával járó többlet-órákat a pedagógusok az adott tanévre vonatkozó tanmenetükbe építik 

be. (Az iskola az oktatásért felelős miniszter által a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

297 alkalmazásáról szóló 51/2012. /XII.21./ EMMI rendelet, 110/2012. /VI.4./ Korm. rendelet alapján 

az egyes sajátos köznevelési célok teljesítéséhez kiadott kerettanterveket alkalmazhatja, az e rendelet 

16.§- ában foglaltakra figyelemmel.) A 2011. évi CLXXXVII. a szakképzésről szóló törvény 8.§ /1/ 

bekezdés alapján az iskolai rendszerű szakképzésben a szakmai képzés a szakmai és vizsgakövetelmény 

alapján kiadott egységes, kötelezően alkalmazandó szakképzési kerettanterv szerint folyik. A 

mellékletben szereplő kerettantervek a 22/2016. /VIII.25./ EMMI rendelet értelmében a 2016/2017 –

es tanévben felmenő rendszerben kivezetésre kerülnek – helyüket a szakgimnázium kerettantervei 

veszik át. 

A szakképzés átalakulásával a 2020-tól belépő 9. évfolyamtól a szakképzéséhez a meghirdetett képzési 

és kimeneti követelmények és programtantervek adnak támpontot. Az óratervek kialakítása ezek 

alapján történt.  

Kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez 

szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható foglalkozások megnevezését, 

számát a következőkben soroljuk fel. 
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Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.

Magyar nyelv és irodalom 1+4 5 1+3 1+3

Idegen nyelv 4 4 3 3 2+3

Matematika 4 4 1+3 1+3

Történelem 3 3 1+2 2

Állampolgári ismeretek 1

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy:(Földrajz, Biológia) 2+0 2 2 2+0

Komplex természettudományos tantárgy: 3  

     T-Fizika

     T-Kémia

     T-Biológia  

Digitális kultúra 1 1+0

Érettségire felkészítő tantárgy (informatika) 2 2 2+0

Testnevelés 4 4 3 3

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 1

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1

Szabadon tervezhető órakeret (közismeret) 3 1 1 2 6

Közismereti összesen 27 26 20 20 10

Munkavállalói ismeretek 0,5

Munkavállalói idegen nyelv 2

Általános alapozás 4

Szakmai alapozás 6,5 5

Agrárvállalkozási ismeretek 1 1 1 + 1

Növénytermesztés 2+2 2 3

Részletes növénytermesztés 1+ 1 1 +4

Növényvédelmi ismeretek 3

Zöldségtermesztés 2 1 0,5+ 1,5

Szőlő-és gyümölcstermesztés 1 0,5+ 1,5

Állattartási alapismeretek 1 1 2

Állattenyésztés 2 2 1

Takarmányozástan 2 1

Erőgépek 1 1+ 1

Mezőgazdasági munkagépek 1 1 1 +1

Szabadon tervezhető órakeret (szakmai) 0 0 2 2 4
Ágazati alapoktatás 7 9

Szakirányú oktatás 14 14 24

Heti óraszám összesen

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140

TECHNIKUMI ÓRATERV

mezőgazdasági technikus 5 0811 17 09

növénytermesztő

Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.

Magyar nyelv és irodalom 1+4 5 1+3 1+3

Idegen nyelv 4 4 3 3 2+3

Matematika 4 4 1+3 1+3

Történelem 3 3 1+2 2

Állampolgári ismeretek 1

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy:Biológia 2+0 2 2 2+0

Komplex természettudományos tantárgy: 3  

     T-Fizika

     T-Kémia

     T-Biológia  

Digitális kultúra 1 1+0

Érettségire felkészítő tantárgy (informatika) 2 2 2+0

Testnevelés 4 4 3 3

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 1

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1

Szabadon tervezhető órakeret (közismeret) 3 1 1 2 6

Közismereti összesen 27 26 20 20 10

Munkavállalói ismeretek 0,5

Munkavállalói idegen nyelv 2

Általános alapozás 4

Szakmai alapozás 6,5 5

Agrárvállalkozási ismeretek 1 1 1

Növénytermesztés 2 2 3

Részletes növénytermesztés 1 3

Növényvédelmi ismeretek

Zöldségtermesztés 2 1 0,5 + 1,5

Szőlő-és gyümölcstermesztés 1 0,5 + 1,5

Állattartási alapismeretek 1+1 1 2

Állattenyésztés 2 1 + 2 1 + 1

Takarmányozástan 2 1 + 1

Részletes állattenyésztés 1 6

Erőgépek 1 1

Mezőgazdasági munkagépek 1+0 1 1

Szabadon tervezhető órakeret (szakmai) 0 0 2 2 2
Ágazati alapoktatás 7 9

Szakirányú oktatás 14 14 24

Heti óraszám összesen 34 34

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140

TECHNIKUMI ÓRATERV

mezőgazdasági technikus 5 0811 17 09

állattenyésztő
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Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.

Magyar nyelv és irodalom 1+4 5 1+3 1+3

Idegen nyelv 4 4 3 3 2+3

Matematika 4 4 1+3 1+3

Történelem 3 3 1+2 2

Állampolgári ismeretek 1

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy:Biológia 2+0 2 2 2+0

Komplex természettudományos tantárgy: 3  

Digitális kultúra 1 1+0

Érettségire felkészítő tantárgy 2 2 2+0

Testnevelés 4 4 3 3

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 1

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1

Szabadon tervezhető órakeret 3 1 1 2 6

Közismereti összesen

Munkavállalói ismeretek 0,5

Munkavállalói idegen nyelv 2

Általános alapozás 4

Szakmai alapozás 6,5 5

Műszaki ismeretek 1 1 3

Dísznövénytermesztés 1,5+5,5 7 1+6

Növényvédelem 1

Virágkötészet  1+5 2,5+3,5 7

Vállalkozási ismeretek 4
Ágazati alapoktatás 7 9

Szakirányú oktatás 14 14 24

Összefüggő szakmai gyakorlat 35 35

TECHNIKUMI ÓRATERV

Kertésztechnikus - dísznövénytermesztő, virágkötő  5 0812 17 06

Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.

Magyar nyelv és irodalom 1+4 5 1+3 1+3

Idegen nyelv 4 4 3 3 2+3

Matematika 4 4 1+3 1+3

Történelem 3 3 1+2 2

Állampolgári ismeretek 1

Ágazathoz kapcsolódó 2+0 2 2 2+0

Komplex természettudományos 3  

Digitális kultúra 1 1+0

Érettségire felkészítő tantárgy 2 2 2+0

Testnevelés 4 4 3 3

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 1

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1

Szabadon tervezhető órakeret 3 1 1 2 6

Közismereti összesen

Munkavállalói ismeretek 0,5

Munkavállalói idegen nyelv 2

Általános alapozás 4

Szakmai alapozás 6,5 5

Termesztési alapismeretek 2

Műszaki és munkavédelmi ismeretek 1 2 3

Gyógynövény - és drogismeret  5 6,5 7

Gyógynövények gyűjtése és termesztése 2+2 5,5 8

Fűszernövény-termesztés 2

Vállalkozási ismeretek 4

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 2 0 0
Ágazati alapoktatás 7 9

Szakirányú oktatás 14 14 24

Heti óraszám összesen

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140

TECHNIKUMI ÓRATERV

Kertésztechnikus - gyógynövénytermesztő  5 0812 17 06
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Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.

Magyar nyelv és irodalom 1+4 5 1+3 1+3

Idegen nyelv 4 4 3 3 2+3

Matematika 4 4 1+3 1+3

Történelem 3 3 1+2 2

Állampolgári ismeretek 1

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy:Biológia 2+0 2 2 2+0

Komplex természettudományos 3  

Digitális kultúra 1 1+0

Érettségire felkészítő tantárgy 2 2 2+0

Testnevelés 4 4 3 3

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 1

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1

Szabadon tervezhető órakeret 3 1 1 2 6

Közismereti összesen

Munkavállalói ismeretek 0,5

Munkavállalói idegen nyelv 2

Általános alapozás 4

Szakmai alapozás 6,5 5

Kertészeti munka - és környezetvédelem 1+1

Zöldségtermesztési ismeretek 1+5 1+5 1+13

Zöldségnövények termesztése 1+5 1+7

Műszaki ismeretek 2 0,5+1,5 0

Fűszernövény-termesztés

Vállalkozási ismeretek 0,5+3,5  

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 2,5 2,5 2
Ágazati alapoktatás 7 9

Szakirányú oktatás 14 14 24

Heti óraszám összesen

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140

TECHNIKUMI ÓRATERV

Kertésztechnikus - Zöldségtermesztő  5 0812 17 06

Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.

Magyar nyelv és irodalom 1+4 5 1+3 1+3

Idegen nyelv 4 4 3 3 2+3

Matematika 4 4 1+3 1+3

3 3 1+2 2

Állampolgári ismeretek 1

Ágazathoz kapcsolódó 2+0 2 2 2+0

Komplex természettudományos 3  

Digitális kultúra 1 1+0

Érettségire felkészítő tantárgy 2 2 2+0

Testnevelés 4 4 3 3

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 1

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1

Szabadon tervezhető órakeret 3 1 1 2 6

Közismereti összesen

Munkavállalói ismeretek 0,5

Munkavállalói idegen nyelv 2

Általános alapozás 4

Szakmai alapozás 6,5 5

Termesztési alapismeretek 1+2

Műszaki és munkavédelmi ismeretek 1+1 2 3

Gyümölcstermesztés  6 0,5+6,5 1+7

Szőlőtermesztés 1+2 1,5+3,5 1+6

Vállalkozási ismeretek 4

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 3 2 2
Ágazati alapoktatás 7 9

Szakirányú oktatás 14 14 24

Heti óraszám összesen

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140

TECHNIKUMI ÓRATERV

Kertésztechnikus - gyümölcstermesztő  5 0812 17 06
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Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.

Magyar nyelv és irodalom 1+4 5 1+3 1+3

Idegen nyelv 4 4 3 3 2+3

Matematika 4 4 1+3 1+3

Történelem 3 3 1+2 2

Állampolgári ismeretek 1

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy:FÖLDRajz 2+0 2 2 2+0

Komplex természettudományos tantárgy: 3  

     T-Fizika

     T-Kémia

     T-Biológia  

Digitális kultúra 1 1+0

Érettségire felkészítő tantárgy (informatika) 2 2 2+0

Testnevelés 4 4 3 3

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 1

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1

Szabadon tervezhető órakeret (közismeret) 3 1 1 2 6

Közismereti összesen

Munkavállalói ismeretek 0,5

Munkavállalói idegen nyelv 2

Élelmiszerismeret 1

Élelmiszeranyagismeret 1

Műszaki alapismeret 1

Élelmiszervizsgálat 2

Alapozó gyakorlat 2 2

Munkavédelem és higiénia 1

Alágazati specializáció 3 2,5

Sütőipari termékkészítés 4 4 7

cukrászipari termékkészítés 4 4 6

Termék minősítés 3

szakmai számítás 1 1 2

Sütő - és cukrászipari gépek 1 1 1

Táplálkozás -élettan 1 1

Portfóliókészítés 1 1 1

Gazdasági és vállalkozási ismeretek 1 1 1

Mikrobiológia 1

Élelmiszerbiztonság 1

Minőségbiztosítás 1 1

Munkabiztonság 1

Szabadon tervezhető órakeret (szakmai) 0 0 0 0 0
Ágazati alapoktatás 7 9

Szakirányú oktatás 14 14 24

Heti óraszám összesen

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140

TECHNIKUMI ÓRATERV

sütő-cukrászipari technikus 5 0721 05 13
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állat

Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf.

