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I. BEVEZETŐ GONDOLATOK
1. Küldetésnyilatkozat
A TANEXT Akadémia Szakképző Iskola elsődleges feladata a tanulási kudarcokkal
rendelkező fiatalok differenciált fejlesztése, tanulási motivációjának felkeltése, a
tevékenykedtetésen keresztül való ismeretátadás elsődlegességét fontosnak tartó,
informatikai eszközökkel támogatott iskolai rendszerű nappali és felnőttoktatás.
A TANEXT Akadémia Szakképző Iskola befogadó iskola, melynek kiemelt célja a
köznevelési rendszerből történő lemorzsolódás csökkenéséhez való hozzájárulás, e
tekintetben az iskola feladat-ellátási kötelezettség átvállalására is jogosult az állami
köznevelési rendszer egyéb intézményeivel való együttműködésben.
A TANEXT Akadémia Szakképző Iskola tevékenységét az Európai Bizottság
„Az iskolai lemorzsolódás felszámolása: Az Európa 2020 stratégia sikerének
előmozdítása.” címmel kiadott közleményében foglaltak figyelembe vételével végzi.
A lemorzsolódás kérdésében erőteljesebben érintett, különösen a szegényebb
társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkezők és a legkritikusabb helyzetben lévő csoportok
tagjainak ellátásában az iskola, a fenntartó KONTIKI SZAKKÉPZŐ Zrt által foglalkoztatott
segítő szakemberekkel – szociális munkás, mentálhigiénés szakember, pszichológus stb –,
valamint állami és civil partnerekkel való együttműködésben vesz részt.
Az iskola tanulásszervezése során a szakmatanulás sajátosságait figyelembe véve,
tömbesítéssel, projektekkel, az informatikai eszközök, a digitális oktatás lehetőségeit is
alkalmazva törekszik a tanulók lakóhelyéhez közeli elméleti és gyakorlati képzésének
megszervezésére. A tanulók foglalkoztathatóságra, szakmai vizsgára való felkészítésének
hatékonysága érdekében egyéni tanulási utakkal, a gyermekvédelmi, családsegítő
szolgálatokkal, tehetséggondozó szervezetekkel, mentorokkal együttműködve segíti a
sikeres tanulói előrehaladást. Az iskola a népi kismesterségek, más művészeti szakmák
esetén, párhuzamos művészeti képzés keretében is biztosítja a szakmatanulás lehetőségét. A
képzés területén belül iskolarendszeren kívüli felnőttképzés is működik.
A TANEXT Akadémia Szakképző Iskola a felzárkóztató képzés, a Közoktatási tv.
27. § (4) bekezdésében, 2013. szeptember 1-től a Köznevelési Hídprogramokra vonatkozóan
„A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 14. §-ban szabályozott szakképzés,
az érettségire való felkészítés segítésével és az érettségit követő szakképzés
megszervezésével biztosítja tanulói számára a komprehenzív pedagógia oktatásszervezési
eljárásában rejlő sikerességet, a munkába állásra, a továbbtanulásra történő felkészülés
eredményességét.
A TANEXT Akadémia Szakképző Iskola a fiatalok sokféle, különböző
tehetségének feltárásával, fejlesztésével, a felnőtté válásra, a munkába állásra való
felkészítést a családokkal, a tanulókat segítő mentorokkal együttműködve valósítja meg, a
fenntartóval, a foglalkoztatási szolgálatok szakembereivel együttműködve segítséget nyújt
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végzős tanulói munkavállalóként való elhelyezkedésében, sikerességében.
A TANEXT Akadémia Szakképző Iskola tevékenységét a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal és tankerületeivel, az önkormányzatokkal és azok intézményeivel, a
gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó állami intézményekkel, a szociális
ellátó rendszer intézményeivel, hátrányos helyzetűek segítésében tevékenykedő közhasznú
szervezetekkel együttműködve végzi. Szakképzési tevékenységét a gazdasági
érdekképviseletek, a gyakorlati képzés tanulószerződés megkötésével vállaló gazdálkodó
szervezetek bevonásával, a foglalkoztatási igényekkel összehangolt képzési programmal, és
képzésszervezési metodikával szervezi meg.
A TANEXT Akadémia Szakképző Iskola beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő, a hátrányos helyzetű tanulók, családjaik köznevelési ellátásában az
állami köznevelési intézményekkel, önkormányzatokkal együttműködésben, köznevelési
megállapodás megkötésével is kész vállalni a tankötelezett korú fiatalok kötelező
beiskolázását, felzárkóztató oktatásának, tehetséggondozásának, szakképzésének
megszervezését. Az iskola képzési profiljának kialakításakor kész azt az állam helyi képzési
igényei alapján, a szakmai feltételek megszervezésében való együttműködés esetén
kiegészíteni.
2. Helyzetelemzés
2.1. Az intézmény adatai
Az intézmény neve: TANEXT Akadémia Szakképző Iskola, Szakiskola és
Speciális Szakiskola
Az intézmény rövid neve: TANEXT Akadémia Szakképző Iskola
Az intézmény székhelye: 1107 Budapest, Üllői út 132.
Az intézmény tagintézménye: 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 3.
Az intézmény telephelye: Tangazdaság, 7013 Cece külterület hrsz. 0411/3, 0411/5,
0411/6
Az intézmény OM azonosító száma: 201599
Az intézmény alapításának éve: 2010.
Az intézmény alapítója, fenntartója: KONTIKI-SZAKKÉPZŐ Szakképzés
Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Az alapító, fenntartó székhelye: 1133 Budapest, Pannónia u. 91.
Az intézmény jogállása: jogi személy
Az intézmény gazdálkodása: az intézmény a fenntartó által jóváhagyott
költségvetés keretein belül önállóan gazdálkodik
Az

intézmény

típusa:

többcélú
közoktatási
intézmény
az
intézményegységekkel:
egységes iskola : - szakközépiskola
- szakiskola
- speciális szakiskola
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alábbi

Az intézmény munkarendje: nappali rendszerű iskolai oktatás, nappali oktatás
munkarendje szerint, esti oktatás munkarendje szerint, levelező oktatás munkarendje
szerint, délelőtti, délutáni, szombati és egyéb sajátos munkarend szerinti, esetenként
keresztféléves indítással is.
Az intézmény felügyelete: Az intézmény szakmai és törvényességi felügyeletét,
gazdasági működésének ellenőrzését a fenntartó látja el. A fenntartói tevékenység
törvényességi felügyeletét Budapest Főváros Főjegyzője illetve az illetékes Kormányhivatal
gyakorolja.
.
2.2. Az intézmény tevékenységei
(székhelyén és telephelyein a működési engedélyben engedélyezettek szerint)
2.2.1. Az intézmény alaptevékenységei: iskolai rendszerű képzés keretén belül
8531 Általános középfokú oktatás
85312 Szakközépiskolai oktatás (9 –12/13. évfolyam)
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű (mozgásszervi, érzékszervi, súlyos tanulási, figyelem –
vagy magatartásszabályozási zavar) nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás
(9-12/13. évfolyam)
853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam)
85313 Szakiskolai oktatás (9 –10. évfolyam )
853131 Nappali rendszerű (nappali, esti, levelező) szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű (mozgásszervi, érzékszervi, súlyos tanulási, figyelem
– vagy magatartásszabályozási zavar) tanulók nappali rendszerű szakiskolai
oktatás (9-10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)
8532 Szakmai középfokú oktatás
85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű (mozgásszervi, érzékszervi, súlyos tanulási, figyelem
– vagy magatartásszabályozási zavar) tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés
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853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
A szakmai gyakorlati képzés, a szakképzésről szóló törvény alapján elsősorban
tanulószerződéssel, gazdálkodó szervezetek által működtetett tanműhelyekben kerül
megszervezésre.
Az általános iskola elvégzését, felzárkóztató képzést követően az alábbi
szakképesítésekben biztosítja az iskola a szakmai vizsgára történő felkészítést
OKJ azonosító

Szakképesítés megnevezése

Évfolyam száma

31 215 02 0010 31 06
31 215 02 0100 21 01
31 215 02 0010 31 02
31 215 02 0010 31 03
31 215 02 0010 31 04
31 215 02 0010 31 05

Kézi és gépi hímző
Kosárfonó
Fajátékkészítő
Faműves
Fazekas
Gyékény-, szalma- és
csuhétárgy-készítő
Kosárfonó és fonottbútorkészítő
Szőnyegszövő
Ács-állványozó
Állattenyésztési gépüzemeltető
gépkarbantartó

3
3
3
3
3
3

Évfolyamok
jelölése
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11

3

1/9; 2/10; 3/11

3
3
3

1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és
kisállat)
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha)

3

1/9; 2/10; 3/11

3

1/9; 2/10; 3/11

3
3
3
3

1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11

3

1/9; 2/10; 3/11

3

1/9; 2/10; 3/11

31 215 02 0010 31 07
31 215 02 0010 31 08
33 582 01 1000 00 00
31 521 20 0010 31 01

33 542 01 1000 00 00
33 582 03 1000 00 00
31 341 01 0010 31 01
33 542 02 1000 00 00
31 341 01 0010 31 02
31 582 07 1000 00 00
31 521 20 0010 31 02
31 623 01 1000 00 00
33 582 04 1000 00 00
33 621 02 1000 00 00
33 346 01 1000 00 00
31 521 20 0010 31 03
31 582 14 0000 00 00
31 582 15 1000 00 00
31 621 04 0000 00 00
31 341 01 0010 31 03

Bőrdíszműves
Burkoló
Bútor- és lakástextil-eladó
Cipész, cipőkészítő
cipőjavító
Élelmiszer- és vegyi árueladó
Épület- és építménybádogos
Erdészeti gépüzemeltető,
gépkarbantartó
Erdészeti szakmunkás
Festő, mázoló és tapétázó
Gazda
Irodai asszisztens
Kertészeti gépüzemeltető,
gépkarbantartó
Kőfaragó, műköves és
épületszobrász
Kőműves
Lótartó és –tenyésztő
Műszakicikk eladó
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3

1/9; 2/10; 3/11

3
3
3
3
3

1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11

3

1/9; 2/10; 3/11

3
3
3

1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11

31 215 02 0010 31 11 Népi bőrműves
31 521 20 0010 31 04, Növénytermesztési
gépüzemeltető, gépkarb.
31 725 01 0000 00 00 Optikai üvegcsiszoló
31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó
33 541 04 0000 00 00 Pék
31 341 01 0010 31 04 Porcelán és edényáru eladó
31 341 01 0010 31 05 Ruházati eladó
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló
31 582 17 0000 00 00 Tetőfedő
31 341 01 0010 31 06 Zöldség-gyümölcs eladó
33 811 01 0000 00 00 Cukrász
33 811 03 1000 00 00 Pincér
31 582 13 0000 00 00 Kályhás
31 582 08 1000 00 00 Épületasztalos
33 541 04 0000 00 00 Pék

3
3

1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11
1/9; 2/10; 3/11

Az érettségi vizsgával rendelkezők részére az alábbi szakképesítésekben biztosítja az
iskola a szakmai vizsgára történő felkészítést:
OKJ azonosító

Szakképesítés megnevezése

54 812 02 0010 5401
54 812 02 0010 5402
54 812 01 1000 00 00
52 341 04 1000 00 00
52 347 03 0000 00 00

Protokoll ügyintéző
Utazás ügyintéző
Idegenvezető
Kereskedelmi ügyintéző*
Telefonos
és
elektronikus
ügyfélkapcsolati asszisztens
Iskolatitkár
Ügyintéző titkár
Kereskedő*
Pedagógiai asszisztens
Rehabilitációs nevelő, segítő

54 346 01 0010 54 02
54 346 01 0010 54 03
52 341 05 1000 00 00
52 140 01 0000 00 00
54 762 01 0010 54 01
54 762 01 0010 54 02
54 762 01 0010 54 03
54 761 02 0010 54 01
54 761 02 0010 54 02
54 481 03 0010 54 01
54 481 03 0010 54 04
54 481 03 0010 54 07
52 813 01 0010 52 01
52 726 01 0010 52 01
52 726 01 0010 52 01
52 813 01 0010 52 02
52 812 02 0000 00 00