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 2 2 2

Idegen nyelv 2 1 1

Matematika 2 2 1

Történelem és állampolgári ismeretek 3

Természetismeret 3

     T-Fizika 0

     T-Kémia 0

     T-biológia 0

Digitális kultúra 1+0 1+0

Testnevelés 4 1 1

Pénzügyi és munkavállalói ismeretek 1

Osztályközösség-építő program 1 1 1

Közismereti összesen 17 8 7

Munkavállalói ismeretek 0,5

Általános alapozás 4

Szakmai alapozás 11,5

Agrárvállalkozási ism. 1 2

Növénytermesztés 3 2

Részletes növénytermesztés 2 2

Növényvédelmi ismeretek

Zöldségtermesztés 3 1,5
Szőlő- és gyümölcstermesztés 1 1,5

Állattartási ismeretek 2 1+1
Állattenyésztés 1+2 1+2
Takarmányozástan 1+2 2
Részletes állattenyésztés 1+2 1+2

Erőgépek 1+2 1+1

Mezőgazdasági munkagépek 2 2

Kiegészítő tevékenység 0 1+1

Munkavállalói idegen nyelv 0 2

Szakmai összesen 16 22 22

Szabadon tervezhető órakeret (szakmai) 3 3
Ágazati alapoktatás 16

Szakirányú oktatás 25 25

Szabad órakeret 1 2 2

Összefüggő szakmai gyakorlat 140

Heti óraszám összesen 34

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI ÓRATERV

Gazda - állattenyésztő szakirány 4 0811 17 04

növény

Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf.

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 2 2 2

Idegen nyelv 2 1 1

Matematika 2 1 1

Történelem és állampolgári ismeretek 3

Természetismeret 3

     T-Fizika 0

     T-Kémia 0

     T-biológia 0

Digitális kultúra 1+0 1+0

Testnevelés 4 1 1

Pénzügyi és munkavállalói ismeretek 1

Osztályközösség-építő program 1 1 1

Közismereti összesen 17 8 7

Munkavállalói ismeretek 0,5

Általános alapozás 4

Szakmai alapozás 11,5

Agrárvállalkozási ism. 1 2

Növénytermesztés 1+1+5 1+1

Részletes növénytermesztés 1+2 1+2

Növényvédelmi ismeretek 0,5+3,5

Zöldségtermesztés 3 1,5
Szőlő- és gyümölcstermesztés 1 1,5

Állattartási ismeretek 2 1
Állattenyésztés 2 2
Takarmányozástan 2 2
Részletes állattenyésztés 0 2

Erőgépek 2 1

Mezőgazdasági munkagépek 1+2 2

Kiegészítő tevékenység 0 1

Munkavállalói idegen nyelv 0 2

Szakmai összesen 16 22 24,5

Szabadon tervezhető órakeret (szakmai) 3 0,5
Ágazati alapoktatás 16

Szakirányú oktatás 25 25

Szabad órakeret 1 2 2

Összefüggő szakmai gyakorlat

Heti óraszám összesen 34

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI ÓRATERV

Gazda - növénytermesztő szakirány 4 0811 17 04
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Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf.

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 2 2 2

Idegen nyelv 2 1 1

Matematika 2 2 1

Történelem és állampolgári ismeretek 3

Természetismeret 3

     T-Fizika

     T-Kémia

     T-biológia

Digitális kultúra 1+0 1+0

Testnevelés 4 1 1

Pénzügyi és munkavállalói ismeretek 1

Osztályközösség-építő program 1 1 1

Közismereti összesen 17 7 7

Munkavállalói ismeretek 0,5

Általános alapozás 4

Szakmai alapozás 11,5

Szakmai alapozó ismeretek 0,5+1,5

Fémmegmunkálás 3

Járművezetési ismeretek 1+1

Járművezetési gyakorlatok 1
Mezőgazdasági erőgépek 4 3+5

Mezőgazdasági munkagépek 1+7 1+7
Szakmai számítások 1
Mezőgazdasági gépek üzemeltetése 1+1+4 1+6

Mezőgazdasági ismeretek 1

Munkavállalói idegen nyelv 2
Szakmai összesen 16 21,5 22

Szabadon tervezhető órakeret (szakmai) 3,5 3

Ágazati alapoktatás 16

Szakirányú oktatás 25 25

Szabad órakeret 1 2 2

Összefüggő szakmai gyakorlat 140

Heti óraszám összesen 34 34 34

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI ÓRATERV

Mezőgazdasági gépész 4 0810 17 07
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Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf.

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 2 2 2

Idegen nyelv 2 1 1

Matematika 2 2 1

Történelem és állampolgári ismeretek 3

Természetismeret  3

     T-Fizika

     T-Kémia

     T-Biológia

Digitális kultúra 1+0 1+0

Testnevelés 4 1 1

Pénzügyi és munkavállalói ismeretek 1

Osztályközösség-építő program 1 1 1

Közismereti összesen

Munkavállalói ismeretek 0,5

Élelmiszerismeret 2

Műszaki alapismeretek 1

Élelmiszervizsgálat 2

Alapozó gyakorlatok 4

Munkavédelem és higiénia 1

Alágazati specializáció 5,5

Munkavállalói idegen nyelv 2

Szakmai számítások

Sütőipari ismeretek 1+0,5+2,5 1 + 3

Szakmai gépek 1 0,5 + 1,5

Sütőipari termékek készítése 1+15 2+2+12

Minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás 1+2

Gazdasági és vállalkozási ismeretek 1 2

Portfóliókészítés 1 1
Szakmai összesen 16 22,5 21,5

Szabadon tervezhető órakeret (szakmai) 0 2,5 3,5

Ágazati alapoktatás összesen 16

Szakirányú oktatás összesen 25 25

Szabad órakeret 1 2 2

Összefüggő szakmai gyakorlat 140

Heti óraszám 34 34 34

Pék 4 0721 05 11

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI ÓRATERV
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5.3 A közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályait 
 

5.3.1 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

 

Az intézmény a mindennapos testnevelést az Nkt. 27. § (11) és (11a) bekezdésében meghatározottak 

szerint szervezi meg.  

A gyógytestnevelés a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről, (10. A gyógytestnevelés) 28. §-ban megfogalmazottak szerint valósulhat meg. 

Gyógytestnevelő oktatónk órarendi kerete között biztosítjuk tanulóink részére a gyógytestnevelési 

ellátást. Azon tanulók, akiknek gyógytestnevelését órarendbe nem tudjuk beilleszteni, iskolán kívüli 

időben kell gyógytestnevelésre járnia. 

 

5.3.2 A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében az oktatóválasztás 

szabályai 

 

A tanuló jogviszonyának megkezdésekor írásban nyilatkozik arról, hogy tudomásul veszi a kötelezően 

választható tantárgyakat. A választható foglalkozásokról az intézményvezető által meghirdetett 

időpontban írásban nyilatkozik és tudomásul veszi, hogy az általa választott foglalkozásra köteles egész 

tanévben járni. Az iskola személyi feltételrendszere nem teszi lehetővé, hogy a szorgalmi időszakban a 

tanuló pedagógust válasszon. Erre minden tanév június 30-ig az igazgatóhoz benyújtott írásbeli 

kérelem alapján nyílik lehetőség, mely a következő tanévre vonatkoztatható, de annak elfogadása az 

iskolavezetés részéről nem kötelező. 

 

5.4 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Az oktatás az egyes évfolyamokon osztálykeretekben folyik. Az osztályokba sorolás a felvételi 

eljárásban meghatározott szempontok alapján történik és az igazgató, illetve az általános 

igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik. Az osztályok, csoportok szervezésénél az igazgató figyelembe 

veszi a mindenkori törvényi létszámokra vonatkozó szabályokat. 

Csoportbontást alkalmazunk: 

- idegen nyelv oktatása során – Angol/német nyelvi csoportokat alakítunk ki. A nyelvi 

csoportokba való besorolás egy tanévre szól (indokolt esetben lehet csak változás). A 

besorolásnál a tanuló tudásszintjén kívül fontos szempont a csoport létszáma is, valamint 

általános iskolában tanult nyelvi előképzettsége. 
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- informatika oktatása során – A tanév elején a humán munkaközösség dönt a 

csoportbesorolásról szakmai szempontok alapján. 

- szakmai tantárgyak oktatása során – A szakmai munkaközösségek döntik el a csoportok 

kialakítását, szakmai szempontok figyelembevétele alapján. Nagy létszámú osztályokat 

szakmai tantárgyak esetén indokolt úgy bontan, hogy a csoportlétszám maximálisan 10-12  

legyen. 

 

5.5 Érettségi vizsgatantárgyak 

5.5.1 Azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, amelyekből a szakképző 

intézmény tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését a 

szakképző intézmény kötelezően vállalja, továbbá annak meghatározása, hogy a 

tanulók milyen követelmények teljesítése mellett melyik választható érettségi 

vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát 
 

Az alábbi táblázat közli, hogy intézményünk mely tantárgyakból készít fel közép- ill. emelt szintű 

érettségi vizsgára, amely felkészítés során a 40/2002. (V.24.) OM rendeletet vesszük alapul a 

középszintű érettségi témakörök tekintetében; valamint megjelöli azt is, hogy mely ágazati szakmai 

érettségi tantárgyból vizsgázhatnak tanulóink a 19/2016. (VIII.23.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletében 

található részletes vizsgakövetelmények alapján. 

 

TANTÁRGY SZINT 

Magyar nyelv és irodalom közép/emelt 

Matematika közép/emelt 

Történelem közép/emelt 

Angol nyelv közép/emelt 

Német nyelv közép/emelt 

Ágazati szakmai érettségi tantárgy közép/emelt 

Biológia közép/emelt 

Informatika közép/emelt 

Testnevelés közép/emelt 

 

5.5.2  Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga 

részletes követelményeiről tárgyú rendeletben meghatározott. 
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5.6  A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 

 
Írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, ismeretek számonkérésének rendje, az iskola 

értékelési és vizsgarendszere 

 

5.6.1 Ellenőrzés 
Tanulók ellenőrzése kiterjed 

- a helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintjére, az egyes tantárgyakból 

nyújtott teljesítményre, 

- iskolai és az osztályközösségben végzett tevékenységre, 

- a tanuló magatartására, fegyelmezettségé, viselkedésére re. 

A tanulók munkájának ellenőrzése folyamatos (az iskola helyi tanterve, illetve a nevelők által 

összeállított tanmenetek és munkatervek alapján). 