Szociális asszisztens
Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző
Gyermekotthoni asszisztens
Kisgyermekgondozó, -nevelő
Informatikai hálózatépítő és –
üzemeltető
IT kereskedő
Webmester
Fitness-, wellness asszisztens
Gyógymasszőr
Sportmasszőr
Sportedző
Lovastúra-vezető

Évfolyam
száma
1
1
1
1
1

Évfolyamo
k jelölése
1/13
1/13
1/13
1/13
1/13

2
2
2
1
2

1/13; 2/14
1/13; 2/14
1/13; 2/14
1/13
1/13; 2/14

2
2

1/13; 2/14
1/13; 2/14

2
2
2

1/13; 2/14
1/13; 2/14
1/13; 2/14

2
2
1
2
2
1
2

1/13; 2/14
1/13; 2/14
1/13
1/13; 2/14
1/13; 2/14
1/13
1/13; 2/14

Az érettségi vizsgával rendelkezők részére, illetve nyolcadik évfolyam elvégzését
követően párhuzamos művészeti képzés keretében az alábbi szakképesítésekben
biztosítja az iskola a művészeti szakmai vizsgára történő felkészítést
OKJ azonosító

Szakképesítés megnevezése
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Évfolyam
száma

Évfolyamok jelölése

8

1/5; … 8/13

Általános festő

2/(5)

54 211 08 0010 54 02

Díszítő festő

2/(5)

54 211 02 0000 00 00

Bőrműves

2/(5)

54 211 06 0000 00 00

Díszműkovács

2/(5)

54 212 04 0010 54 03

Magánénekes

3/(5)

54 211 17 0000 00 00

Üvegműves

2/(5)

54 212 07 0010 54 04

Színházi táncos

2/(5)

1/13 (1/9); 2/14 (2/10);
(3/11); (4/12); (5/13)
1/13 (1/9); 2/14 (2/10);
(3/11); (4/12); (5/13)
1/13 (1/9); 2/14 (2/10);
(3/11); (4/12); (5/13)
1/13 (1/9); 2/14 (2/10);
(3/11); (4/12); (5/13)
1/13 (1/9); 2/14 (2/10);
3/15 (3/11); (4/12);
(5/13)
1/13 (1/9); 2/14 (2/10);
(3/11); (4/12); (5/13)
1/13 (1/9); 2/14 (2/10);
(3/11); (4/12); (5/13)

54 212 01 0000 00 00

Artista

54 211 08 0010 54 01

A 2013/2014. tanévtől az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzékmódosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.), valamint a
150/2012. (VII. 6.) számú Korm. rendelet szerint indítható szakképesítések:
Szakképesítés megnevezése

Évfolyam
száma

Évfolyamok
jelölése

34 215 01

Népi kézműves, kézi és gép hímző
szakmairány

3

1/9; 2/10;3/11

34 215 01

Népi kézműves, kosárfonó, fonottbútor-készítő
szakmairány

3

1/9; 2/10;3/11

34 215 01

Népi kézműves, faműves és fajáték-készítő
szakmairány

3

1/9; 2/10;3/11

34 215 01

Népi kézműves, fazekas szakmairány

3

1/9; 2/10;3/11

34 215 01

Népi kézműves, gyékény-, szalma- és
csuhétárgy-készítő szakmairány

3

1/9; 2/10;3/11

34 215 01

Népi kézműves, szőnyegszövő szakmairány

3

1/9; 2/10;3/11

34 215 01

Népi kézműves, faműves és fajáték-készítő
szakmairány

3

1/9; 2/10;3/11

34 215 01

Népi kézműves, fazekas szakmairány

3

1/9; 2/10;3/11

34 582 01

Ács

3

1/9; 2/10;3/11

34 521 02

Mezőgazdasági gépjavító

1

1/12

34 521 08

Mezőgazdasági gépész

3

1/9; 2/10;3/11

34 811 02

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi
vendéglátó

3

1/9; 2/10;3/11

35 621 01

Állattartó szakmunkás

1

1/12

34 542 01

Bőrdíszműves

3

1/9; 2/10;3/11

34 542 02

Cipőkészítő

3

1/9; 2/10;3/11

OKJ
azonosító
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34 582 08

Kőműves és hidegburkoló

3

1/9; 2/10;3/11

34 341 01

Eladó

3

1/9; 2/10;3/11

34 582 02

Bádogos

3

1/9; 2/10;3/11

34 623 01

Erdészeti szakmunkás

3

1/9; 2/10;3/11

34 582 04

Festő, mázoló és tapétázó

3

1/9; 2/10;3/11

34 621 01

Gazda

3

1/9; 2/10;3/11

34 622 02

Kertész

3

1/9; 2/10;3/11

34 582 07

Kőfaragó, műköves és épületszobrász

3

1/9; 2/10;3/11

34 621 02

Lovász

3

1/9; 2/10;3/11

34 725 01

Optikai üvegcsiszoló

3

1/9; 2/10;3/11

34 811 05

Vendéglátó-eladó

3

1/9; 2/10;3/11

34 762 01

Szociális gondozó és ápoló

3

1/9; 2/10;3/11

35 582 07

Tetőfedő

1

1/12

34 811 03

Pincér

3

1/9; 2/10;3/11

34 582 06

Kályhás

3

1/9; 2/10;3/11

34 543 02

Asztalos

3

1/9; 2/10;3/11

34 542 06

Női szabó

3

1/9; 2/10;3/11

34 211 01

Díszműkovács

3

1/9; 2/10;3/11

54 812 03

Turisztikai szervező, értékesítő

2

1/13; 2/14

54 812 01

Idegenvezető

2

1/13; 2/14

54 346 01

Irodai asszisztens

2

1/13; 2/14

54 346 02

Ügyviteli titkár

2

1/13; 2/14

54 341 01

Kereskedő

2

1/13; 2/14

54 140 02

Pedagógiai- és családsegítő

2

1/13; 2/14

54 762 01

Rehabilitációs nevelő, segítő

2

1/13; 2/14

54 762 02

Szociális asszisztens

2

1/13; 2/14
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1

1/13

2

1/13; 2/14

Kisgyermekgondozó, - nevelő

2

1/13; 2/14

54 481 03

Infokommunikációs. hálózatép. és üzemeltető

2

1/13; 2/14

54 481 02

Gazdasági informatikus

2

1/13; 2/14

54 212 09

Táncos, színházi táncos szakmairány

2

1/13; 2/14

Lovastúra-vezető

2

1/13; 2/14

8

1/5; 8/13

55 762 06

Szoc., gyermek- és ifj.véd. ügyintéző

54 761 01

Gyermekotthoni asszisztens

54 761 02

54 812 02
54 212 01

Artista

54 211 03

Festő

2

1/13; 2/14

55 211 03

Díszítő festő

1

1/13

54 212 05

Klaszikus zenész, Magánénekes

2

1/13; 2/14

54 211 09

Üvegműves

2

1/13; 2/14

Az alapító okiratban engedélyezett szakképesítések közül az egyes tagintézményekben a
működési engedélyben szereplő szakképesítés önállóan vagy más tagintézménnyel
együttműködésben, a szükséges képzési feltételek megteremtését követően kerül indításra.
2.2.2. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei:
8551 Sport, szabadidős képzés
- csoportos és egyéni sportképzés,
- diáksport, családi sportprogramok,
- gyógytestnevelés,
- egyéb sport-, szabadidős tevékenység
- egyéb egészségfejlesztési feladatok
8552 Kulturális képzés
- zenei képzés,
- egyéb művészeti képzés,
- tánctanfolyam, társas tánc,
- irodalmi (dráma-) tanfolyam,
- képzőművészeti tanfolyam,
- előadó-művészet tanfolyama,
- fotótanfolyam,
- egyéb kulturális tevékenység
8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
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85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű (mozgásszervi, érzékszervi, súlyos tanulási, figyelem –
vagy magatartásszabályozási zavar) középiskolai, szakiskolai tanulók
tanulószobai nevelés
A tanulószobai nevelés keretében ahhoz kapcsolódva, vagy attól függetlenül
- tanulók mentorálása, mentorálásának szervezése
- tanuló felügyelet, készenlét,
- bejáró tanulók ellátása,
85593 Egyéb felnőttoktatás
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933
Foglalkoztatást elősegítő képzések
855935 Szakmai továbbképzések
855936 Kötelező felkészítő képzések
855937 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
a) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének,
önképzésének segítése és szervezése

átképzésének,

b) az alaptevékenységhez kapcsolódó egyes kiegészítő tevékenységek:
- pedagógusok szakvizsga és továbbképzésének támogatása,
- pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybe vétele,
- minőségfejlesztési feladatok ellátása,
- szakmai, nyelvi és informatikai fejlesztési feladatok, tanfolyamok,
- különféle nem iskolarendszerű vizsgák szervezése,
- érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása,
- felnőttképzés, továbbképzés,
- felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások,
- egyéb képzések és képzéshez kapcsolódó szolgáltatások.
5629 Egyéb vendéglátás
56291 Oktatásban, nevelésben, napközbeni ellátásban üdültetésben részt vevők,
sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése:
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
7220 Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés
- gyermekvédelmi, szociális szakellátással, gondoskodásban résztvevőkkel
összehangolt kutatás, fejlesztés
- hátránykompenzációs egyéni és csoportos ellátások kutatása, fejlesztése
- pedagógiai, digitális oktatásra vonatkozó kutatás, fejlesztés,
- pedagógiai, módszertani kutatás, fejlesztés szervezése
12

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
- különféle könyvtári szolgáltatások,
- tankönyvellátás biztosítása,
- ingyenes tankönyv biztosítása,
- pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatása,
- iskolán belüli tankönyvterjesztés
- digitális ismeret elsajátítás, kutatás fejlesztése
2.2.3. Az intézmény vállalkozási tevékenysége és mértéke
Az intézmény részt vehet
- az iskola az általa iskolai rendszerben képzett szakterületeken felnőttképzési és
vizsgáztatási tevékenységben,
- az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatásban,
- könyv, digitális tan- és szakmai anyagok és zeneműkiadást végezhet,
- oktatási, sport-, kulturális és szabadidős rendezvényeket szervezhet.
Az intézmény vállalkozási tevékenységéből származó bevétel nem haladhatja meg az
intézmény éves költségvetésének 25 %-át.
2.3. Személyi feltételek
Az intézménybe felvehető maximális létszám: 1 005 fő az alábbi bontásban:
- speciális szakiskola
- szakiskola
- szakközépiskola:
- Híd Program:
Összesen:

80 fő,
590 fő
220 fő,
30 fő
1 005 fő

Az intézménybe az adott tanévben felvehetők maximális létszámát, ezen a kereteken belül
a székhely- és tagintézményre kiadott működési engedélyek határozzák meg.
A tantestületet tagintézményenként a képzési szerkezetnek megfelelően alakítjuk ki. Az
egyes tagintézmények tantestületeinek munkáját fejlesztő pedagógus, pszichológus,
mentálhigienikus, gyógypedagógus, valamint egyéb szociális és mentális támogatási
ellátási feladatokat végző szakemberek, partnerek, gazdasági – technikai dolgozók
segítik.