 

5.6.2  Értékelés 
Az értékelés az iskolai élet minden területére kiterjed, így: 

- az ismeretek és készségek elsajátítási szintjére, 

- a magatartásra, a tanórán és a tanórán kívül, 

- a szorgalomra, a feladatvállalásra és feladatvégzésre a szükséges felszerelés meglétére. 

Az értékelés célja: 

- motiválja a tanulókat, 

- jelezze a tanuló számára tudásának szintjét, 

- jelezze a pedagógus számára a tanuló fejlődését, 

- jelezze a szülő számára gyereke viszonyát a tantervi követelményekhez. 

Értékelési alapelveink: 

Csak akkor hatékony, ha meghatározott terv alapján történik, és mindig előre ismert normákhoz 

viszonyít. 

• Mindig figyelembe veszi az ellenőrizendő és értékelendő személy adottságait, vagyis személyre 

szabott és nem uniformizált. 

• Mindig ösztönző, motiváló és fejlesztő, vagyis lehetővé teszi a változtatást. 

• Ahogy az oktatásban törekszünk a változatos formákra, úgy az értékelés is többféle 

tevékenység alapján történik. Munkájáról, viselkedéséről a diák folyamatos visszajelzést kap. 

• Az osztályozás mellett fontos szerephez jut a szóbeli értékelés is. 

• A munka minősítése a tanév folyamán és félévenként történik. 
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• Az értékelés alapja az adott évfolyamon meghatározott tananyag minimum követelménye. A 

tantárgyak helyi tanterve tartalmazza az adott tárgy követelményminimumát, a félévi és év 

végi minősítés szempontjait, a számonkérés különböző formáit, a minősítéshez szükséges 

osztályzatok számát stb. 

• Az osztályzattal, érdemjeggyel történő minősítést célszerű szóbeli értékeléssel kiegészíteni, 

hiszen ez nélkülözhetetlen eleme az oktatásnak. Az értékelés, minősítés szempontjait a 

tanulókkal és a szülőkkel közölni kell. 

• A diákok tudását folyamatosan ellenőrizni kell. A tanuló írásbeli terhelésének elveit a házirend 

tartalmazza. Tanterv szerinti, az osztály többségét érintő nagy dolgozat, illetve témazáró 

dolgozat egy tanítási napon legfeljebb kettő írható. A szünet idejére a diák a szokásosnál több 

házi feladatot nem kaphat. Ezeknek az elveknek a betartását az osztályfőnök kíséri figyelemmel 

az igazgató és helyettesei segítségével. 

• A minősítés érdemjegyek alapján félévi és év végi osztályzatokkal történik. Az érdemjegy nem 

fegyelmezési, hanem nevelési eszköz, motiváló tényező.  

• A magatartás és szorgalomjegyek kialakításához az iskola pedagógiai arculatában 

megfogalmazott értékek és az ezeken alapuló házirend ad támpontot. Az osztályzatot az 

osztályozó konferencia véleménye alapján az osztályfőnök alakítja ki. 

• A tanulók fizikai állapotának mérése a központilag meghatározott szempontok alapján 

történik. 

• Minden tantárgyból a heti óraszám plusz egy, de legalább három jegynek kell lennie 

félévenként. Félévkor és tanév végén az érdemjegyek alapján osztályzattal értékelünk. 

• Érdemjegyeket szóbeli és írásbeli ellenőrzés alkalmával szerezhetnek a tanulók. Az év végi 

osztályzatnál az egész évi teljesítményt kell figyelembe venni.  

• Az írásbeli feladatokat a szaktanárok a megíratást követően két héten belül kijavítják, a 

tanulóknak kiosztják, és az érdemjegyeket beírják a naplóba. 

• A magatartás és a szorgalom jegyeket a félévi és tanévvégi osztályozó értekezlet határozza 

meg az osztályfőnökök előterjesztése alapján.  

• Félévkor az ellenőrző könyvbe 1 - 5-ig számmal írjuk be a tantárgyak osztályzatait, a magatartás 

és a szorgalom értékelését szövegesen 

• Tanév végén a bizonyítványba az osztályzatokat betűvel. /jeles, jó, közepes, elégséges, 

elégtelen kifejezésekkel / a magatartás és szorgalom értékelését /példás - jó - változó - rossz 

illetve példás, jó, változó, hanyag. 
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5.6.3 Az ellenőrzés, értékelés formái: 
- szóbeli: beszélgetés, összefüggő felelet, kiselőadás, stb. 

- írásbeli: feladatlap, teszt, dolgozat, témazáró, stb. 

- gyakorlati: gyűjtőmunka, sportteljesítmény, szakdolgozat, gyakorlati munka 

Mindezekből kiválasztva a pedagógus maga tervezi meg az ellenőrzést, értékelést, - ügyelve a szóbeli 

és írásbeli, gyakorlati formák helyes arányára. 

 

5.6.4  Az értékelés módjai: 
- Érdemjegy nélküli értékelés, ami lehet írásbeli vagy szóbeli teljesítmény minősítése.(pl. diagnosztizáló 

értékelés) 

- Érdemjeggyel történő értékelés 

1. A szaktanár önálló összefüggő feleletet legfeljebb 3 órai anyagra visszamenően követelhet, de 

bármely a továbbhaladáshoz szükséges fogalmat, törvényt ellenőrizhet a szóbeli felelet során. 

2. A szaktanár önálló összefüggő feleletet legfeljebb 3 órai anyagra visszamenően követelhet, de 

bármely a továbbhaladáshoz szükséges fogalmat, törvényt ellenőrizhet. az írásbeli felelet során. 

3. A szaktanár a tanuló tudásszintjét minősíti az adott témakörben. A témazáró dolgozatot a szaktanár 

egy héttel korábban bejelenti a tanulócsoportnak. A témazáró dolgozatot megelőzi az adott tananyag 

összefoglalása. Egy tanítási napon maximum kettő témazáró dolgozat íratható egy tanulócsoportban. 

 

5.6.5  Az érdemjegyek értéke:  

• írásbeli (röpdolgozat), szóbeli felelet egyszeres súllyal  

• témazáró dolgozat kétszeres  

• év végi vizsgák és kisérettségi négyszeres értékű. 

Minden tantárgyból a heti óraszám plusz egy, de legalább három jegynek kell lennie félévenként. 

Félévkor és tanév végén az érdemjegyek alapján osztályzattal értékelünk. Érdemjegyeket szóbeli és 

írásbeli ellenőrzés alkalmával szerezhetnek a tanulók. Az év végi osztályzatnál az egész évi 

teljesítményt kell figyelembe venni. Az írásbeli feladatokat a szaktanárok a megíratást követően két 

héten belül kijavítják, a tanulóknak kiosztják, és az érdemjegyeket beírják a naplóba. 

 

5.7  A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyagok 

Az iskola a településen élő nemzetiségek kultúrájának megismerését az osztályfőnöki órákon valósítja 

meg. 
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5.8  Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok, tevékenységek 

5.8.1 Egészségnevelési program 

Az iskolai élet során figyelmet szentelünk a tanulók egészségének nyomon követésével, 

fejlesztésével. Ehhez kapcsolódóan fogalmazunk meg néhány célt: 

- Az iskolánkba járó diákok képessé váljanak arra, hogy folyamatosan nyomon kövessék 

saját egészségi állapotukat, érzékeljék a belső és külső környezeti tényezők 

megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot érintő hatásokat. 

- Képessé váljanak az egészségi állapotuk feletti befolyás és kontroll fejlesztésére,  

megőrzésére, a veszélyeztető hatások csökkentésére. 

- Ismerjék az egészséget erősítő, fejlesztő tényezőket, eszközöket, és alkalmazzák is 

azokat. 

- A teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapotának elérése érdekében az egyénnek 

vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja fogalmazni és meg tudja 

valósítani vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazódott szükségletekhez vezető, 

egészséget védő és a környezet védelmére is figyelő optimális megoldásokat. 

- Javuljon az iskolánkba járó tanulók és itt dolgozók életminősége és egészségi állapota. 

- Szellemi és anyagi erőforrásaink bevonásával növeljük a kompetenciánkba tartozó 

problémák belátható időn belül történő megoldásának esélyeit. 

- Az egészséget befolyásoló tényezők kerüljenek beazonosításra, és reális-egyedi képet 

adjanak az intézményről – helyzetelemzés készítése. 

A célok megfogalmazásán túl az egészségneveléssel kapcsolatban a Szakmai Program III. 

fejezet rendelkezik. 

 

5.8.2 Környezeti nevelési program 

A környezeti nevelés szervesen illeszkedi mezőgazdasági szakirányunk oktatásához. 

Elengedhetetlen, hogy a mai világban a jövő és egészségesebb élet reményében ne tartsuk be a 

legfontosabb környezeti neveléshez kapcsolódó alapelveket és ne fogalmazzunk meg ezek 

elérésére irányuló célokat. 

 

 

A környezeti nevelés legfontosabb alapelvei: 

• az emberben eredendően benne rejlő természetszeretet kibontakoztatása, 

• a természetet- és embert tisztelő szokásrendszer kialakítása, 

• a belső késztetések esztétikai, érzelmi, erkölcsi megalapozása, 
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• az intellektuális és érzelmi hatások felhasználásával a szokásrendszerek elmélyítése, 

• az ökológiai gondolkodás és a környezettudatos szemlélet kialakítása. 

• az egyetemes természetnek (a világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete 

és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, a maga 

alkotta környezetével és kultúrájával együtt. 

Környezeti nevelési célok 

• fenntarthatóságra való nevelés (élethosszig tartó), az ökológiai szemléletmód 

segítségével 

• rendszerszemléletre való nevelés, 

• holisztikus és globális szemléletmód kialakítása, a kultúra fontossága, 

• tolerancia és segítő életmód, az állampolgári felelősség 

• a környezettudatos magatartás és életvitel segítése, kialakítása, 

• az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése, 

• az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata, 

• helyzetfelismerés, problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése, 

• globális környezetvédelmi összefüggések megértése, 

• fogyasztás helyébe életminőség helyezése, 

• létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása. 

 

5.8.3 ÖKO iskola 

Az ÖKO szemlélet tulajdonképpen egy környezetbarát iskola szemlélete melyben meghatározó 

szerep jut a környezeti nevelésnek valamint a fenntarthatóságnak. 

Ennek keretében lehetőséget biztosítunk tanulóink számára tanterven kívüli tanulási formákra 

(vetélkedők, pályázatok, erdei iskola, projektek), hogy ezzel is elősegítsük a tanulók 

környezettudatos magatartásának kialakítását. 

Részt veszünk helyi vagy országos akciókban. 

A mindennapi élet során figyelünk, hogy takarékosan bánjunk az energiaforrásokkal, 

csökkentsük a hulladékok mennyiségét. 

Fontos szempontnak tarjuk az iskola külső és belső környezetét esztétikusan kialakítani és 

megteremteni az egészséges iskolai munka feltételeit.  

A fenntarthatóság megvalósításának eszközei, módszerei intézményünkben: 

• mindennapi működésünkben kiemelt figyelmet fordítunk a takarékos 

energiafogyasztásra, a környezetbarát termékek használatára, az ésszerű anyag-és 

hulladékgazdálkodásra. 
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• az iskolavezetés minden évben elkészíti ÖKO munkatervét, a tanárok, az alkalmazottak, 

a tanulók és a szülők bevonásával  

• oktató-nevelő munkánkban kiemelt helyet adunk a helyi közösség életéhez kapcsolódó 

tevékenységeknek, bekapcsolódva a helyi településfejlesztésbe 

• pedagógiai munkánk a tanulók életkorát és egyéni sajátosságait messzemenően 

figyelembe veszi, sokféle pedagógiai módszert vesz igénybe az ÖKO szemlélet 

kialakításának érdekében – újszerű tanulásszervezési formák/témanapok, témahetek/, 

pedagógiai műhelymunka az ÖKO csoport (agrár munkaközösség tagjai) vezetésével, 

belső és külső továbbképzések, tanulás-módszertani foglalkozások, projektpedagógia 

• a szabadtéri tevékenységeink állandó részei az iskola helyi tantervének és az iskolai 

munkatervnek. A szabadtéri programok szervezésének fontos szempontja azegészséges 

életvitel. 

• a diákokat bevonjuk az őket érintő döntések előkészítésébe 

• a nevelőtestület jártas a környezetvédelmi, fenntarthatósággal kapcsolatos témák 

tanításában, módszertanában és ezt alkalmazza is 

• az iskola valamennyi dolgozója példát mutat a diákoknak a környezetbarát szemlélet, az 

egészséges életvitel tekintetében 

• minden tanév munkaterve tervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó környezet-és 

természetvédő programokat 

• első-és külső kommunikációs csatornái /honlap, faliújságok, városi újság/ tükrözik az 

ökoiskolai célokat 

 

5.9 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

A tanulás-taníthatóság kérdésében 

A harmonikus személyiség fejlődéséhez feltétlenül szüksége van egy gyereknek sikerekre, 

önbecsülésre, elismerésre. Ennek érdekében a tanárnak törekednie kell tanítványai 

személyiségének minél mélyebb megismerésére, tanulási módszereinek alakítására. Minden 

gyerek számára biztosítani szeretnénk a benne lévő értelmi, érzelmi és testi adottságok 

kibontakozását, elismerését. 

A tanulási kudarcnak kitett, lemaradó tanulók számára kiscsoportos, egyéni korrepetáló 

foglalkozásokat szerveznek a munkaközösségek. Értékelési módszereink összhangban vannak 

az egész tanítási, nevelési folyamattal, differenciálási elveinkkel. Az értékelés – amennyire 

lehetséges – személyre szabott. Így az osztályzás mellett fontos szerephez jut a szóbeli értékelés 
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is. Ahogy az oktatásban törekszünk a változatos formákra, úgy az értékelés is többféle 

tevékenység alapján történik. Munkájáról, viselkedéséről a diák folyamatos visszajelzést kap. 

 

A tanórán kívüli programokban 

Fontosnak tartjuk, hogy a valamilyen szempontból gyengébb tanulóknak is legyen személyre 

szabott lehetőségük arra, hogy megmutassák saját speciális képességeiket, értékeiket, 

fejlődésüket. Iskolánk tanórán kívüli programjai ezt a célt is szolgálják.  

 

A szociális kérdésekben 

A szociális hátrányok enyhítésével alapvetően az osztályfőnökök közössége foglalkozik. Az 

osztályfőnökök látják leginkább – természetesen a szülők tájékoztatását felhasználva-, hol kell 

segítség. Felhasználjuk erre a célra az állam által adott tankönyv-támogatási kedvezményeket, 

étkezési támogatásokat. 

 

A beilleszkedési kérdésekben 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókkal elsősorban az osztályfőnök 

foglalkozik, szükség esetén kérik a nevelési tanácsadó, iskola pszichológus segítségét. A velük 

kapcsolatos pedagógiai tevékenységnek különféle fórumai vannak: kisebb és nagyobb 

közösségek segítik őket pl. osztályközösség, sportkörök, érdeklődési körök. Ezeknél a 

tanulóknál különös hangsúllyal igyekszik előtérbe helyezni a tanításon kívüli, de az iskolai 

közösséghez kapcsolódó tevékenységeket (pl. szakkörök, színjátszó kör, tömegsport, 

kirándulások, táborok stb.). 

 

5.10 A tanuló jutalmazásával összefüggő szabályok 

Az iskolában adható elismerések, dicséretek 

Egyéni jutalmazás - Az iskolában adható elismerések, dicséretek 

Szaktanári dicséret: A szaktanár a tanulót példaként állítja az osztályközösség elé, a dicséretet 

az ellenőrző útján a szülő tudomására hozza 

Osztályfőnöki dicséret: Az osztályfőnök vagy a szaktanár a tanulót példaként állítja az 

osztályközösség elé, és dicséretét az ellenőrző könyv útján, indoklással a szülőknek is 

tudomására hozza. 

Igazgatói dicséret: Az igazgató az iskola hírnevét növelő tanulót dicséretben részesíti, erről a 

szülőket írásban értesíti 
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Nevelőtestületi dicséret: Az iskolai közösség érdekében folyamatosan végzett, igen jelentős, a 

kötelességén túlmenő tevékenységéért a nevelőtestület dicséretben részesíti a tanulót. Ezt az 

igazgató az iskolai közösség előtt nyilvánosan ismerteti. Az egész évben kiemelkedő munkát 

végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a naplóba, a törzslapba és a 

bizonyítványba kell bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén oklevéllel, könyvvel, 

ajándékutalvánnyal, tárgyjutalommal, kirándulással vagy pénzzel jutalmazhatók. 

Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye, jutalmát a ballagáson 

vagy a tanévzáró ünnepségen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. 

Az egyes tanulóközösségek jutalmazása 

A közösen kifejtett eredményes erőfeszítést, a példamutatóan egységesen helytállást tanúsító 

tanulói közösséget, osztályt, diákköri vagy más csoportot – csoportos jutalomban lehet 

részesíteni. 

A csoportos jutalmazás formái lehetnek:  

• kirándulás, 

• színház-, filmlátogatás, stb. 

 

5.11 A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei 
Érdemjegyek/osztályzatok 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha az 

előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette (érdemjegyei minden, adott évben 

tanult) tantárgy esetében minimum elégséges év végi osztályzatot elérték. 

A tanuló tovább haladásához és év végi osztályzásához kellő számú érdemjeggyel kell 

rendelkezni, mely esetében a következő szabályozás érvényes: a havi osztályzatok száma 

minimum annyi legyen, amennyi a tantárgy heti óraszáma. 

Hiányzások 

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

kétszázötven foglalkozást vagy egy adott tantárgyból a foglalkozások harminc százalékát 

meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 

értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha az oktatói testület engedélyezi, 

hogy osztályozó vizsgát tegyen. Az oktatói testület az osztályozó vizsga letételét akkor 

tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz foglalkozást, 

és a szakképző intézmény eleget tett a 163. §-ban meghatározott értesítési kötelezettségének.  

Sikeres osztályozó vizsga után a tanuló magasabb évfolyamba léphet.  

 

 

 



66 
 

Gyakorlati hiányzások 

   

Hiányzás a gyakorlati képzésből  

 

Igazolt órák 

száma  

Igazolatlan 

órák száma  
Iskolai szankció  Dokumentálás  

Írásbeli 

értesítési 

kötelezettség  

a gyakorlati 
órakeret 20  
%-a felett  

-  
nem léphet magasabb 

évfolyamba  
napló  tanuló/szülő  

-  

a gyakorlati  

órakeret 5 

%a felett  

nem léphet magasabb 

évfolyamba  
napló  tanuló/szülő  

 

A tanuló akkor teljesítette az iskolai gyakorlati oktatás feltételeit, ha a házirendben rögzített 

hetesi beosztáson részt vett, azt teljesítette. Ennek hiányában a tanítási év végig (minden év 

augusztus 31-ig) azt pótolni köteles, ellenkező esetben tanulmányi évfolyamát nem fejezheti 

be, az évfolyamot ismételni köteles. 

Ágazati alapvizsga 

Az ágazati alapoktatás évfolyamairól a szakmai oktatás évfolyamaira csak abban az esetben 

léphet tovább, ha a Képzési Kimeneti Követelményeknek megfelelően sikeres ágazati 

alapvizsgát tett. 

5.12 Mellék-szakképesítés megszerzésével kapcsolatos szabályozások 
Iskolánk esetében nem releváns. 

5.13 Az oktatói testület által szükségesnek tartott további el 
Iskolánk esetében nem releváns. 
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6 KÉPZÉSI PROGRAM 
 

6.1 5.1. Bevezető 
Az intézmény szakmai célja hiteles embereket és jó szakembereket nevelni. Olyan kiváló 

egyéniségeket, akikre egész hátralévő életünkben büszkék lehetünk. Akiknek hitük van, 

értékrendjük van, és céljaik vannak. Akik képesek a saját lábukra állni, és egy napon jól képzett 

szakamemberekké, felelősségteljes állampolgárokká és szülőkké válni. Olyan szakemberek 

képzését tűztük ki célul, akik felelősségteljesen és környezettudatosan akarnak tenni a saját 

maguk és embertársaik érdekében. Célunk a magas szintű szakmai tudással rendelkező 

szakemberek képzése, akik eredményesen hasznosítják szakmájuk területén az új és modern 

szaktudás elemeit és vívmányait is. 

6.2 5.2. A szakképzés új rendszere 
Vízió: Minden munkavállaló-képes korú magyar állampolgár számára biztosítani legalább egy, 

a gazdaság igényein alapuló, a munkaerőpiacon elhelyezkedést biztosító, modern szaktudást 

nyújtó szakképesítést. 

Misszió: A magyar emberek személyes boldogulása, jövője, a magyar gazdaság folyamatos 

fejlődése és munkaerő-utánpótlásának fenntartása érdekében, biztosítani a szakmai és 

kulcskompetenciák fejlesztésén alapuló modern szaktudást a „Szakképzés 4.0” modernizációs 

program által a magyar állampolgárok számára a Kárpát-medencében 
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A szakmai képzés fejlesztésének három pillére  

A szakmai képzés presztízsének, minőségének és eredményességének fejlesztéséhez sok 

egymással összefüggő beavatkozásra van szükség. A rendszer átalakításának tervezése során 

azt a három területet kell kiemelni, ami a legnagyobb mértékben hozzájárul az érdemi 

változáshoz.  

A vonzó környezet: Olyan minőségű épületeket, oktatótermeket, tanműhelyeket, sport- és 

szabadidős tereket kell kialakítani, amely valós, vonzó alternatívát jelent a pályaválasztás előtt 

álló fiatalok és szüleik számára.   

A karrier lehetősége: A fiatalok és a felnőttek számára is rugalmas, kiszámítható karrier 

lehetőségét kell megalapozni a szakmai képzéssel. A technikum befejezésekor a diákoknak 

versenyképes végzettséget, a gazdaság által elvárt tudást kell kapniuk, ami biztos egzisztenciát 

és magas jövedelmet nyújt. A technikus szakmai vizsgát követően a diákok a szakmai vizsgájuk 

eredményétől függően jelentős többlet pontszámot kapnak, ami alapján egyenes út vezet a 

szakirányú felsőoktatásba. 