2.4. Tárgyi feltételek
Az intézmény közoktatási közszolgáltató tevékenységét a működési engedélyek
birtokában, 2011. szeptember1-jétől a 2011/2012-es tanévben kezdhette meg. Az intézmény
a közoktatási, közszolgáltatási tevékenységének előkészítését az intézmény nyilvántartásba
vételét követően 2010. szeptember 1-jétől kezdte meg.
A székhelyen és a tagintézménybe a képzési feltételeket fokozatosan teremtjük meg a
tanulói és önkormányzati igényeknek megfelelően.
13

Az intézmény ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik, ingatlan vagyonát az alapító által
bérelt ingatlanok használati jogai testesítik meg.
Az egyes osztálytermek, szaktantermek, egyéni és kiscsoportos foglalkoztatók tanuló- és
tanári asztallal, székekkel, táblával és digitális eszközökkel szükséges mennyiségben, a
fenntartó által biztosított, illetve az iskola tulajdonában lévő eszközökkel felszereltek.
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II. NEVELÉSI PROGRAM
1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,
módszerei
[20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (1) aa]
1.1. Pedagógiai alapelvek
Az iskola sikerességének, célkitűzéseinek a megvalósítását a tanulói célok megvalósulása
jelenti, ennek hatékony segítése a tanóra és a tanórán kívül tevékenységek funkciója: a
társadalom etikai normáinak ismeretére, betartására, a az iskolai szabályalkotási és
szabálykövetési eljárásokon keresztül, valamint a tanulók és velük dolgozó felnőttek
személyes példájával, az iskolai közösségek támogató szerepével kívánunk nevelni,
• a tanulók viselkedési kultúrájának befolyásolhatóságát vallva nyújtunk segítséget
számukra önmaguk és a környezetük feléjük irányuló reakcióinak értő elfogadásában,
alakításában,
• az egészséges, kiegyensúlyozott felnőtt lét, a másoknak segíteni képes és ebből erőt
meríteni, önmagát ellátni képes felnőttség érdekében elfogadjuk a szenvedélybetegségek
kockázatának jelenlétét, segítséget nyújtunk ennek megelőzéséhez és leküzdéséhez
• a társadalmi problémák iránt nyitott, megoldásukban való részvételt vállaló, a fenntartható
fejlődés fontosságát értő, annak figyelembe vételével élni képes polgárrá válást
működésünk egészével kívánjuk segíteni.
A nevelés, a tanulók felnőtté válásához szükséges segítség, szolgáltatások biztosítása
részükre a társadalom, a család és az iskola közös feladata.
A fenti célok megvalósulásának érdekében szükséges, hogy
 A tanulók és a családok ismerjék az iskola pedagógiai célkitűzéseit, alapelveit, az
intézmény házirendjét, ezekkel azonosuljanak, vagy jelezzék az ettől eltérő
értékrend közvetítésére, megerősítésére vonatkozó igényüket és mindent
megtegyenek azért, hogy ezek összhangba legyenek és az együttműködésben
megfelelő módon érvényesüljenek.
 A tanulók felkészüljenek az önrendelkezésre, felelősség vállalására magukkal és a
közösség tagjaival szemben. Ennek érdekében megtanulják felelősen működtetni
azokat az intézményeket, amelyeken keresztül az önrendelkezés, a közös
döntéshozatalban való részvétel megvalósítható. Mindehhez az iskolának meg kell
teremtenie, ki kell alakítania azokat az intézményeket, melyek a döntések kereteit
megteremtik: működőképes valódi diákönkormányzatra, a külső partnerekkel
kialakított partnerségre, a napi pedagógiai tevékenységben demokratikus,
csoportműködést erősítő módszerekre van szükség.
 A valódi, demokratikus közösség kialakításához szükséges, hogy a normák,
szabályok megtartása, az egymás iránti tisztelet és kölcsönösségek rendszerébe az
iskolai közösség valamennyi tagja (felnőttek, tanárok, tanulók, fiatalok,
alkalmazottak, vezetők) azonos megítélés mellett tartozzanak bele, s megfelelő
keretei jöjjenek létre a közösség tagjainak egymásközti, s a személyek és a közösség
közti párbeszéd megvalósítására. Ebben kiemelt szerepe lehet a resztoratív
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(helyreállító, konfliktuskezelő) szemléleten alapuló módszereknek, eljárásoknak,
technikák alkalmazásának.
 A tanulók ismerjék meg szakmájukhoz szükséges kognitív tudáselemeket,
készségeket, de azokat a szakmai etikai értékrendet, az arra épülő normákat is,
melyek szem előtt tartásával válhat a szakember szakmája, munkahelyi-, szakmaiés lakóközössége elismert tagjává.
 A teljesítmények mérésében kiemelt figyelmet fordítson az iskola a csoportos
teljesítményekre, az együttműködést, a kooperációt igénylő teljesítések fejlesztésére.
Ugyanakkor a teljesítmények mérésében kiemelt jelentősége legyen az egyéni
fejlesztésnek, fejlődésnek, az objektív mérési kritériumok mellett.
Nevelési-oktatási módszerek:
Nevelési-oktatási módszereinket az előzőekben leírt célokhoz igazítjuk. Fontos, hogy a
nevelési-oktatási módszerek
- a tanulókat pozitív tevékenységre késztessék, ill. a negatív hatásokat csökkentsék,
kiküszöböljék
- igazodjanak a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez,
képességeihez,
egyszersmind
a
nevelők
személyiségéhez, pedagógiai
kulturáltságához, vezetői stílusához.
- nevelés-oktatás folyamatában a módszerek, eljárások kombinációja valósuljon meg
(hagyományos és csoportmunkára épülő, epohális rendszerű ill. projekt módszerre
épülő ismeretátadás, gyakorlás, számonkérés)
- a digitális eszközökkel elérhető ismeretek hasznosulása érdekében a nevelési
folyamat részeként támaszkodjanak a digitális iskola tananyagtartalmaira, a nonformális utakon szerezett ismeretekre.
A fentiekben megfogalmazott pedagógiai elvek és módszerek megvalósulását az iskola
munkatársai, közösségének tagjai és külső szakértők egyaránt segítik, e segítség
igénybevételét az iskolaközösség valamennyi tagja kezdeményezheti, s a lehetőségeknek
megfelelően az iskola vezetése megteremti a technikai és személyes feltételeit.
Az iskola által elérhetővé kell váljanak az általa közvetlenül nem biztosított támogatások, pl. az iskola fenntartó KONTIKI Szakképző Zrt. által biztosított mentális szolgáltatások –
függetlenül attól, hogy annak szakszerűsége, minősége az iskola által kontrolált-e.
A közösség tagjai szorgalmazzák a fentiekhez kapcsolódó továbbképzéseken való részvételt,
valamennyi tag számára.
1.2. Az iskola oktatási céljai
Szakképző iskolánk kiemelt oktatási célja a tanulók érdeklődését, tehetségét, személyes
alkalmasságát figyelembe vevő szakmai választás segítése, ezen (azon) szakmában való
foglalkoztatásához szükséges szakmai ismereteinek – legalább a szakmai és
vizsgakövetelmények teljesítését lehetővé szinten -, munkavállalói kompetenciáinak
fejlesztése. Mindezek érdekében meghatározó szerepet szánunk a gazdálkodó
szervezeteknél zajló gyakorlati képzésnek.
A szakképzési évfolyamokon a szakiskola a tanulók számára – a szakmai elméleti
oktatás mellett - továbbra is biztosít időkeretet a készségfejlesztő, általánosan művelő,
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illetve a szakmai elméleti képzést kiegészítő közismereti képzésre. Ez magában foglalhatja
a kerettantervi rendeletben meghatározottakon kívül a testnevelést, az anyanyelvi képzést, a
szakmai számításokat, az informatikát, az életvitel és gyakorlati ismeretek
műveltségterülethez
tartozó
ismereteket,
a
tanult
szakmához
illeszkedő
természettudományokat és az idegen nyelveket is.
A szakképző évfolyamokon folytatott közismereti oktatáshoz nem készül szakma
specifikus helyi tanterv. Az egyes tantárgyak oktatására fordított időkeretet, a tantárgyak
tartalmát és követelményeit a tanulók aktuális igényeinek és az adott szakképesítések
sajátosságainak megfelelően az adott szaktárgyat és közismeretet oktató tanárok közös
döntésével kialakított tanmenetben a pedagógiai programjában később szabályozottak
keretein belül tartalmazzák.
A szakiskola a köznevelési törvényben szabályozottak szerint felzárkóztató oktatást is
folytat. A felzárkóztató oktatás biztosíthatja, hogy a tanulók életpályájuk során ne a
társadalom leszakadó, gyakran gondoskodásra is szoruló rétegéhez tartozzanak, hanem
további tanulmányokra is képes fiatalokká, a társadalom elfogadott tagjaivá váljanak.
Lehetővé teszi a korábban kialakult tudásbeli és szociális hátrányok felszámolását, a
munkaerőpiacon piacképes szakképesítés megszerzését.
A felzárkóztató oktatásban, speciális szakiskolai képzésben résztvevőket, az iskolai
eredményességük érdekében személyes mentorok segítik.
Az iskola tanulásszervezési, tanügyi adminisztrációs tevékenységében meghatározó
szerepe van a digitális eszközöknek, a virtuális tér által kínált lehetőségeknek. Az
ismeretszerzést segítő eszközök és szakemberekkel (tanárok) való kommunikációban a
személyes konzultáció mellett a digitális oktatás lehetőségeit, a legkorszerűbb metodikai
eljárások figyelembe vételével biztosítjuk. A digitális iskolai virtuális tér használata az
élethosszig tartó tanulás feltétel rendszerét is természetes segédeszközzé teszi tanulóink
számára.
1.2.1. A kulcskompetenciák fejlesztése
A TANEXT Akadémia Szakképző Iskola, mint közoktatási intézmény felelőssége
meghatározó a tanulók életében, mert intézményünk vállalja megára a felnőtté válásra való
felkészülés utolsó éveinek fejlesztést, fejlődést segítő szerepét. Akaratlanul is rá hárul a
közoktatási intézmény rendszer felé megfogalmazódó társadalmi elvárások teljesülése,
esetenként a korábbi, nem kellően hatékony társadalmi szocializáció hiányzó elemeinek
pótlása ugyanúgy, mint a munkavállalásra kész, társadalmi szerepvállalásra és a
közterhekből való részesedésre egyaránt felkészített fiatal felnőttek személyes
boldogságának megalapozása.
A kulcskompetenciák fejlesztését intézményünk a tevékenykedtetés módszertani
elsődlegessége mellett, a megélt társadalmi jelenségek és szerepek közös értelmezésén
keresztül, elsősorban a szakképzés által kínált sokféle lehetőség terepén valósítja meg.
Az oktatásnak - mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt - alapvető szerepe van
abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
befolyásolásához, saját sorsuk alakításához.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy
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tudás alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén, tanulóink tanulási kompetenciájának
fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában
formálódik.
Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik, az egyikhez szükséges
elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a
kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. A műveltségterületek
fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik meg.
Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képzi:
például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a
problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése.
A kulcskompetenciák
Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott
szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi
és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi
életben és a szabadidős tevékenységekben.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely
természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességének fejlődéséhez. Az
anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az
egyes nyelvi funkciók ismerete. A szakképzés sajátos feladata, hogy a kommunikációhoz
szükséges szókincs és különféle nyelvi stílusok sok esetben eltérnek az irodalmi nyelvtől,
kiegészülnek a szakma szakszavaival, a szakmát gyakorlók sajátos szlengjével. Tanulóink
felkészítését a saját nyelvi környezetük, kommunikációs gyökereik figyelembe vételével
segítjük a hatékony személyes kommunikációjuk kialakításában.
Az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs
helyzetekben, szóban és írásban a szakmai végzettsége és társadalmi környezete által
igényelt módon kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek
megfelelően alakítja. Képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú
szövegeket, megkeresni, összegyűjteni és feldolgozni információkat, képes különböző
segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon
meggyőzően megfogalmazni és kifejezni.
A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést,
az esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének az igényét. Ehhez ismernünk
kell a nyelv másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét.
Idegen nyelvi kommunikáció
Iskolánk, tanulói részére az angol és német nyelv elsajátításához szükséges felkészülés
lehetőségét biztosítja tanórai foglalkozás megszervezésével, tanórán kívüli foglalkozás
megszervezésével, a digitális eszközökkel támogatott egyéni felkészülés megszervezésével
és ahhoz kapcsolódó feltételek és konzultáció biztosításával.
Az angol és német nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel
jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése
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és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a
társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka,
családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az angol
és német nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés,
más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió
(hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes
nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint.
A szakképzésben résztvevő tanulóink számára a szakma nyelv szókincsének és az
európai munkaerőpiacon történő szakmai gyakorláshoz szükséges kommunikációs
képesség kialakítását tekintjük célnak.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak,
valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Fontos
a társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és
változatosságának az ismerete is.
Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek
megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a
szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni, szakmagyakorlási igényeknek megfelelően.
Továbbá az egyénnek képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára és
az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő
elsajátítására is.
A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a
nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.
Matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és
alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak
megoldására is. A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a
tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia - eltérő
mértékben - felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek
alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek,
struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A matematika terén szükséges ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek és
struktúrák, az alapműveletek és alapvető matematikai reprezentációk fejlődő ismeretét, a
matematikai fogalmak, összefüggések és koncepciók és azon kérdések megértését,
amelyekre a matematika választ adhat.
A szakképzésben résztvevő tanulóink számára meghatározó szerepe van a
szakmagyakorlást segítő, a vállalkozás sikeres működtetéséhez szükséges matematikai
ismeretek készségszintű használatba vételére. Tanulóink felkészítése során a matematikai
kompetencia kialakítását e szempont hangsúlyos figyelembe vételével történik.
A matematikai kompetencia birtokában a végzős diákunk rendelkezik azzal a
képességgel, hogy alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az
ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a
munkahelyen. Követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes
indokolni az eredményeket, megérti a matematikai bizonyítást, a matematika nyelvén
kommunikál, valamint alkalmazza a megfelelő segédeszközöket.
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A matematika terén a pozitív attitűd az igazság tiszteletén és azon a törekvésen alapszik,
hogy a dolgok logikus okát és érvényességét keressük.
Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek
és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak
és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki
kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta
változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt
egyéni és közösségi felelősséget. Az egyes szakmák gyakorlása tudatos cselekvések
láncolata, ezáltal a hatékony szakmunkássá, szakemberré válás egyik legfontosabb
fejlesztési területe ezen kompetencia, szakma specifikus fejlesztése.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A természettudományok esetében elengedhetetlen a természeti világ alapelveinek, az
alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek, a technológiai folyamatoknak,
valamint a mindezek emberi alkalmazása során kifejtett tevékenységek természetre
gyakorolt hatásának az ismerete. Ezeknek az ismereteknek a birtokában az egyén megérti
a tudományos elméletek szerepét a társadalmi folyamatok formálódásában, az
alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait a társadalom egészében (a
döntéshozatallal, értékekkel, erkölcsi kérdésekkel, kultúrával stb. kapcsolatosan).
A természettudományos kompetencia birtokában az egyén képes mozgósítani
természettudományos és műszaki műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben
felmerülő problémák megoldása során. Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új
technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos
eredmények alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok
elérésében, valamint a természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések
meghozatalában. Kritikus az áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes
megnyilvánulásokkal szemben. Képes és akar cselekedni a fenntartható fejlődés
feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan, és globális vonatkozásokban egyaránt.
A természettudományos kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt, az etikai kérdések
iránti érdeklődést, valamint a biztonság és a fenntarthatóság tiszteletét egyaránt magában
foglalja - különösen a tudományos és technológiai fejlődés saját magunkra, családunkra,
közösségünkre és az egész Földre gyakorolt hatásával kapcsolatban.
Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information
Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a
kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul:
információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és
cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A digitális kompetencia a természetnek, az IST szerepének és lehetőségeinek értését,
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alapos ismeretét jelenti a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában. Magában
foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat - szövegszerkesztés, adattáblázatok,
adatbázisok, információtárolás-kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus
média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) - a szabadidő, az
információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén. Az
egyénnek értenie kell, miként segíti az IST a kreativitást és az innovációt, ismernie kell az
elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, valamint az IST
interaktív használatához kapcsolódó etikai elveket.
A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és
feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését.
Idetartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő
eszközök használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás,
az IST alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén.
Az IST használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az
interaktív média felelősségteljes használata érdekében. A kompetencia fejlődését segítheti
továbbá a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és
hálózatokban való részvétel.
Az iskolánk tevékenysége, adminisztratív működése és az ismeretszerzés sajátos útjai
szempontjából kiemelt jelentőséget tulajdonít az IST kompetencia kialakításának,
fejlesztésének. A személyes támogatás legszélesebb körét ezen kompetencia
kialakításában biztosítja, mert ezen kompetencia készségszintű alkalmazása az iskola
infrastruktúrájához való hozzáférés legfontosabb eszköze.
A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, 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 és alkalmazását 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. Mindezek
kialakítását a későbbi tanulási hatékonyság érdekében is az iskolába történő felvételt
követő legkorábbi időszakra ütemezzük.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
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 IST-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek,
elsajátítása, feldolgozása és 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.
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A pozitív attitűd, tanulási 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. A pozitív attitűd folyamatos fenntartása tanulóink egy része számára
nehézséget jelenthet, a pozitív attitűd fenntartása érdekében az iskola a fenntartó által
nyújtott szolgáltatások keretében a korszerű családtámogatási eszközök segítségével is
segítséget nyújt.
Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és
állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a
közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját,
amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben,
az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud
oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi
folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan
vegyen részt a közügyekben.
Iskolánk az iskolai közösség egészében, - pedagógusok, tanulók, dolgozók és tanulók,
szülők - és más az iskolával kapcsolatban lévő személy tekintetében az alternatív
problémakezelési eljárásokat alkalmazza, ezek alkalmazásához, a másoknak történő
segítségnyújtás lehetőségét is megteremtő felkészültséget tudatosan alakítja ki az arra
nyitott vele kapcsolatba kerülőkkel.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék saját fizikai és
mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel, megértse az egészséges életvitelnek ebben
játszott meghatározó szerepét. A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében
elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási
szabályok megértése. Fontos az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti
egyenlőséggel, a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával
kapcsolatos alapvető koncepciók ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak
multikulturális és társadalmi-gazdasági dimenzióiban, továbbá a nemzeti kulturális
identitás és az európai identitás kapcsolatának a megértése.
E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken hatékonyan tudjunk
kommunikálni, figyelembe vesszük és megértjük a különböző nézőpontokat,
tárgyalópartnereinkben bizalmat keltünk, és empatikusak vagyunk. Idetartozik még a
stressz és a frusztráció kezelése, a változások iránti fogékonyság. Az attitűdök
vonatkozásában az együttműködés, a magabiztosság és az integritás a legfontosabb.
Idetartozik még a társadalmi-gazdasági fejlődés, az interkulturális kommunikáció iránti
érdeklődés, a sokféleség elismerése. Fontos része ennek az attitűdnek a személyes előítéletek
leküzdésére és a kompromisszumra való törekvés.
Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az
állampolgári jogoknak az ismeretén alapul, ahogyan ezek az Európai Unió Alapjogi
Chartájában és a nemzetközi nyilatkozatokban szerepelnek, és ahogyan ezeket helyi,
regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten alkalmazzák. A kompetencia magában
foglalja az aktuális események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem fő
eseményeinek és tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai mozgalmak céljainak,
értékeinek és politikáinak az ismeretét. Idetartozik az európai integráció és az EU
struktúráinak, főbb célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, valamint az európai sokféleség
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és a kulturális identitás tudatosítása is.
Az állampolgári kompetencia olyan képességeket igényel, mint a közügyekben való
hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása
iránti szolidaritás és érdeklődés. Magában foglalja a közösségi tevékenységek és a
különböző szinteken - a helyi szinttől a nemzeti és európai szintig - hozott döntések
kritikus és kreatív elemzését, a döntéshozatalban való részvételt, elsősorban szavazás
útján.
A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az
egyenlőség és a demokrácia tiszteletét, a vallási és etnikai csoportok kulturális
sokszínűségének megértését. Magában foglalja a településhez, az országhoz, az EU-hoz és
általában az Európához való tartozást, a részvétel iránti nyitottságot a demokratikus
döntéshozatal valamennyi szintjén, valamint a felelősségérzetnek és a közösségi
összetartást megalapozó közös értékek elfogadásának és tiszteletben tartásának a
kinyilvánítását (pl. a demokratikus elvek tiszteletben tartása). Az alkotó részvétel az
állampolgári tevékenységeket, a társadalmi sokféleség és kohézió, valamint a fenntartható
fejlődés támogatását és mások értékeinek, magánéletének a tiszteletét is jelenti.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi
életben - a munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a
kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást
és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket
készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek,
amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség. Mivel iskolánk képzési
kínálatának jelentős része valamely szakképzés megszerzésére irányul, a tanulóink
szakmai életútjának természetes állomása lehet a vállalkozóvá válás mérlegelése,
vállalkozásának megszervezése, működtetése.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A szükséges ismeretek egyrészt az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti
tevékenységeihez illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a
gazdaság működésének átfogóbb megértését, a pénz világában való tájékozódást foglalják
magukban. Az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeivel
is.
Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés, irányítás, vezetés,
delegálás, az elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és
vállalás, egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés.
A pozitív attitűdöt a függetlenség, a kreativitás és az innováció jellemzi a személyes és
társadalmi életben, valamint a munkában egyaránt. Feltételezi a célok elérését segítő
motivációt és elhatározottságot, legyenek azok személyes, másokkal közös és/vagy
munkával kapcsolatos célok vagy törekvések.
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Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket,
a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet. Az iskola képzési kínálatában jelen lévő művészeti szakképzés tárgykörbe
tartozó szakmák, valamint az egyes szakmák gyakorlása során alkalmazott motívumok
lényeges terepét jelentik a vizuális kultúra értékeinek megismertetésére, a sajátos
ízlésvilág egymással való elfogadtatására, a tolerancia érvényre juttatására. A kompetencia
fejlettsége jelentős szerepet játszik a fejlett érzelmi intelligencia kialakulásában, a
ismeretszerzési képesség fejlesztésében.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, az
európai és az egyetemes kulturális örökségnek, valamint az egyénnek, közösségeinek a
világban elfoglalt helyének a tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és beleérző
ismeretét, a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. Idetartozik
Európa (az európai országok, nemzetek és kisebbségek) kulturális és nyelvi sokféleségének
a megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum
mindennapokban betöltött szerepének a megértése.
Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások
elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben
rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása
A pozitív attitűdök alapját a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az
esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság, az érdeklődés, a
fogékonyság fejleszti a kreativitást és az arra való készséget, hogy a művészi önkifejezés és
a kulturális életben való részvétel révén gazdagítsuk önismeretünket, emberi
viszonyainkat, eligazodjunk a világban.
2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az iskola pedagógiai programja a NAT-ban leírt és képviselt értékekre (kiemelten a
képességek és kompetenciák fejlesztésére), a központi programokra, valamint a helyi
sajátosságokból adódó lehetőségekre és szükségletekre épül.
Pedagógiai céljaink elérése érdekében a beiskolázott tanulók képzése, fejlődésük
segítése egyéni szakmai programok által rögzített módon történik.
Az előrehozott szakképzések keretében, a felzárkóztató képzés során valamint a
szakmai alapozó évfolyamokon a lehetőségekhez képest biztosítjuk a kiscsoportos
foglalkozásokra tanórákon (Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, szakmai
alapozó).
Hangsúlyt helyezünk a közös értékek kialakítására, az erkölcsi nevelésre, a művészeti
ágak megismerésére, az olvasás gyakorlására, megértésére, a viselkedésre, a logikus
gondolkodásra, a számolás technikájára, az idegen kultúra megértésére, a nyelv, mint a
gondolkodás alapja megismerésére, a kétkezi munka fontosságára, a föld és környezetünk,
az élővilág szeretetére, megóvásában való aktív részvételre.
Fontos nevelési feladat a hazához, a családhoz való kötődés erősítése. Az egészséges
életmód igényének felkeltése, a másság tolerálása, az egymás iránti cselekvő szolidaritás
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kialakulására.
Tanulóink értékválasztási képessége jusson el olyan szintre, hogy különbséget tudjanak
tenni a jó és a rossz, a helyes és a helytelen, az erkölcsös és az erkölcstelen, a törvényes és a
törvénytelen dolgok között. Értsék meg és lelkiismeretük szerint viszonyuljanak a vallási és
más ideológiák alapján működő szerveződésekhez. Ennek kapcsán tudatosíthatjuk
európaiságunkat.
Elérendő cél, hogy leendő szakmunkásaink elkötelezettek legyenek a választott
szakmájukhoz, értsék a szakmai szövegeket, sikerélményt találjanak a szakmai elméleti és
gyakorlati tárgyak elsajátítása során. A fenti személyiségjegyek mellett a munka
hasznosságára, a szakmai hagyományok ápolására, szépségére, a munkahelyi viselkedésre,
a csoportmunkára, a szakmai tudás fontosságára, pontosságára, a minőség jelentőségére
kell a hangsúlyt helyezni. Tudatosítani kell a minőségi munka szerepét.
A fejlesztés során figyelembe kell venni, hogy tanulóink:
 különböző egyéni adottságokkal
 eltérő tudásháttérrel
 eltérő érdeklődési körrel
 eltérő tapasztalatokkal rendelkeznek
 az eltérő támogatást kapnak családjaiktól, kortárs közösségeiktől
A személyiségfejlődés segítésében kiemelt szerepe van:
- a tanult motívumok kialakításának
- a képességek, készségek fejlesztésének.
2.1. Az értelem fejlesztése
Tanulási motívumok fejlesztése
 megismerési vágy felkeltése: változatos, gazdag programok kínálatával
 felfedezés iránti vágy felkeltése: felfedező tanulás, problémamegoldó tevékenységek
alkalmazása
 munkaszeretet, kötelességtudás fejlesztése: alkotó jellegű, fejlesztő feladatok
alkalmazása hasznosság igényének kialakítása: reális értékelés, önértékelés
kialakítása
Értelmi képességek fejlesztése
- a megismerés folyamatában alkotó módon való részvétel biztosítása: megfigyelés,
értelmezés, indoklás, bizonyítás, értékelés
- kognitív kommunikáció: beszéd, beszédértés fejlesztése, szóbeli és írásbeli
kommunikáció
- képességének fejlesztése, ábraolvasás, ábrázolás, szemléltető ábrák, modellek
használata,
- értő olvasás, szövegfeldolgozás (valamennyi tantárgy feladata)
- gondolkodás: viszonyítás, általánosítás, osztályozás, problémamegoldás (minden
- tantárgynak és tanórán kívüli tevékenységnek van feladata abban, hogy az adott
- tartalmakkal gyakorolják a tanulók a több szempontú viszonyítást, a szelektálást,
keresést)
- tanulási képesség: tanulási módok optimalizálása, a tanulás tanítása (tapasztalati és
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értelmező tanulás és önálló tanulás, stb.)
2.2. Segítő életmódra nevelés, szociális fejlesztés
Szociális motívumok fejlesztése:
 Pozitív egyéni értékrend kialakítása: a másik fél érdekeit figyelembe vevő, az
önérdek és közösség (másik fél érdeke) arányos érvényesülését szolgáló
magatartás, cselekvés kialakítása.
Szociális képességek fejlesztése:
- szociális kommunikációs képesség: érzelmi kommunikáció kialakítása és fejlesztése
- (kötődés képességének kialakítása), segítőképesség fejlesztése, együttműködési
képesség fejlesztése, alkalmazkodó képesség fejlesztése, empátia, szolidaritás
fejlesztése
- csoportlétre, szervezeti és társadalmi létre való képesség (közösségi nevelésnél
részletezve) hazafiasság
- érdekérvényesítő képesség: diákönkormányzat releváns működtetése (tanulói jogok
megismertetése, gyakoroltatása)
- együttműködési képesség: kooperatív tanulásszervezés, segítő együttműködés a
tanórán kívüli tevékenységekben
3.1. A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
[20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (1) ac és ak pontjai és 128§. alapján]
128. § (1) A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben
eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi
állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban
rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.
(3) A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani
a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai 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.
Egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes fejlesztés
Személyes képességek fejlesztése:
 egészséges és kulturált életmód: testi képességek (kondicionálás, koordinációs
képességek fejlesztése), önellátás (egészséges és kulturált étkezés, öltözködés,
tisztálkodás, testápolás, rendszeretet, ház körüli munkák, stb.)
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önvédelmi képességek: balesetvédelem, közlekedési és háztartási balesetek
megelőzése, stb.)
szuverenitás képessége: független, önálló, öntevékeny személyiség kialakítása