Naprakész tudású oktatók: Nem lehet minőségi képzési rendszert működtetni elkötelezett, 

felkészült pedagógusok nélkül. A szakmai képzésben kiemelt jelentősége van annak, hogy az 

elméleti és gyakorlati szakmai oktatók tudása naprakész legyen, képesek legyenek követni az 

ágazat technológiájának fejlődését. 
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Az új struktúra alapelve szerint az iskolarendszer feladata, hogy széles ágazati szakmai 

alaptudást és a foglalkoztatók által elvárt kompetenciákat adjon. Ezzel az ágazati alaptudással 

lehet a duális gyakorlati képzésben hatékonyan elsajátítani a speciális szakmai ismereteket. Az 

iskolából kikerülő szakemberek ezzel a biztos szakmai alaptudással és a tanulás képességével 

lesznek képesek a felnőttképzés és a vállalati továbbképzés rendszerében megújítani a 

tudásukat szakmai karrierjük során. 

 

Az új iskolai rendszerű szakmai képzésben két iskolatípus van:  

Technikum 

A technikusképzés 5 éves. A tanuló először ágazatot választ, amivel a technikumban 

két évig ismerkedik. 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás. A technikum 

egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A képzés során matematikából, 

magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, 

ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti 

tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek nem 

kell ötödik érettségi tantárgyat választania, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi 

tantárgyai közé. Az öt év elvégzése után a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi 

bizonyítványt és a technikusi oklevelet, és még a nyelvvizsga megszerzésére is 

lehetősége van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek a felsőoktatási 

felvételin a szakirányú továbbtanulás esetén. A műszaki területeken a technikusképzést 

a mérnökképzés „előszobájának” nevezzük. A megszerezhető technikus szakképzettség 

középvezetői szintű ismereteket biztosít. Azok, akik a technikum és egy felsőoktatási 
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intézmény által közösen kidolgozott szakmai program szerint végzik el a technikumot, 

a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést 

használhatják, és felsőoktatási tanulmányaik során kreditbeszámításra van lehetőségük. 

A technikumokban első szakmájukat nappali rendszerben ingyenes szakmai oktatás 

keretében tanulók ösztöndíjra jogosultak, amelyről részletes tájékoztatás ösztöndíj 

aloldalunkon olvasható. A 11. évfolyamtól a gyakorlati ismereteket a tanulók lehetőség 

szerint duális szakmai oktatásban, cégek közreműködésével, valós 

munkakörnyezetben sajátíthatják el. A duális képzésben részt vevő tanulókkal a 

munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló munkabérre 

jogosult. A duális képzésben részt vevők havonta 100 ezer és 170 ezer forint közötti 

munkabérre számíthatnak. Az ösztöndíj egy része pályakezdési juttatásként kerül 

kifizetésre, melyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést és szakmát 

szerez. Ennek mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ. 

Szakképző iskola  

A szakképző iskolában a mesteremberek képzése történik. A szakképző iskola 3 éves. 

Az első év ágazati alapismereteket adó oktatásból áll, ezt követően történik a konkrét 

szakma kiválasztása, és a 9. évfolyamot követően még a technikumi oktatásba is 

váltani lehet. A szakképző iskolában első szakmájukat nappali rendszerben ingyenes 

szakmai oktatás keretében tanulók ösztöndíjra jogosultak, amelyről részletes 

tájékoztatás ösztöndíj aloldalunkon olvasható. Az ösztöndíj egy része pályakezdési 

juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi a 

képzést és szakmát szerez. Ennek mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ. A 10. 

és 11. évfolyamon a tanulók lehetőség szerint duális szakmai oktatás formájában, 

vállalatoknál, vállalkozóknál, valós munkakörnyezetben tudják elsajátítani a szakmai 

ismereteket. A duális képzésben részt vevő tanulókkal a munkáltató szakképzési 

munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló munkabérre jogosult. A duális képzésben 

résztvevők havonta 100 ezer és 170 ezer forint közötti munkabérre számíthatnak. A 

szakképző iskola 3 éves. 

Felnőttek képzése 

Az új szakképzési rendszer nagyobb rugalmasságot és átjárhatóságot biztosít a 

munkaerőpiacról az iskolarendszerbe, így felnőttként is lehetőség van két szakma és egy 

szakképesítés ingyenes megszerzésére. Erre kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben 

van lehetőség, ez azonban nem jelenti, hogy a felnőtteknek vissza kell ülni az 

https://ikk.hu/osztondijak
https://ikk.hu/osztondijak
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iskolapadba. A kellő rugalmasság biztosítása érdekében a szakmai oktatás időtartama a 

felnőttek esetében általában esti képzés formájában, legfeljebb csökkentett 

időtartamban történik. Felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakmai oktatásban a 

szakmai oktatás időtartama legfeljebb a negyedére (az óraszám legfeljebb a nappali 

rendszerű szakmai oktatás óraszámának negyven százalékáig) csökkenthető. Lehetőség 

lesz akár az elmélet e-learninges elsajátítására is. Amennyiben a képzésben részt vevő 

az adott területen dolgozik, az őt foglalkoztató vállalat is részt vehet a képzésben duális 

partnerként, így a képzés az eddiginél sokkal rugalmasabban szervezhető meg. A 

korábbi tanulmányok, előzetesen megszerzett tudás és szakmai tapasztalat 

beszámításával a szakma az előírtnál rövidebb idő alatt is megszerezhető. A szakmai 

oktatásba, szakmai képzésbe való belépésre bármilyen életkorban lehetőség van. Aki 

25. életévét még nem töltötte be, akár a második szakmát is tanulói jogviszonyban 

szerezheti meg. A 25 év felettiek szakmai oktatása felnőttképzési jogviszonyban 

történik. Az ingyenesség, a rugalmasság, rövidebb képzési idő, és a már megszerzett 

szakmai tapasztalat beszámíthatósága, mind hozzájárulhatnak, hogy a szakképzés a 

felnőttek számára vonzóvá váljon. Ezekkel az intézkedésekkel is támogatja az új 

szakképzési rendszer a felnőtt lakosság átképzését, továbbképzését, az egész életen át 

tartó tanulást. 

6.3 Az ágazati alapoktatás 
A szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapképzés történik a képzés első 

szakaszában, a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a két iskolatípus között különbözeti vizsga 

nélkül. Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati alapvizsga alkalmas 

egyszerű munkakörök betöltésére.  

Az ágazati alapoktatás szakképző iskolában 1 év, míg technikum esetén két év alatt zajlik. Az 

alapoktatást záró ágazati alapvizsga a KKK-ban előírt követelmények, tartalmi, formai és 

szakmai elemek mentén történik. 

Fontos, hogy a szakmai oktatásra csak az a tanuló léphet tovább (szakképző iskola 10. osztálya, 

technikum 11. osztálya), aki sikeres ágazati alapvizsgát tett. Azoknak a tanulóknak, akiknek 

ágazati alapvizsgájuk sikertelen volt, vagy neki felróható vagy fel nem róható okból nem 

jelentek meg az ágazati alapvizsgán, az iskola köteles 60 napon belül javító- vagy pótló vizsgát 

szervezni. A javító- és pótlóvizsga időpontjainak meghatározásakor fontos szempont, hogy az 

adott tanév végig (augusztus 31-ig) meg kell szervezni. 
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6.4  A szakmai oktatás, a projektalapú oktatás 
Az ágazati alapoktatás lezárása után megkezdődik a szakmai oktatás, mely szakiskolán a 11-

12. évfolyamokon zajlik, míg technikumban a 11-13. évfolyamokon. Ezen időszak alatt a 

programtantervek szerinti szakmai tárgyak oktatás zajlik. Egyes szakmák esetében lehetőség 

adódik ezen időszakot duális oktatásban közreműködni szándékozó partnerek, külső cégek 

bevonására. 

A szakmai oktatás vége szakiskolán szakmai vizsgával, technikumban technikusi vizsgával 

zárul. A szakmai vizsgák a KKK-ban meghatározott feltételek és tartalmak alapján zajlik. A 

vizsgáztatást vizsgaközpont szervezésében kell megvalósítani. 

6.5 A tanuló teljesítményének ellenőrzésének és értékelésének, illetve minősítésének 

módja, alapelvei 
Az oktatási program 4.6 pontjában leírtaknak megfelelően történik. Tanulóink szakmai 

ismereteit minden tanév végén év végi vizsgával zárjuk, mely tananyagtartalma az éves szakmai 

ismereteket fedik le. 

6.6 A beszámítás elvei 
Azon tanulók esetében, akik már rendelkeznek előzetes szakmai ismeretekkel, illetve szakmai 

bizonyítvánnyal, számukra lehetőség adódik előzetes tanulmányai beszámítására. A 

beszámításhoz szükséges a korábban tanult és az aktuálisan tanult szakmák tantárgyainak, 

tananyagtartalmainak és óraszámainak összehasonlítására. amennyiben az aktuális szakmai 

ismeretek 80%-át korábban tanulta, akkor megkaphatja a tantárgyi felmentést a tnauló. 

Amennyiben 50-80%-ban fedik le korábbi ismereteik az aktuális tananyagokat, akkor 

különbözeti vizsgát kell előírni. Amennyiben 50%-nál kevesebb ismereti lefedettség 

tapasztalható a korábbi és aktuális tananyagtartalmak között, úgy az adott tantárgyat elfogadni, 

beszámítani nem lehet. Az előírt különbözeti vizsgák megvalósítását a tanulmányok alatti 

vizsgák szabályzatai alapján kell megvalósítani és dokumentálni. 

6.7 Együttműködés elvei a duális képzőkkel 
A szakmai oktatás időszaka alatt lehetőség adódik duális képzők bevonására szakmai tartalmak 

oktatására. A duális képzőhely a Nemzeti Agrárkamara általi akkreditációval kell, hogy 

rendelkezzen. A duális képzőhely feladata a képzési program kidolgozása, pontos 

adminisztráció vezetése a KRÉTA rendszerben, hiányzások kezelése, osztályzás és 

érdemjegyek kialakítása, majd félévi- és év végi lezárás. 



73 
 

6.8 Az intézmény szakképzési szerkezete 

  

 

A szakma megnevezése: Mezőgazdasági technikus  5 0811 17 09 

A szakma alapadatai: 

Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet 

A szakma megnevezése: Mezőgazdasági technikus 

A szakma azonosító száma: 5 0811 17 09 

A szakma szakmairányai: Állattenyésztő, Növénytermesztő 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

Ágazati alapoktatás megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi  

oktatásban: 280 óra, Érettségire épülő oktatásban: 140 óra 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

Iskolai előképzettség: 

Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén 

Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén 

Alkalmassági követelmények: 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 

Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a helyi 

gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható időkeretet 

(szabad sáv). 