Célok
- Az iskola egészségnevelési programjának célja, hogy az itt tanuló diákság mindig
szem előtt tartsa az egészséges életmódot.
- Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink sportoljanak, éljenek kiegyensúlyozott életet,
ismerjék
és alkalmazzák a helyes táplálkozást! Tartózkodjanak a káros
szenvedélyektől, vegyék fel a harcot a drogok, az alkohol, a dohányzás és a
játékszenvedély ellen.
- Feladatunk elérni a diákságban egy olyan belső motiváló erőt, amely egész
életükben elkötelezetté teszi az egészséges életmóddal szemben, és váljanak képessé
ennek átadására a következő generációk felé.
- Programunk összeállításában elsődleges cél, hogy a testi- lelki- szellemi egészség
területén harmónia uralkodjon, ezért mindhárom területtel foglalkozunk, és azokat
fejleszteni kívánjuk.
Egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok
A program során nem hagyható figyelmen kívül, hogy alapvető célunk a prevenció.
Az egészségnevelés területei:
- a harmonikus élet feltételei
- a sport szerepe
- egészség-betegség
- táplálkozás - mozgás
- napirend - szabadidő helyes felhasználása
- személyi higiéné
- családi élet jelentősége
- család és gyermekvédelem
- kortárskapcsolatok
- szexualitás, szexuális magatartás és egészség
- egészséges környezet és védelme
- káros szenvedélyek - helyes döntések
- lelki egészség
- szív- és érrendszeri betegségek
- daganatos betegségek
- balesetek megelőzése - elsősegélynyújtás
Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: veszélyhelyzetek felismerése,
életkornak megfelelő ismeretek közvetítése, az elsősegélynyújtás gyakorlati alkalmazása.
Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok megvalósítása az iskola tanóráin,
osztályfőnöki óráin, szakkörein, sportkörein, ünnepségein, tanulmányi kirándulásain
történik, ill. ehhez kapcsolódó önálló ismeretszerzéssel. Minden tantárgy programjában van
olyan terület, mely kapcsolatba hozható valamely programponttal. Mindehhez módszer,
eszköz lehet az előadás, projekt, gyakorlat, kutatómunka, IKT-eszközök használata.
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Ki kell építenünk kapcsolatunkat az iskolaorvosi szolgálattal. Az előírt vizsgálatokat
végezzék el, a feltárt hiányosságok után követése is legyen megoldott. Vegyük igénybe az
iskolaorvosi szolgálat felhalmozott ismereteit, tapasztalatait az osztályfőnöki órán tervezett
témák előadásában is.
EMMI r. 128 §. (6) A helyi egészségfejlesztési programot a nevelőtestület az iskolaegészségügyi szolgálat közreműködésével készíti el.
4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
pedagógiai feladatok kapcsolatos pedagógiai feladatok
[20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (1) ad]
A személyiség komplex fejlesztése magába foglalja az értelem kiművelése mellett a
tanuló önmagához, a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztését is.
A közösség és az egyén egyszerre forrása és tárgya a nevelő hatásoknak. A közösségi és
egyéni bánásmód egységének, dinamikus egyensúlyának kialakítása és fenntartása alapvető
fontosságú pedagógiai követelmény. Meghatározott társadalmi feladatot teljesít, az egyéni
kezdeményezés pedig a közösség megújulásának feltétele.
A magánélet, a munka, a művelődés, a sport, a szórakozás, a tanulás, a közélet mind
egy, vagy több közösséggel kapcsolatosak. Tevékenységünket mi is a legtöbb területen
közösségben végezzük.
Törekedjünk arra, hogy tanulóink egyszerre több közösség tagjai legyenek. Tanulóink
tudjanak beilleszkedni a különböző okokból, célokkal létrehozott közösségekbe. A
közösségek céljai érthetőek legyenek. Tagjaik tegyék ezeket magukévá. Hajlandók
legyenek a cél érdekében együtt dolgozni, alkotni. A közösségek vezetői használják ki a
tagok elkötelezettségét, a közösség hatását az egyénre. Mindenkinek világos szerepe legyen
a csoportban, sikerélményekre törekedjünk. Segítsük azokat, akik nehezen illeszkednek be.
Lehetőleg mindenkinek legyen lehetősége a közösségért tenni konkrét dolgot is.
A fenti elvek érdekében szervezzük osztályszintű, iskolaszintű rendezvényeinket.
Ezeket tanárok irányításával lehetőleg kisebb közösségek szervezzék. Tanuljanak meg
felelősen tenni egy nagyobb közösségért is. A csoportbontások során kisebb nagyobb
csoportfeladatokat is adunk. A gyakorlati helyeken végzett munka során figyelemmel
kísérjük egymás munkájának segítését. A kulturális és a sportéletben, a vetélkedést a
másiknál sikeresebb feladatmegoldás igényét használjuk ki a munka érdekében.
Ugyanakkor szereplést, versenyt csak a tanulók életkori sajátosságainak és tudásuknak
megfelelő szinten szervezünk. Mutassák meg a környezetüknek is ügyességünket.
4.1. A közösségfejlesztés célja
Közvetlenül
 a társaság, a közösség iránti szükséglet kiépítése
Közvetetten
 az együttélés, az együttműködés adott formáinak, lehetőségeinek megteremtése,
folyamatos megújítása,
 felelős részvétellel kölcsönösen előnyös megoldáskeresés készségének kialakítása.
A közösségformálás feladatai:
Törekedjünk arra, hogy:
- a tanulók legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák
iránt
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a tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe,
gyarapításába
a szerzett ismeret segítse elő harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és
társadalmi környezettel
a tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti
konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.

-

A Nkt. 62.§. (1). d.) szerint a pedagógus feladata, hogy „előmozdítsa a gyermek, tanuló
erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási szabályainak elsajátítását, és
törekedjen azok betartatására”. Ennek színterei a tanítási órák és minden iskolai szervezésű
program.
4.2. Az iskolai közösségek
a) Az iskolaközösség
Az iskolaközösséget a tanulói, alkalmazotti, szülői valamint egyéb a közösséghez tartozók
csoportja által az iskolaközösség számára befogadásra javasolt és az iskolaközösség által
befogadott közösségek (szakértők, segítők, kortárs csoportok stb.) alkotják.
b) Iskolai közösségek
Alkalmazotti közösségek
-

-

iskolavezetés
pedagógusok:
• nevelőtestület
• szakmai munkaközösségek
• egy osztályban tanítók közössége
nem pedagógus alkalmazottak

Nevelőtestület:
A nevelőtestület tagja a székhely iskola, a tagintézmény valamennyi pedagógus
munkakört betöltő kinevezett és óraadó alkalmazottja, az iskola gazdasági vezetője, valamint
a nevelő- oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű dolgozók
(ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervező, rendszergazda, stb.). Az óraadó pedagógusok
a nevelőtestület döntéseiben tanácskozási joggal vesznek részt.
A nevelőtestület nevelési-oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és
határozathozó szerve.
A nevelőtestület egyes állásfoglalásának kialakításakor köteles figyelembe venni a
tanulók, felnőtt dolgozók szociális problémáinak megoldásáért, mentális megerősítéséért
felelős, a fenntartó által működtetett szervezeti egység szakmai álláspontját.
A nevelőtestület működése során eljárás rendjét a fenntartó által biztosított
szakemberek bevonásával, az alternatív konfliktus kezelési eljárások beépítésével alakítja ki.
A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezleteket tart, az
értekezletek esetenként az egyes tagintézmények keretein belül kerül megszervezésre.
A nevelőtestület rendes értekezletei az osztályozó-értekezleten kívül:
- tanévnyitó
- félévi, tanév végi
- tanévzáró
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nevelési értekezletek.

A nevelőtestület tagjainak munkájával, személyzeti ügyeivel, a tanulók személyes
adataival, értékelésével kapcsolatos adatok, a tanácskozások vitaanyaga a hivatali titok
körébe tartozik. A hivatali titok megőrzésére fegyelmi felelősség kötelezi a nevelőtestület
minden tagját.
Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból
munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület tagjai és az iskolavezetőség döntése alapján.
(projekt, rendezvény, táborozás, mérési és minőségügyi csoport, sajátos nevelési igényű
tanulók problémáival foglalkozó csoportok, külföldi kapcsolatokkal foglalkozók, stb.)
Tanulói közösségek
Tanulócsoportok:
- osztályközösségek
- bontott csoportok
- tanulók azonos felkészülési szintje, érdeklődése alapján létrejövő spontán, időleges
csoportok
- tanórán kívüli csoportok (diákkör, szakkör, sportkör, énekkar, projekt csoport, nyitott
csoport, stb.)
Az osztályok, diákkörök közösségi programokat szervezhetnek az iskolában a tanulók
érdeklődése, igény szerint.
5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az
osztályfőnök feladatai
[Nkt. 62.§ és a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (1) ae alapján]
5.1. A pedagógusok helyi intézményi feladatai

-

-

A pedagógusok pontos helyi feladatait a személyre szabott munkaköri leírások tartalmazzák.
„62. § (1) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása,
…..iskolában a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos
nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.
Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy
a) nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről,
tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót,
figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét,
szociokulturális helyzetét,
b) a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint
együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a
bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse,
- c) segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat,
- d) előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés
magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására,
- e) egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és
megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra,
hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat,
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-

-

-

-

f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai
teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola
döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről,
g) a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg
minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások
betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő és szükség esetén más szakemberek - bevonásával,
h) a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és
jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon,
i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse,
oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen
megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét,
j) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel
vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók
munkáját,
k) részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze
magát,
l) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését
folyamatosan irányítsa,
m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és
adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse,
n) pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az
iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken,
o) határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket,
p) megőrizze a hivatali titkot,
q) hivatásához méltó magatartást tanúsítson,
r) a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel.”

5.2. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai
Az osztályfőnököt a felmenő rendszer elvét figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az
osztályfőnökök legfontosabb helyi feladatait a személyre szabott munkaköri leírások
tartalmazzák.
Feladataik:
- az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint neveli osztályának tanulóit,
figyelembe véve a személyiségfejlődés jegyeit és a közösségfejlesztés elveit
- segíti a tanulóközösség kialakulását
- együttműködik az osztályhoz, az osztály tanulóihoz tartozó szociális segítőkkel
- segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját
- kapcsolatot tart a szülőkkel, az osztály szülői munkaközösségével
- folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az egyéni tanulási
utak megvalósulását, a diákok neveltségi szintjét, egyéni fejlesztési tervének alakulását
- minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát és ezeket a nevelőtestület elé terjeszti
- szülői értekezletet és fogadóórát tart
- ellátja az osztályával kapcsolatos adminisztratív teendőket:
 digitális napló vezetése, ellenőrzése
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 félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása
 bizonyítványok, törzslapok megírása
 továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációk elvégzése, hiányzások igazolása
nyomon követi, segíti az osztálya kötelező orvosi vizsgálatait
rendszeresen tájékoztatja a tanulókat az iskolai feladatokról, közreműködik a tanórán
kívüli tevékenységek szervezésében
élményszerű szabadidős programokat szervez
javaslatot tesz a tanulók segélyezésére, jutalmazására, resztoratív eljárásba bevonására
részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását
órát látogat az az osztályában.

6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi
rendje
[20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (1) af alapján]
6.1. A kiemelten tehetséges gyermekek
Cél: a tehetség minél sokoldalúbb kibontakoztatása
Feladat:
A tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezőkészségének, problémamegoldó
módszereinek szélesítése, alkotóképességének előtérbe állítása, kreativitásának fejlesztése;
kulcskompetenciák megalapozása, bővítése, megszilárdítása és az egyénhez igazodó fejlesztés.
A fejlesztés lehetőségei tanórán, tanórán kívül és önálló formában:
- kiscsoportos és egyéni foglalkozások
- differenciálás, csoportbontás
- kooperatív és projektmódszer
- versenyek
- iskolai könyvtár és az iskola egyéb lehetőségeinek, eszközeinek önálló/csoportos
használata
- pályázatok, kutatások, kiegészítő anyagok tanulói feldolgozása, önálló ismeretszerzés
segítése
- IKT-eszközök használatának támogatása
Motiválás: személyes beszélgetés, ösztönzés, jutalmazás megfelelő formáinak alkalmazása
Nkt. 46.§
(11) A tehetséggondozás kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki, amelyet a Nemzeti
Tehetség Alap támogat. A Nemzeti Tehetség Program és Alap az oktatásért felelős miniszter
irányítása alatt, jogszabályban foglaltak szerint működik. A Nemzeti Tehetség Program
elérendő célokat jelölhet ki a köznevelési intézmények számára, és tartalmazza a feladatok
finanszírozásának módját is.
6.2. Sajátos nevelési igényű gyermek segítését célzó program
Nkt. 47.§
(1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód
keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A
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különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében
foglaltak szerint kell biztosítani.
(2) A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó
nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a
szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.
A TANEXT Akadémia Szakképző Iskola kezdeményezi tanulói esetében a szakértői
bizottságnak, hogy jelölje ki az intézményt a megfelelő ellátás biztosítására.
Az intézmény biztosítja a gyermek külön neveléséhez és oktatásához, egyéni előrehaladású
képzéséhez, integrált iskolai neveléséhez-oktatásához, az illetékes szakértői bizottság által
meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szakirányú végzettségű gyógypedagógus
foglakoztatását, a foglalkozásokhoz speciális tantervet, tankönyvet, valamint speciális
technikai eszközöket.
6.3. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők segítése
Nkt. 47.§
(8) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő
foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés,
az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg.
Az iskolába jelentkező tanulók felvétele az iskolaközösség által elfogadott szabályok
alapján történik, a felvételt megelőző interjún a fenntartó által működtetett szociális és
mentális támogató szolgáltatás szakembere is részt vesz, ez alapján mérlegelődik a
pszichológiai, tanulás-módszertani, szociális készségek mérési szükséglete. A tanulói
igények, szaktanári vélemény, a mérési tapasztalatok alapján differenciáltan fejleszteni kell
a tanulási motívumokat, a magatartási nehézségekkel küzdőknél javaslatot teszünk a
szakszolgálatok
megkeresésére.
A
beilleszkedési
nehézségekkel
küzdők
személyiségfejlesztő támogatást kapnak.
Az esélyegyenlőség megteremtésében a felzárkóztatásban megfogalmazott feladatokat a
következő módon oldhatjuk meg.
1.) A tanulási kötelezettségek teljesítésének rugalmas kezelésével:
a)
lehetőséget adunk tanulóknak arra, hogy egyéni képzési utakat kialakítva, az iskolai
felkészítéssel párhuzamosan szakmát választva iskolánkban, illetve iskolánk
segítségével, digitális iskola támogató rendszerét használva képezzék magukat,
b)
lehetőséget biztosítunk - a törvényes kereteket betartva - az egyes tantárgyak
követelményeinek a tanuló évfolyamától eltérő, előrehozott, későbbre ütemezett
teljesítésére, az ismeretek mélyebb elsajátítását segítő évismétlésre.
2.) Szűkebb értelemben a felzárkóztatásnak a problémás tárgyból kell történnie, több tárgy
esetén mindegyikre vonatkozóan, de egyezetett időkeretekben és ütemezésben.
A tantárgyi felzárkóztatás lépései:
a)
a tanuló és a szülő tájékoztatása a tanuló tudás szintjéről és az elvárásokról
b)
a külön foglalkozás szükségességének megértetése, vállalása
c)
a tanuló munkájának rendszeres értékelése
d)
a tanuló és a szülő negyedévenkénti összegző tájékoztatása - szövegesen is - a
szaktanár vagy az osztályfőnök részéről
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az értékelésből leszűrt fejlődés tudatosítása, a hiányosságok feltárása
a továbbhaladáshoz
f)
olyan tantárgyi minimum előírása, amelynek teljesítése lehetővé teszi a tanuló
továbbjutását és elegendő a továbbhaladáshoz is.
3.) A felzárkóztatási lehetőségről az iskola szülői értekezleten, fogadóórán, vagy írásban,
valamint az iskola honlapján, közösségi oldalain tájékoztatja a szülőt.
4.) Szakiskolai felzárkóztató osztályt (osztályokat) szervezünk.
e)

6.4. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ellátásában legfontosabb elvünk az, hogy mint a
közoktatási közszolgáltatás államilag biztosított utolsó ellátója kiemelt felelősségünk van a
tanulóink eredményességének elérésében, az ehhez szükséges szakmai és mentális támogatásnak
a fenntartó KONTIKI SZAKKÉPZŐ Zrt által biztosított támogató szakemberek bevonásával
történő biztosításában.
A befogadó iskolai szerep vállalásakor abból az Európai Bizottság iskolai lemorzsolódás
felszámolása érdekében kiadott közleményében is megfogalmazott felismerésből indultunk ki
és ennek megfelelően foglamaztuk feladatunkat, hogy „az iskolai lemorzsolódás karöltve jár a
hátrányos társadalmi helyzettel és alacsony képzettséggel. …… Egyes társadalmi csoportokat
az iskolai lemorzsolódás kérdése erőteljesebben érint, különösen a szegényebb társadalmigazdasági háttérrel rendelkezőket és a legkritikusabb helyzetben lévő csoportok tagjait, például
az állami gondozásban részesült fiatalok, a testi- illetve szellemi fogyatékos személyek, vagy a
sajátos nevelési igényű tanulók. ……… Ez az arány az általában a társadalmilag
legkirekesztettebbek közé tartozó roma népesség esetében még rosszabb.”1
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink jogszabályokban előírt különös igazgatási
védelmén túl olyan pedagógiai és szocializációs környezet kialakításában részes az iskolánk
mely a legkülönbözőbb pedagógiai módszertan használatba vételével és a kultúrálisan érzékeny
iskolák fellelhető módzsertanának adaptációs szándékával, egyéni fejlesztési segítséget adunk
és az egéynileg differenciált támogatással segítjük tanulóinkat
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló törvényben rögzíttet kategóriai:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
esetünkben kiegészül és a kiemelt figyelembe részesül még a magát rászorulónak azonosító,
vagy valamely az iskolánkkal kapcsolatba kerülő felnőtt – szülő, gyám, hatóság képviselője
vagy bárki más – vagy diáktárs által különös figyelemre, támogatásra szorulónak azonosító
bármely tanulónk.
6.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
A szociális hátrányokkal küzdő tanulók esetében a segítségnyújtás alapja a pedagógusok, a
1