Programtanterv (PTT) érvényessége: 2022.09.01-től 

Intézményi képzési program érvényessége: 2022.09.01-től 

Képzési és kimeneti követelmények (KKK) érvényessége: 2022.09.01-től 

Képzés munkaformája: nappali 

A program szerint tanuló osztályok a tanévben: 9.A, 10.A, 11.A 
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Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.

Munkavállalói ismeretek 0,5

Munkavállalói idegen nyelv 2

Általános alapozás 4

Szakmai alapozás 6,5 5

Agrárvállalkozási ismeretek 1 1 1 + 1

Növénytermesztés 2+2 2 3

Részletes növénytermesztés 1+ 1 1 +4

Növényvédelmi ismeretek 3

Zöldségtermesztés 2 1 0,5+ 1,5

Szőlő-és gyümölcstermesztés 1 0,5+ 1,5

Állattartási alapismeretek 1 1 2

Állattenyésztés 2 2 1

Takarmányozástan 2 1

Erőgépek 1 1+ 1

Mezőgazdasági munkagépek 1 1 1 +1

Szabadon tervezhető órakeret (szakmai) 0 0 2 2 4
Ágazati alapoktatás 7 9

Szakirányú oktatás 14 14 24

Heti óraszám összesen

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140

TECHNIKUMI ÓRATERV

mezőgazdasági technikus 5 0811 17 09

növénytermesztő
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Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.

Munkavállalói ismeretek 0,5

Munkavállalói idegen nyelv 2

Általános alapozás 4

Szakmai alapozás 6,5 5

Agrárvállalkozási ismeretek 1 1 1

Növénytermesztés 2 2 3

Részletes növénytermesztés 1 3

Növényvédelmi ismeretek

Zöldségtermesztés 2 1 0,5 + 1,5

Szőlő-és gyümölcstermesztés 1 0,5 + 1,5

Állattartási alapismeretek 1+1 1 2

Állattenyésztés 2 1 + 2 1 + 1

Takarmányozástan 2 1 + 1

Részletes állattenyésztés 1 6

Erőgépek 1 1

Mezőgazdasági munkagépek 1+0 1 1

Szabadon tervezhető órakeret (szakmai) 0 0 2 2 2
Ágazati alapoktatás 7 9

Szakirányú oktatás 14 14 24

Heti óraszám összesen 34 34

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140

TECHNIKUMI ÓRATERV

mezőgazdasági technikus 5 0811 17 09

állattenyésztő
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A szakma megnevezése: Sütő- és cukrászipari technikus  5 0721 05 13 

A szakma alapadatai: 

Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar 

A szakma megnevezése: Sütő- és cukrászipari technikus 

A szakma azonosító száma: 5 0721 05 13 

A szakma szakmairányai: — 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

Ágazati alapoktatás megnevezése: Élelmiszeripar ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi  

oktatásban: 280 óra, Érettségire épülő oktatásban: 140 óra 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

Iskolai előképzettség: 

Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén 

Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén 

Alkalmassági követelmények: 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 

Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a helyi 

gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható időkeretet 

(szabad sáv). 

Programtanterv (PTT) érvényessége: 2022.09.01-től 

Intézményi képzési program érvényessége: 2022.09.01-től 

Képzési és kimeneti követelmények (KKK) érvényessége: 2022.09.01-től 

Képzés munkaformája: nappali 

A program szerint tanuló osztályok a tanévben: 9.A, 10.A 
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Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.

Munkavállalói ismeretek 0,5

Munkavállalói idegen nyelv 2

Élelmiszerismeret 1

Élelmiszeranyagismeret 1

Műszaki alapismeret 1

Élelmiszervizsgálat 2

Alapozó gyakorlat 2 2

Munkavédelem és higiénia 1

Alágazati specializáció 3 2,5

Sütőipari termékkészítés 4 4 7

cukrászipari termékkészítés 4 4 6

Termék minősítés 3

szakmai számítás 1 1 2

Sütő - és cukrászipari gépek 1 1 1

Táplálkozás -élettan 1 1

Portfóliókészítés 1 1 1

Gazdasági és vállalkozási ismeretek 1 1 1

Mikrobiológia 1

Élelmiszerbiztonság 1

Minőségbiztosítás 1 1

Munkabiztonság 1

Szabadon tervezhető órakeret (szakmai) 0 0 0 0 0
Ágazati alapoktatás 7 9

Szakirányú oktatás 14 14 24

Heti óraszám összesen

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140

TECHNIKUMI ÓRATERV

sütő-cukrászipari technikus 5 0721 05 13
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A szakma megnevezése: Kertésztechnikus  5 0812 17 06 

A szakma alapadatai: 

Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet 

A szakma megnevezése: Kertésztechnikus 

A szakma azonosító száma: 5 0812 17 06 

A szakma szakmairányai: Dísznövénytermesztő, virágkötő; Gyógynövénytermesztő; 

Gyümölcstermesztő; Parképítő és –fenntartó; Zöldségtermesztő 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

Ágazati alapoktatás megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Faiskolai kertész; Parkgondozó 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi  

oktatásban: 280 óra, Érettségire épülő oktatásban: 140 óra 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

Iskolai előképzettség: 

Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén 

Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén 

Alkalmassági követelmények: 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 

Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a helyi 

gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható időkeretet 

(szabad sáv). 

Programtanterv (PTT) érvényessége: 2022.09.01-től 

Intézményi képzési program érvényessége: 2022.09.01-től 

Képzési és kimeneti követelmények (KKK) érvényessége: 2022.09.01-től 

Képzés munkaformája: nappali 

A program szerint tanuló osztályok a tanévben: - 
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Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.

Munkavállalói ismeretek 0,5

Munkavállalói idegen nyelv 2

Általános alapozás 4

Szakmai alapozás 6,5 5

Termesztési alapismeretek 2

Műszaki és munkavédelmi ismeretek 1 2 3

Gyógynövény - és drogismeret  5 6,5 7

Gyógynövények gyűjtése és termesztése 2+2 5,5 8

Fűszernövény-termesztés 2

Vállalkozási ismeretek 4

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 2 0 0
Ágazati alapoktatás 7 9

Szakirányú oktatás 14 14 24

Heti óraszám összesen

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140

TECHNIKUMI ÓRATERV

Kertésztechnikus - gyógynövénytermesztő  5 0812 17 06

Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.

Munkavállalói ismeretek 0,5

Munkavállalói idegen nyelv 2

Általános alapozás 4

Szakmai alapozás 6,5 5

Kertészeti munka - és környezetvédelem 1+1

Zöldségtermesztési ismeretek 1+5 1+5 1+13

Zöldségnövények termesztése 1+5 1+7

Műszaki ismeretek 2 0,5+1,5 0

Fűszernövény-termesztés

Vállalkozási ismeretek 0,5+3,5  

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 2,5 2,5 2
Ágazati alapoktatás 7 9

Szakirányú oktatás 14 14 24

Heti óraszám összesen

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140

TECHNIKUMI ÓRATERV

Kertésztechnikus - Zöldségtermesztő  5 0812 17 06
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Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.

Munkavállalói ismeretek 0,5

Munkavállalói idegen nyelv 2

Általános alapozás 4

Szakmai alapozás 6,5 5

Termesztési alapismeretek 1+2

Műszaki és munkavédelmi ismeretek 1+1 2 3

Gyümölcstermesztés  6 0,5+6,5 1+7

Szőlőtermesztés 1+2 1,5+3,5 1+6

Vállalkozási ismeretek 4

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 3 2 2
Ágazati alapoktatás 7 9

Szakirányú oktatás 14 14 24

Heti óraszám összesen

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140

TECHNIKUMI ÓRATERV

Kertésztechnikus - gyümölcstermesztő  5 0812 17 06

Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.

Munkavállalói ismeretek 0,5

Munkavállalói idegen nyelv 2

Általános alapozás 4

Szakmai alapozás 6,5 5

Műszaki ismeretek 1 1 3

Dísznövénytermesztés 1,5+5,5 7 1+6

Növényvédelem 1

Virágkötészet  1+5 2,5+3,5 7

Vállalkozási ismeretek 4
Ágazati alapoktatás 7 9

Szakirányú oktatás 14 14 24

Összefüggő szakmai gyakorlat 35 35

TECHNIKUMI ÓRATERV

Kertésztechnikus - dísznövénytermesztő, virágkötő  5 0812 17 06
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A szakma megnevezése: Mezőgazdasági gépész  4 0810 17 07 

A szakma alapadatai: 

Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet 

A szakma megnevezése: Mezőgazdasági gépész 

A szakma azonosító száma: 4 0810 17 07 

A szakma szakmairányai: — 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

Ágazati alapoktatás megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi  

oktatásban: 280 óra, Érettségire épülő oktatásban: 140 óra 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

Iskolai előképzettség: 

Alapfokú iskolai végzettség 

Alkalmassági követelmények: 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 

Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a helyi 

gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható időkeretet 

(szabad sáv). 

Programtanterv (PTT) érvényessége: 2022.09.01-től 

Intézményi képzési program érvényessége: 2022.09.01-től 

Képzési és kimeneti követelmények (KKK) érvényessége: 2022.09.01-től 

Képzés munkaformája: nappali 

A program szerint tanuló osztályok a tanévben: 9.E, 10.E, 11.E 
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Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf.

Munkavállalói ismeretek 0,5

Általános alapozás 4

Szakmai alapozás 11,5

Szakmai alapozó ismeretek 0,5+1,5

Fémmegmunkálás 3

Járművezetési ismeretek 1+1

Járművezetési gyakorlatok 1
Mezőgazdasági erőgépek 4 3+5

Mezőgazdasági munkagépek 1+7 1+7
Szakmai számítások 1
Mezőgazdasági gépek üzemeltetése 1+1+4 1+6

Mezőgazdasági ismeretek 1

Munkavállalói idegen nyelv 2
Szakmai összesen 16 21,5 22

Szabadon tervezhető órakeret (szakmai) 3,5 3

Ágazati alapoktatás 16

Szakirányú oktatás 25 25

Szabad órakeret 1 2 2

Összefüggő szakmai gyakorlat 140

Heti óraszám összesen 34 34 34

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI ÓRATERV

Mezőgazdasági gépész 4 0810 17 07
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MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Szakirányú oktatás 

iskola duális iskola duális iskola duális 

576 936 837 

576 936 837 

162 414 216 720 186 651 
  Heti óraszám: 5 12 6 20 6 21 
    76,9% 77,8% 

M
u

n
ka

vá
lla

ló
i 

is
m

er
et

ek
 Munkavállalói ismeretek 18 0 0 0 0 0 

 Álláskeresés 5      

 Munkajogi alapismeretek 5      

 Munkaviszony létesítése 5      

 Munkanélküliség 3      

M
u

n
ka

vá
lla

ló
i 

id
eg

en
 n

ye
lv

 Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 62 0 

 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11  

 Önéletrajz és motivációs levél     20  

 „Small talk” – általános társalgás     11  

 Állásinterjú     20  

M
ez

ő
ga

zd
as

ág
 é

s 
er

d
és

ze
t 

ág
az

at
i a

la
p

o
kt

at
ás

 

Általános alapozás 144 0 0 0 0 0 

 Bevezetés 2      

 Éghajlattan 19      

 Talajtan 21      

 Növénytan 21      

 Álattan 21      

 Géptan 21      

 Földmérés 21      

 Munka-, tűz- és környezetvédelem 18      

Szakmai alapozás 0 414 0 0 0 0 

 Szakmai ágazati tevékenységek végzése  132     

 

Szakmai üzemek, intézmények, cégek látogatása  75     

 Szakosító tartalmú előadások hallgatása  76     

 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüzemekben, 
tangazdaságokban, képzőközpontokban 

 131     

A
gr

ár
gé

p
és

z 
sz

ak
m

ai
 

al
ap

o
zó

 

Szakmai alapozó ismeretek 0 0 72 0 0 0 

 Anyagismeret   24    

 Géprajz   24    

 Gépelemek   24    

Fémmegmunkálás 0 0 0 108 0 0 

 A fémmegmunkálás előkészítő műveletei    15   

 Kézi és gépi forgácsolás    60   

 A fémek alakítása    33   

Já
rm

ű
ve

z
et

ő
 

ké
p

zé
s Járművezetési ismeretek 0 0 0 36 0 0 

 Közlekedési alapismeretek    14   

 A járművezetés elmélete    6   
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 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek    6   

 Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás    10   

Járművezetési gyakorlatok 0 0 0 36 0 0 

 A mezőgazdasági vontatók felépítése    1   

 Belső égésű motorok    1   

 A motorok hűtése, a kenés    2   

 A motorok tüzelőanyag-ellátása    1   

 A villamos berendezések    1   

 A teljesítmény-átviteli berendezések    2   

 A futómű, a kormányzás, a pótkocsi    1   

 A fékberendezések    2   

 Vezetési gyakorlat - alapoktatás    6   

 Vezetési gyakorlat - főoktatás    19   

M
ez

ő
ga

zd
as

ág
i g

ép
ek

 

Mezőgazdasási erőgépek 0 0 72 216 31 217 

 Mezőgazdasági erőgépek   12 30   

 Belső égésű motorok   44 126   

 

Mezőgazdasági erőgépek mechanikus 
teljesítményátvitele 

  16 60   

 Mezőgazdasági erőgépek hidraulikus rendszere 
    5 47 

 

Mezőgazdasági erőgépek járószerkezete és 
kormányzása 

    5 43 

 Mezőgazdasági erőgépek fékezése     5 43 

 Alváz és felépítmény, vonó- és függesztő szerkezet 
    5 22 

 Mezőgazdasági gépek elektromos berendezései 
    6 38 

 Mezőgazdasági erőgépek karbantartása     5 24 

Mezőgazdasági munkagépek 0 0 72 180 31 217 

 A talajművelés gépei   16 40   

 A vetés, ültetés és palántázás gépei   15 37   

 A növényápolás gépei   23 55   

 Arató-cséplő gépek   18 48   

 A szemestermények utókezelésének gépei     4 22 

 A szálastakarmányok betakarításának gépei     6 54 

 A gumós növények betakarításának gépei     6 32 

 A szállítás és anyagmozgatás gépei     6 72 

 Az állattartás gépei     5 21 

 Kertészeti gépek     4 16 

M
ez

ő
ga

zd
as

ág
i 

gé
p

ek
 

ü
ze

m
el

te
té

se
 Szakmai számítások 0 0 0 0 31 0 

 Mezőgazdasági erőgépek     15  

 Mezőgazdasági munkagépek     16  

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése 0 0 0 144 0 217 

 A talajművelés gépei    42   
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 A vetés, ültetés és palántázás gépei    37   

 A növényápolás gépei    42   

 Arató-cséplő gépek    23  25 

 A szemestermények utókezelésének gépei      17 

 A szálastakarmányok betakarításának gépei      48 

 A gumós növények betakarításának gépei      25 

 A szállítás és anyagmozgatás gépei      67 

 Az állattartás gépei      17 

 Kertészeti gépek      18 

Mezőgazdasági ismeretek 0 0 0 0 31 0 

 Szántóföldi növények termesztéstechnológiája     20  

 Gazdasági állatok tartástechnológiája     11  

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0 0 0 140 0 0 
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A szakma megnevezése: Gazda 4 0811 17 04 

A szakma alapadatai: 

Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet 

A szakma megnevezése: Gazda 

A szakma azonosító száma: 4 0811 17 04 

A szakma szakmairányai: Állattenyésztő, Lovász, Növénytermesztő 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

Ágazati alapoktatás megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Aranykalászos gazda, Állatgondozó, Mezőgazdasági munkás 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi  

oktatásban: 280 óra, Érettségire épülő oktatásban: 140 óra 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

Iskolai előképzettség: 

Alapfokú iskolai végzettség 

Alkalmassági követelmények: 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 

Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a helyi 

gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható időkeretet 

(szabad sáv). 

Programtanterv (PTT) érvényessége: 2022.09.01-től 

Intézményi képzési program érvényessége: 2022.09.01-től 

Képzési és kimeneti követelmények (KKK) érvényessége: 2022.09.01-től 

Képzés munkaformája: nappali 

A program szerint tanuló osztályok a tanévben: 9.E, 10.E 
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állat

Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf.

Munkavállalói ismeretek 0,5

Általános alapozás 4

Szakmai alapozás 11,5

Agrárvállalkozási ism. 1 2

Növénytermesztés 3 2

Részletes növénytermesztés 2 2

Növényvédelmi ismeretek

Zöldségtermesztés 3 1,5
Szőlő- és gyümölcstermesztés 1 1,5

Állattartási ismeretek 2 1+1
Állattenyésztés 1+2 1+2
Takarmányozástan 1+2 2
Részletes állattenyésztés 1+2 1+2

Erőgépek 1+2 1+1

Mezőgazdasági munkagépek 2 2

Kiegészítő tevékenység 0 1+1

Munkavállalói idegen nyelv 0 2

Szakmai összesen 16 22 22

Szabadon tervezhető órakeret (szakmai) 3 3
Ágazati alapoktatás 16

Szakirányú oktatás 25 25

Szabad órakeret 1 2 2

Összefüggő szakmai gyakorlat 140

Heti óraszám összesen 34

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI ÓRATERV

Gazda - állattenyésztő szakirány 4 0811 17 04
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növény

Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf.

Munkavállalói ismeretek 0,5

Általános alapozás 4

Szakmai alapozás 11,5

Agrárvállalkozási ism. 1 2

Növénytermesztés 1+1+5 1+1

Részletes növénytermesztés 1+2 1+2

Növényvédelmi ismeretek 0,5+3,5

Zöldségtermesztés 3 1,5
Szőlő- és gyümölcstermesztés 1 1,5

Állattartási ismeretek 2 1
Állattenyésztés 2 2
Takarmányozástan 2 2
Részletes állattenyésztés 0 2

Erőgépek 2 1

Mezőgazdasági munkagépek 1+2 2

Kiegészítő tevékenység 0 1

Munkavállalói idegen nyelv 0 2

Szakmai összesen 16 22 24,5

Szabadon tervezhető órakeret (szakmai) 3 0,5
Ágazati alapoktatás 16

Szakirányú oktatás 25 25

Szabad órakeret 1 2 2

Összefüggő szakmai gyakorlat

Heti óraszám összesen 34

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI ÓRATERV

Gazda - növénytermesztő szakirány 4 0811 17 04
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A szakma megnevezése: Kertész 4 0811 17 04 

A szakma alapadatai: 

Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet 

A szakma megnevezése: Kertész 

A szakma azonosító száma: 4 0812 17 05 

 A szakma szakmairányai: — 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

Ágazati alapoktatás megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Kerti munkás, Növényházi munkás 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi  

oktatásban: 280 óra, Érettségire épülő oktatásban: 140 óra 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

Iskolai előképzettség: 

Alapfokú iskolai végzettség 

Alkalmassági követelmények: 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 

Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a helyi 

gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható időkeretet 

(szabad sáv). 

Programtanterv (PTT) érvényessége: 2022.09.01-től 

Intézményi képzési program érvényessége: 2022.09.01-től 

Képzési és kimeneti követelmények (KKK) érvényessége: 2022.09.01-től 

Képzés munkaformája: nappali 

A program szerint tanuló osztályok a tanévben: 11.D 
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Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf.

Munkavállalói ismeretek 0,5

Általános alapozás 4

Szakmai alapozás 11,5

Növényismeret 1+2+2 2+0

Termesztéstechnológiák 1,5 +13,5 1+13

Termesztőberendezések 1 +1 1+1

Műszaki ismeretek 0,5 + 3,5 4
Munkavállalói idegen nyelv 2

Vállalkozási ismeretek 3
Szakmai összesen 16 20 23

Szabadon tervezhető órakeret (szakmai) 5 2

Ágazati alapoktatás 16

Szakirányú oktatás 25 25

Szabad órakeret 1 2 2

Összefüggő szakmai gyakorlat

Heti óraszám összesen 34

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI ÓRATERV

KERTÉSZ 4 0812 17 05
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A szakma megnevezése: Pék-cukrász 4 0811 17 04 

A szakma alapadatai: 

Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet 

A szakma megnevezése: Kertész 

A szakma azonosító száma: 4 0812 17 05 

 A szakma szakmairányai: — 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

Ágazati alapoktatás megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Kerti munkás, Növényházi munkás 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi  

oktatásban: 280 óra, Érettségire épülő oktatásban: 140 óra 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

Iskolai előképzettség: 

Alapfokú iskolai végzettség 

Alkalmassági követelmények: 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 

Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a helyi 

gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható időkeretet 

(szabad sáv). 

Programtanterv (PTT) érvényessége: 2022.09.01-től 

Intézményi képzési program érvényessége: 2022.09.01-től 

Képzési és kimeneti követelmények (KKK) érvényessége: 2022.09.01-től 

Képzés munkaformája: nappali 

A program szerint tanuló osztályok a tanévben: 11.D 
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Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf.