Az EURÓPAI BIZOTTSÁG közleménye az Europai Parlamentnek, A Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociáls
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az iskolai lemorzsolódás felszámolása: Az Európa 2020 stratégia
sikerének előmozdítása.
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fenntartó által működtetett szociális és mentális támogató szolgáltatás szakemberei és a
szülők közötti közvetlen partneri együttműködés.
A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységi formák:
Differenciált foglalkozások szervezésével a tanulási problémákkal küzdő tanulók
felzárkóztatásának segítése, kiemelten kezeljük az egyéni, speciális érdeklődésű
tanulók tehetséggondozását.
Közvetett partnereinkkel kiépítendő kapcsolataink alapján iskolánk részt vesz
szenvedélybetegségek kialakulását és bűnmegelőző programok szervezésében,
lebonyolításában, ösztönzi tanulóit ezeken való aktív részvételre.
Kiemelten kezeljük a tanulók foglalkoztatási esélyeit figyelembe vevő
pályaorientációs munkát. Az egyes évfolyamok tanulói számára szakköri és
differenciált foglalkozásokat szervezünk. Ezek kiemelt feladata: felkészítés az
eredményes szakmai vizsgára, a pályakezdő szakmunkásként való foglalkoztatásra.
A szociális hátrányok enyhítése érdekében az iskola együttműködik a családokkal,
segítséget nyújt a szociális támogatások igénybevételéhez, figyeli és kihasználja a
pályázati lehetőségeket.
Az iskola együttműködést alakít ki azokkal a szervezetekkel, amelyek támogatják az
iskola programjait és tevékenységükkel, az általuk szervezett akciókkal,
rendezvényekkel segíti a hátrányok kompenzálását.
Az iskola a lehetőségei figyelembe vételével kialakítja ösztöndíj rendszerét, megállapítja a
tankönyv-támogatás elveit, felméri a szociálisan hátrányos helyzetű diákok megsegítésére
fennálló lehetőségeket.
7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi jog gyakorlásának rendje
[Nkt. 48. § és a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (1) ag alapján]
Diákönkormányzat:
 A tanulók mindegyike - a próbaidőt követően - részese a diákok, az iskola
önkormányzó szintereinek, azon a közösen kialakított szabályok alapján egyenlő
jogokkal vesz részt.
 vezető szerve: A diákönkormányzat működését a diákönkormányzat szervezeti és
működési szabályzata szabályozza.
Az iskola feladatai a diákönkormányzattal kapcsolatban Nkt. 48. § (3):
„A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak
létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus
szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz
meg ötéves időtartamra.”
Az önrendelkezésben a szabályok és egyéb döntésekben megvalósuló részvétel
szempontjából kitüntetett jelentősége van a jól működő diákönkormányzatnak, a
képviseleten alapuló részvételi rendszernek, melyet kiegészítenek a közvetlen részvételen
alapuló intézmények (iskolagyűlés, és más a közösség valamennyi tagja számára nyitott)
fórumok. Ezek működésében, működtetésében, nyilvánosságának az iskola kitüntetett
támogatást nyújt, megőrizve a résztvevők önállóságát.
Nkt. 46. §
A tanuló joga, hogy
b) válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások,
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továbbá pedagógusok közül.
A tanulók e jogukkal a tanév folyamán meghatározott alkalommal élhetnek az iskola
személyi, tárgyi, lehetőségeinek figyelembe vételével.
8. Kapcsolattartás a szülőkkel, a pedagógusokkal, a tanulókkal, az intézmény
partnereivel
[Nkt. 72.§ (5) ac; Ntk. 73 § (1) (6) és a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (1) ah alapján]
Célja: folyamatos kétoldalú információcsere, tájékoztatás, tájékozódás, partnerkapcsolatok
erősítése
A kapcsolattartás lehetséges formái:
- szülők: személyes vagy telefonbeszélgetés, szülői értekezlet, fogadóóra, honlap,
hírlevél, e-mail, SMS, facebook, iskolai rendezvények, negyedévenkénti értékelő lap,
támogatói szerződés
- tanulók: személyes vagy telefonbeszélgetés, e-mail, SMS, facebook, honlap,
távoktatási felület, faliújság, iskolai rendezvények, negyedévenkénti értékelő lap
- partnerek (közvetlen/közvetett): személyes találkozó, levél, e-mail, honlap,
megkeresés, támogatói szerződés, szponzori lehetőségek
A tanulói közösségeket érintő kapcsolattartási formák:
- A TANEXT Akadémia Szakképző Iskolában a közösség minden tagjára kiterjedően
működik zárt facebook csoport. Ezen kívül osztályonként, csoportonként működnek
és létrehozhatók más facebook csoportok is.
- Az iskola által működtetett távoktatási keretrendszeren keresztül fórumok ill. belső
üzenetküldő rendszer üzemel.
Szülői közösségek
Ntk.
73. § (1) Az óvodában, az iskolában és a kollégiumban a szülők jogaik érvényesítése,
kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben
véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak
létre.
(6) A szülői szervezet, az iskolaszék és az intézményi tanács működésének részletes
szabályait külön jogszabály állapítja meg.
A szülői szervezet működési rendjét kialakítják, vezető szervét megválasztják
- a tankötelezettséget az iskolában teljesítő tanulók szülei, ill. a tanulói
jogviszonyban lévő tanulók azon szülei, akiket szülői jogok gyakorlására a
gyermekük feljogosított
- az iskolaközösség által elfogadott szabályok alapján, önszerveződés elvén, az
iskolafenntartó támogatásával.
9. A tanulmányok alatt szervezett vizsgák szabályzata
[20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 5§ (1); 7. § (1) ai és 64. - 74. § alapján]
9.1. A tanulmányok alatti vizsgák:
64. § (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó
vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a
továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell
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megállapítani.
65. § (2) Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független
vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a
tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem
ismételhető.
A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai:
65. § (1) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot
kell kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő
időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három
hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a
tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő
jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
(3) Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független
vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a
vizsgázó az (1) bekezdés szerint előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.
Az iskola tanévi rendjében, munkatervében negyedévenkénti beszámolókat, vizsgákat
határoz meg. Ezen időpontokban tanulmányok alatti vizsgák tehetők. Ezen időpontokról az
iskola a szokásos módon tájékoztatja a tanulókat, szülőket.
A vizsgabizottság:
65. § (4) Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni.
66.§ (3) A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az
igazgató felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek
megteremtéséért.
A vizsgák lebonyolítási rendjét
- részletesen szabályozza a rendelet 66-72. §-a
A vizsgák követelményei
5. § (1) A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni
h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok
alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét.

9.2. Alkalmassági vizsgák
A szakiskola osztályokba jelentkezett tanulóknak az adott szakma központi programja
alapján meghatározottak szerint esetenként
- pályaalkalmassági követelményeknek
- szakmai alkalmassági követelmények
- egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak kell megfelelniük.
Ezen alkalmassági vizsgák megszervezését az iskola biztosítja a felvett tanulók számára.
10. A felvétel és az átvétel helyi szabályai (a Nkt. keretei között)
[Nkt. 50. § (1); 51. § (1) 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (1) aj és 26. - 45.§ alapján]
10.1. A felvétel
Nkt. 50. § (1) A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll.
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés
alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.
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EMMI r. 26. § (1) Az általános iskolai tanuló a középfokú iskolába az általános vagy a
rendkívüli felvételi eljárás keretében vehető fel.
EMMI r. 43. § (1) A középfokú iskola igazgatója a felvételi döntésekről szóló értesítések
megtörténte után a következő tanév első napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
A felvételi eljárás
A tanuló felvételről vagy átvételéről az igazgató a fenntartó által működtetett szociális
és mentális támogató szolgáltatása vezetőjének bevonásával, a közoktatás sikerességét
segítő szolgáltatás szükségletek ismeretében az intézmény tanuló befogadási szabályzatában
foglaltak szerint dönt.
Az iskolába való felvétel során felvételi vizsga nem szervezhető, a tanulói jogviszony
létesítésének tanulmányi felvételi követelményei az egyes szakképesítések megkezdésére
vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.
Szakiskolai felvétel
Esetenként a szakképző évfolyamra történő felvétel feltétele lehet a gyakorlati képzést
vállaló gazdálkodó szervezettől hozott, tanulószerződés megkötésére vonatkozó nyilatkozat.
Amennyiben az adott szakképző évfolyamra való felvételre tanulószerződés hiányában nem
kerülhet sor a tanulói jogviszony keretében munkába álláshoz, az önálló életkezdéshez
szükséges ismeretek elsajátításában, a pályaorientáció, a gyakorlati oktatás, a szakmai
alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, az elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó
oktatás keretében zajló tevékenységekben részt vehet.
Nemzetiségi és etnikai kisebbségi irányelvek alapján történő oktatás nem kerül
megszervezésre, a nemzetiséghez, kisebbséghez tartozó fiatalok beiskolázása az általános
követelményekkel egyező módon történik. Az iskolába történő felvétel során mód van
kezdeményezni a nemzetiségi, kisebbségi identitás szempontjából igényelt fejlesztéseket,
támogató programokat.
Speciális szakiskolai osztályokba való felvétel
A többi tanulóval fogyatékossága miatt együtt haladásra képtelen tanulók ellátásának
vállalása a tanulói jogviszonyt létesíteni kívánó tanuló felvétele során azonosított, meglévő
szolgáltatási képesség mérlegelése, vagy a fogyatékosság szempontjából illetékes segítő
civil szervezettel együttműködésben megteremthető szakszerű ellátási képesség alapján kerül
sor. A tanulói jogviszony létesítése során elsődleges célnak a szakmai vizsgára, a munkába
állásra történő felkészítést tartjuk. A szakmai vizsgára való felkészülést az iskola digitális
támogató rendszere által nyújtott többlet lehetőségek használatba vételével a speciális elérési
feltételek megteremtéséhez nyújtott segítséggel támogatjuk. A tanulói jogviszony létesítése
a fenntartó szociális és mentális szolgáltatásaiért felelős vezetőjének egyetértése esetén,
egyéni fejlesztési, gondozási terv alapján történhet. Az egyéni fejlesztési tervben foglalt
szükséges, de hiányzó feltételek megteremtéséig az ellátás munkába álláshoz és
életkezdéshez szükséges ismereteket átadása érdekében kerül biztosításra. A felvételt nyert
tanulók ellátásába kiemelt jelentőseget kapnak az iskolaközösség fórumai.
Nkt. 50. § (1) A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon
alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola
házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.
A tanuló a beíratás napjától – a próbaidőre vonatkozó szabályok figyelembe vételével részt vehet az iskolaközösség tevékenységében, a nem kötelező tanórai foglalkozásokon. A
tanuló a kötelező tanórai foglalkozásokon a szaktanárral történt előzetes egyeztetés alapján,
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az első tanéve megkezdését megelőzően is részt vehet.
10.2. Az évközi átvétel
EMMI r. 23. § (6) A tanuló átvételére – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tanítási
év során bármikor lehetőség van.
Az iskola azonos évfolyamain belül a tanulók számára biztosítja az átjárhatóságot.
Amennyiben a fogadó osztályban, csoportban eltérő tanulmányokat folyatattak a tanulók,
különbözeti vizsgával vagy egyéni felkészítési, támogatási feltételek vállalása esetén
lehetséges a tanulmányok folytatása.
Szakiskolánkba vagy más szakiskolába, szakközépiskolába járó tanuló kérheti átvételét.
A helyi tantervekből, pedagógia programokból esetlegesen adódó eltérések miatt fel kell
mérni a tanulók eddigi ismereteit annak érdekében, hogy meglévő kompetenciáik
beszámíthatók legyenek az átvételnél.
A tanulók átvételéről az iskola igazgatója dönt
- az eddigi tanulmányainak alapján
- az iskolában lezajló kompetencia vizsgálat, kompetencia mérés alapján.
10.3. A felvételi eljárás különös szabályai
47. § (1) Ha a szakiskola, a szakközépiskola, szakképzési évfolyamára jelentkező nem az adott
iskolában közismereti oktatásban megkezdett tanulmányait kívánja folytatni, a tárgyév
február 15-étől (keresztféléves képzés esetén a folyó tanév december 1-jétől) az iskola által
meghatározott időben kérheti felvételét vagy átvételét.
49. § (1) A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére az intézmény vezetője
engedélyezheti, hogy a tanuló az iskolában oktatottaktól eltérő irányú ismeretek megszerzése
céljából másik iskolában elméleti tanítási órán, gyakorlati foglalkozáson vegyen részt.
(5) A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló a vendégtanulói jogviszonya létesítésének
engedélyezésére a vele jogviszonyban álló iskola igazgatójának nyújtja be írásbeli kérelmét.
Az iskola igazgatója a kérelemben foglaltak alapján, a kérelem átvételétől számított tizenöt
napon belül beszerzi a döntéshez a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő iskola
javaslatát, vagy a (2) bekezdésben foglalt kérelem szerint a tanulóval vendégtanulói
jogviszonyt létesítő egészségügyi intézmény vagy a gyógykezelést biztosító intézmény
javaslatát.
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II.

AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE
1. A kiválasztott kerettanterv megnevezése

Kerettanterv
Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakközépiskola, 9.-12.
évfolyam, közismereti képzés
Tantárgyi struktúra és óraszámok
Óraterv a kerettantervekhez – szakközépiskola
Tantárgyak

9. évf.

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Művészetek*
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szakmai tárgyak órakerete,
amelyből 1óra (szakmai irányú
képzésre) szabadon tervezhető**
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

4
3
3

4
3
3

4
3
3

4
3
3

2

2

3

3

1
2
1

1

2
2
2

10. évf. 11. évf.

2
2
1
1
1

12. évf.