Munkavállalói ismeretek 0,5

Élelmiszerismeret 2

Műszaki alapismeretek 1

Élelmiszervizsgálat 2

Alapozó gyakorlatok 4

Munkavédelem és higiénia 1

Alágazati specializáció 5,5

Munkavállalói idegen nyelv 2

Sütőipari ismeretek 1+0,5+1,5 2
Szakmai gépek 2 2

Sütőipari termékek készítése 7 1+6
Minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás 1+2
Cukrászati ismeretek 2 1+2

Cukrászati termékek készítése 7 1+6

Gazdasági és vállalkozási ismeretek 0,5+0,5 0,5+1,5

Portfóliókészítés 1 1
Szakmai összesen 16 23 21,5

Szabadon tervezhető órakeret (szakmai) 2 3,5
Ágazati alapoktatás összesen 16

Szakirányú oktatás összesen 25 25

Szabad órakeret 1 2 2

Összefüggő szakmai gyakorlat 0 140

Heti óraszám 34 34 34

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI ÓRATERV

PÉK-CUKRÁSZ 4 0721 05 12
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PÉK-CUKRÁSZ 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Szakirányú oktatás 

iskola duális iskola duális iskola duális 

576 936 837 

126 450 180 756 186 651 
  Heti óraszám: 3,5 12,5 5 21 6 21 
    80,8% 77,8% 

M
u
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ka
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is
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er
et

ek
 Munkavállalói ismeretek 18 0 0 0 0 0 

 Álláskeresés 5      

 Munkajogi alapismeretek 5      

 Munkaviszony létesítése 5      

 Munkanélküliség 3      

M
u

n
ka

vá
lla

ló
i 

id
eg

en
 n

ye
lv

 Munkavállalói idegen nyelv   0 0 62 0 

 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11  

 Önéletrajz és motivációs levél     20  

 „Small talk” – általános társalgás     11  

 Állásinterjú     20  

Él
e

lm
is

ze
ri

p
ar

i a
la

p
is

m
er

et
ek

 

Élelmiszerismeret 72 0 0 0 0 0 
 Anyagismeret 36      

 Élelmiszeripari technológiai alapok 36      

Műszaki alapismeretek 36 0 0 0 0 0 
 Géprajzi alapismeretek 9      

 Gépelemek 7      

 Erőátviteli gépelemek 7      

 Csövek és csővezetékek 7      

 Villanymotorok, hajtóművek, áttételek 6      

Élelmiszervizsgálat 0 72 0 0 0 0 
 Bevezetés a laboratóriumi munkába  8     

 Mintavétel  8     

 Tömegmérés  8     

 Térfogatmérés  8     

 Hőmérsékletmérés  8     

 Sűrűségmérés  16     

 Oldatok  16     

Alapozó gyakorlat 0 144 0 0 0 0 
 Mérések  18     

 Szakmaspecifikus alapműveletek  126     

Munkavédelem és higiénia 0 36 0 0 0 0 

 Munkavédelem  18     

 Higiénia  18     

Alágazati specializáció 0 198 0 0 0 0 

 Alágazati specializáció  198     

Sü
tő

- 
és

 
cu

kr
ás

zi
p

ar
i 

is
m

er
et

ek
 

Sütőipari ismeretek   36 36 31 31 

 Sütőipari anyagok     10 6   

 A sütőipari technológia szakaszai    10 12   
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 Kenyérfélék    8 10   

 Péksütemények    8 8 8 8 

 Finompékáruk      13 13 

 Egyedi táplálkozási igényt kielégítő termékek      4 4 

 Egyedi technológiák      4 4 

 Hagyományos sütőipari termékek      2 2 

Szakmai gépek   54 36 15,5 46,5 

 Sütőipari eszközök    4 2   

 

A nyersanyagtárolás és -előkészítés gépei és 
berendezései  

  10 6   

 A kovász- és tésztakészítés gépei és berendezései  
  14 6  6 

 A tésztafeldolgozás gépei    6 2  15 

 Kelesztők        8 

 Kemencék és sütők       12 

 

A késztermékkezelés és a csomagolás gépei, 
berendezései  

    0,5 5,5 

 Cukrászati gépek és berendezések    20 20 15  

Sütőipari termékek készítése   0 288 0 248 

 A raktározás és előkészítés műveletei     56   

 Technológiai műveletek      144   

 Kenyérkészítés     24  77 

 Péksütemények és finompékáruk készítése     40  126 

 

Egyedi táplálkozási igényt kielégítő, hagyományos 
és egyedi technológiával készült termékek 
készítése  

   16  24 

 A pékség működése    8  21 

Minőségellenőrzés és minőségbiztosítás   0 72 0 0 

 Nyersanyagvizsgálatok     20   

 Késztermékvizsgálatok     20   

 Minőségszabályozás     10   

 Üzemi minőségbiztosítási feladatok     22   

Cukrászati ismeretek    36 36 31 46,5 

 Cukrászati nyersanyagok, előkészítő műveletek    9 9   

 Cukrászati félkész termékek    6 6   

 Cukrászati tészták, uzsonnasütemények    9 9   

 Kikészített sütemények    6 6 17 12,5 

 Teasütemények    6 6 10 6 

 Fagylaltok, parfék, pohárkrémek      1 7 

 Díszítési műveletek      1 7 

 Bonbonok      1 7 

 

Egyedi táplálkozási igényt kielégítő cukrászati 
termékek  

    1 7 

Cukrászati termékek készítése    0 288 0 248 
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 Cukrászati előkészítő műveletek     36   

 Cukrászati félkész termékek készítése     49   

 Cukrászati tészták, uzsonnasütemények készítése  
   84   

 Kikészített sütemények készítése     70  91 

 Teasütemények készítése     49  56 

 Fagylaltok, parfék, pohárkrémek készítése       35 

 Díszítési műveletek       28 

 Bonbonok készítése       24 

 

Egyedi táplálkozási igényt kielégítő cukrászati 
termékek készítése  

     14 

G
az

d
as

ág
i é

s 

vá
lla

lk
o

zá
si

 

is
m

er
et

ek
 Gazdasági és vállalkozási ismeretek   18 0 15,5 31 

 Gazdasági alapismeret    18    

 Vállalkozás alapítása      10 3 

 Vállalkozás működtetése      5,5 28 

P
o

rt
fó

lió
ké

sz
ít

é
s 

 

Portfóliókészítés   36 0 31 0 

 A portfóliókészítés alapjai    4    

 Bemutatkozás, célkitűzés    4    

 Dokumentumgyűjtés    28  27  

 Összegzés, reflexió      4  

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0 0 0 140 0 0 
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A szakma megnevezése: Pék 4 0721 05 11 

A szakma alapadatai: 

Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar 

A szakma megnevezése: Pék 

A szakma azonosító száma: 4 0721 05 11 

A szakma szakmairányai: — 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

Ágazati alapoktatás megnevezése: Élelmiszeripar ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Sütőipari és gyorspékségi munkás 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi  

oktatásban: 280 óra, Érettségire épülő oktatásban: 140 óra 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

Iskolai előképzettség: 

Alapfokú iskolai végzettség 

Alkalmassági követelmények: 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 

Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a helyi 

gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható időkeretet 

(szabad sáv). 

Programtanterv (PTT) érvényessége: 2022.09.01-től 

Intézményi képzési program érvényessége: 2022.09.01-től 

Képzési és kimeneti követelmények (KKK) érvényessége: 2022.09.01-től 

Képzés munkaformája: nappali 

A program szerint tanuló osztályok a tanévben:  



97 
 

 

Tantárgy 9- évf. 10. évf. 11. évf.

Munkavállalói ismeretek 0,5

Élelmiszerismeret 2

Műszaki alapismeretek 1

Élelmiszervizsgálat 2

Alapozó gyakorlatok 4

Munkavédelem és higiénia 1

Alágazati specializáció 5,5

Munkavállalói idegen nyelv 2

Szakmai számítások

Sütőipari ismeretek 1+0,5+2,5 1 + 3

Szakmai gépek 1 0,5 + 1,5

Sütőipari termékek készítése 1+15 2+2+12

Minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás 1+2

Gazdasági és vállalkozási ismeretek 1 2

Portfóliókészítés 1 1
Szakmai összesen 16 22,5 21,5

Szabadon tervezhető órakeret (szakmai) 0 2,5 3,5

Ágazati alapoktatás összesen 16

Szakirányú oktatás összesen 25 25

Szabad órakeret 1 2 2

Összefüggő szakmai gyakorlat 140

Heti óraszám 34 34 34

Pék 4 0721 05 11

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI ÓRATERV
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Szakiskolát végzettek szakközépiskolája 

2 éves nappali munkarendű érettségire felkészítő képzés 

2016. kerettanterv szerint 
 

tantárgy I. évf. II. évf. 

Nyelvtan/kommunikáció 2 2 

Irodalom 4 4 

Idegen nyelv 6 6 

Matematika 6 6 

Történelem és állampolgári ismeretek 4 4 

Társadalomismeret és etika 1   

Biológia 3 3 

Földrajz 3 3 

Informatika 3 3 

Testnevelés és sport 2 3 

Osztályközösség-építés 1 1 

Heti óraszám 35 35 
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Érettségire épülő két évfolyamos technikus képzés óraterve 2016 
54 621 02 mezőgazdasági technikus 

 

  2016-17.   

Tantárgy 
1/13. 
évf. 

2/14. 
évf. 

Osztályfőnöki 1 1 

Szakmai idegen nyelv 4 4 

Munkavédelem 0,5   

Foglalkoztatás II.   0,5 

Foglalkoztatás I.   2 

Állattenyésztés I. 1,5   

Anatómia és élettan I. 1,5   

Takarmányozástan 3   

Állatok egészségvédelme I. 2   

Gazdálkodási alapismeretek 2 2 

Géptan 1,5 0,5 

Növénytermesztés 1,5 5 

Állattenyésztés II.   3 

Szakmai elmélet összesen 13,5 13 

Állattenyésztési 
alapgyakorlatok I. 4   

Állattenyésztési 
alapgyakorlatok II. 4   

Gazdálkodási alapgyakorlatok 4,5 3 

Géptan gyakorlat 2 2 

Növénytermesztés gyakorlat 1 4 

Állattenyésztés gyakorlat   6 

Kertészet gyakorlat   3 

Szakmai gyakorlat összesen 15,5 18 

Szakmai órák összesen 29 31 

Heti óraszám 34 36 

Összefüggő szakmai gyakorlat 160   
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A Szakmai Program módosítása 
 

A Szakmai Program módosítására tehet javaslatot:  
• az iskola igazgatója,  
• a nevelőtestület bármely tagja,  
• a nevelők szakmai munkaközösségei,  
• a Képzési Tanács,  
• az iskola fenntartója  

A szülők és a tanulók a szakmai program módosítását közvetlenül a Képzési Tanács, illetve diák-
önkormányzati képviselői útján az igazgatónak javasolhatják.  
A Szakmai Program módosítását a nevelőtestület fogadja el.  
A módosított Szakmai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. napjától kell bevezetni.  
  

A Szakmai Program nyilvánosságra hozatala 
 

Az iskola Szakmai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.  
A Szakmai Program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető 
meg:  

• az iskola honlapján;  
• az iskola irattárában;  
• az iskola könyvtáraiban;  
• az iskola nevelői szobáiban;  
• az iskola igazgatójánál;  
• az igazgatóhelyetteseknél;  
• a nevelők szakmai munkaközösségeinél.  

 
A Szakmai Program elfogadása és jóváhagyása 

  
A Szakmai Programot az iskolai diákönkormányzat 20... év ……………... napján tartott ülésén 
véleményezte, és elfogadásra javasolta.  
  
Kelt: Tata, 20…. ……………………  
  

  
az iskolai diákönkormányzat  

vezetője  
  
  
A Pedagógiai Programot a Képzési Tanács 20…... év ………………….. napján tartott ülésén véleményezte 
és elfogadásra javasolta.  
  
Kelt: Tata, 20…... ……………………..  
  

  
a Képzési Tanács  

képviselője  
   
A Szakmai Programot a nevelőtestület 2020 év 08.31. napján tartott ülésén elfogadta.  
  
Kelt: Tata, 2021. 09.01.  
   

igazgató  