1
5
1

5
1

5
1

5
1

6

7

8

11

4
35

4
36

4
35

4
35

*A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és
médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete.
**A szakképzési kerettantervek alapján, ágazatonként különböző tartalommal.
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Kerettanterv
Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 911. évfolyam
közismereti képzés
A közismereti képzés heti óraszámai
A közismereti és szakmai órák aránya
Területek
Közismeret Kötött órák
Szabadon
felhasználható órakeret
Összesen
Kötött órák
Szakmai
elmélet és
Szabadon
gyakorlat
felhasználható órakeret
Összesen
Heti összes óraszám

9. évfolyam
17 óra

10. évfolyam
11 óra

11. évfolyam
8 óra

1 óra

-

1,5 óra

18 óra
14,5 óra

11 óra
23 óra

9,5 óra
23 óra

2,5 óra

2 óra

2,5 óra

17 óra
35 óra

25 óra
36 óra

25,5 óra
35 óra

A közismereti órák eloszlása
Tantárgyak
Magyar Kommunikáció
Idegen nyelv
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés*
Osztályközösségépítő Program
Szabad órakeret
Összesen:

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

2 óra

1 óra

-

2 óra
2 óra
2 óra
3 óra
5 óra

2 óra
1 óra
1 óra
5 óra

2 óra
5 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra
18 óra

11 óra

1,5 óra
9,5 óra

* A szakiskola 11. évfolyamán a középfok számára készült testnevelés és sport kerettanterv 11-12. évfolyamának
tartalmából lehet választani, a rendelkezésre álló óraszámoknak megfelelően. (Ez nem érvényes a három órásra
tervezett testnevelés és sport kerettantervre, amely már csak három évfolyamra [9–11.] készült.)
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Kerettanterv
HÍD I. program
Műveltségterületek és ajánlott óraszámok a Híd I. programban
Éves óraszám
34 héttel számolva

Műveltségi területek
Kommunikáció és anyanyelv

180

Élő idegen nyelv (angol, német)

50-50

Matematika

60

Társadalom és jelenkor-ismeret

50

Természetismeret

100

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési
modulok

200

Szakmaismeret

200

Testnevelés és sport

180

Nappali munkarend szerint – heti óraszám 30 óra
Éves óraszám
34 héttel számolva

Műveltségi területek
Kommunikáció és anyanyelv

180

Élő idegen nyelv (angol, német)

50

Matematika

60

Társadalom és jelenkor-ismeret

50

Természetismeret

100

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési
modulok

200

Szakmaismeret

200

Testnevelés és sport

180

Heti óraszám

30
1020 óra

Összesen (éves óraszám)

Esti tagozatos munkarend szerint – heti óraszám 15 óra
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Heti óraszám

Éves óraszám
34 héttel számolva

Kommunikáció és anyanyelv

3

102

Élő idegen nyelv (angol, német)

3

102

Matematika

3

102

Társadalom és jelenkor-ismeret

1

34

Természetismeret

1

34

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési
modulok

1

Szakmaismeret

3

Műveltségi területek

Testnevelés és sport

34
102
-

Heti óraszám
Összesen (éves óraszám)

15

15

510 óra

510 óra

2. A szabadon választott órakeret felhasználása
a szakközépiskolai
- szakmai tárgyak szabadon felhasználható órakeretében és
- az évfolyamonkénti szabadon tervezhető órakeretetekben
- a szakképző évfolyamok szakmai elméleti óráinak szabadon tervezhető időkeretében
a szakiskola
- szakmai elméleti órák szabadon felhasználható órakeretében
A TANEXT Akadémia Szakképző Iskola a tanulók munkavállalóvá válásának segítése
érdekében, a foglalkoztathatóságuk és a szakmai vizsgakövetelményekben meghatározott
szakmai, személyes, társas és módszerkompetenciáik kialakulása érdekében, a szociális
kompetenciák fejlesztését kívánja megvalósítani a jogszabályok áltral biztosított szabadon
választható órakeretekben. Ezen fejlesztések tartalma a tantárgyi ismeretek elsajátításával, a
szakmai kopetenciák kialakításával összehangoltan valósul meg.
A szakképző évfolyamok szakami gyakorlati óráinak szabadon felhasználható órakeretében
a gyakorlati képzést szervező a foglalkoztathatóság érdekében szükséges gyakorlati
kompetenciák fejlesztését végzi.
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3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
[20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (1) bc valamint a 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet
23.§ és 26. § alapján ]
Az iskola a tanuló szobai foglalkozásokon résztvevők számára – a tanulószobai foglalkozások
igénybe vételére szeptember 30-ig jelentkező tanulók számának megfelelő számban – a
közismereti tárgyak tekintetében 1 – 1 db/tanuló, a szakmai tantárgyak tekintetében 2 – 2 db/
szakmai tantárgy számú tankönyvet biztosít.
Az iskola minden tanév május hónapban tankönyv börze megszervezésével segíti a tanulók
használt tankönyv beszerzését illetve digitális felület biztosításával segíti a tankönyvbörze
működését.
Az iskola a jogszabályok által előírt határidőig felméri, hogy a tanulók közül hányan kívánják
igénybe venni az iskolai tankönyvkölcsönzés lehetőségét, és mely tankönyvek tekintetében, ki
tervezi használt tankönyv beszerzését és ki jogosult ingyenes tanköny ellátás igénybe vételére.
Az iskola az részére tankönyv támogatás céljára jutó teljes összegnek legalább 25 %-át
elektronikus adathordozón rögzített tananyag vásárlására fordítja.
Az iskola a távoktatási rendszerén keresztül hozzáférési lehetőséget biztosít a digitális
felhasználásra feldolgozott, a szerzői jogok tekintetében az iskola tanulói számára jogszerűen
használható tankönyvekhez, kötelező olvasmányokhoz.
Az iskola igazgatója a kezdeményezi az iskola fenntartó KONTIKI SZAKKÉPZŐ Zrt-nél
annak a rászoruló tanulónak a támogatását, akinek a tankönyvellátását az iskolai
tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani.
4. A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes
szabályai
[20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (1) bd]
A középiskolai nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb társadalmi
környezetben és tudástartalmakkal összefüggésben – a kompetenciák kialakítása, bővítése,
továbbfejlesztése, az egész életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása.
A pedagógiai feladatok megvalósításához:
- helyes énkép kialakítása
- együttműködési készség fejlesztése
- az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének
megalapozásával, az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban
- az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a zenei, mozgás és vizuális
kultúra eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani
- a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi megalapozása a helyes
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával
44

-

-

mintákat adunk az ismeretszerzésre, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk
az egyéni tanulási módszereket és szokásokat
motiváció és felelősségérzet megteremtése
a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők, egyéni
sajátosságok figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az
ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása
biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és
önművelés alapozásával fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre épülő
kooperatív-interaktív tanulási technikákat és tanulásszervezési módokat

5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módjai
AZ ISKOLAI TESTNEVELÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
53. A mindennapos testnevelés, testmozgás megszervezése
141. § (1) A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, a
(2) bekezdésben foglalt kivétellel testnevelésóra megtartásával kell biztosítani.
(2)76 Amennyiben a tanuló – választása alapján – a mindennapos testnevelésből heti két
testnevelés órát iskolai sportkörben történő sportolással vált ki, függetlenül attól, hogy az
iskolai sportkör feladatait az iskolával kötött megállapodás alapján diáksport egyesület látja-e
el, az iskola a tanulótól a két tanórai sportköri foglalkozáson való részvétel tekintetében
sportköri tagdíjat nem szedhet.
54. A könnyített és a gyógytestnevelés szervezésének, a tanulók könnyített vagy
gyógytestnevelési órára történő beosztásának rendje
142. § (1)77 A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi
szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. Az
orvosi szűrővizsgálatot – kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be – május 15-éig kell
elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell vezetnie, amelyben
fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét.
(2)78 A könnyítetttestnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra
vagy az iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell biztosítani, hogy a
mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon.
(3)79 A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt
nevelési-oktatási intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti
öt tanóra keretében. Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt
vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az
esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell elérnie a
heti öt órát, ezek arányára az iskolaorvos, a szakorvos tesz javaslatot.
(4) Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi,
belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi
lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem.
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(5)80 E § vonatkozásában a 64. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak azzal, hogy
amennyiben a tanuló
a) csak gyógytestnevelés órán vesz részt, értékelését a gyógytestnevelő,
b) gyógytestnevelés és testnevelés órán is részt vesz, értékelését a testnevelő és a
gyógytestnevelő együtt
végzi.

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben
közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai
elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy
testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy
amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes
versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet
keretei között szervezett edzéssel
váltható ki.
Az iskola a mindennapos testnevelés feltételeit a torna szoba kosárlabdázásra, artista
foglalkozásokra, valamin ping-pong szakkörként való használattal előzetes egyeztetés alapján
biztosítja.
A testnevelés órák megszervezésére az iskolai tornaszobában, az iskola által használt
sportpályákon ill. a fenntartó által bérelt sprotlétesítményekben kerül sor.
6. A választható tantárgyak, foglakozások és pedagógusválasztás szabályai
[20/2012. (VIII.31.) 7. § (1)bf alapján; KNt.6.§(2-3), 12.§]
6. §
(2) Az érettségi vizsgán a tanuló a következő vizsgatárgyakból ad számot tudásáról:
a) magyar nyelv és irodalom,
b) történelem,
c) matematika,
d) idegen nyelv – a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevők számára anyanyelv és
irodalom,
e) kötelezően választandó vizsgatárgy; szakközépiskolában a szakközépiskola ágazatának
megfelel szakmai vizsgatárgy.
(3) A kötelező és a kötelezően választandó mellett további vizsgatárgyakból is tehető érettségi
vizsga.
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12.§
(2) A szakközépiskolában az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben
meghatározott ágazatokban tehető munkakör betöltésére képesítő szakmai érettségi vizsga,
továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a szakmai érettségi vizsga
ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető.
A TANEXT Akadémia Szakképző Iskola szakközépiskolai osztályaiban különböző
ágazatoknak megfelelő szakmai tantárgyak oktatása folyik. Az ágazatok ill. hozzájuk
kapcsolódó tantárgyak választásának lehetőségével a beiskolázás folyamatában minden tanuló
élhet.
A tanuló egy évben egyszer az igazgató engedélyével megváltoztathatja döntését. Ez a
megszerzett osztályzatot nem érinti. Változtatás esetén a tanulónak különbözeti vizsgát kell
tenni az újonnan választott tantárgy előző évi tananyagból.
A következő tanévre szólóan az intézmény vezetősége április15-éig írásban tájékoztatja a
tanulókat a meghirdetésre kerülő kötelezően megválasztandó melletti további választható órák
céljáról, tematikájáról, követelményeiről. Ezen órák választása önkéntes. A választott órát
oktató tanár személyéről a tanulók a jelentkezéskor tájékoztatást kapnak, de a tantárgyfelosztás
csak a tanév elején válik véglegessé.
7. Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek
[20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (4) és 128§. alapján]
Az ismeretszerzés szervezeti keretei
Tanóra: Heterogén osztályközösségnek szervezve, csoportbontás lehetőségével élve,
változatos, korszerű oktatásszervezési módszerek használatával – különös tekintettel a
kooperatív technikák és a projektmódszer, tanórai differenciálás, tevékenységközpontú oktatás
használatára.
Projektoktatás: Meghatározott témával, éves munkatervben jelölve. A projektoktatás során a
témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a
pedagógus közös tevékenységére, együttműködésére épül, a probléma megoldása és
összefüggések feltárása útján.
Három hetet meghaladó projekt: Adott témakörben több tantárgy bevonásával szervezve.
Tantárgyi projekt: Adott tantárgy éves programjába illesztve, a projektmódszer használatával
feldolgozott téma, témarészlet.
Témahét: 3-5 nap a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében szervezve, kiemelten
kezelve az egészséges életmód, a környezeti, művészeti nevelés témakörét.
Tantárgytömbösítés: A szakrendszerű oktatásban, az adott éves intézményi órakeret bizonyos
százalékában, felmenő rendszerben.
Műveltségi terület tantárgyi bontás nélküli oktatása: Szakiskolában: magyar nyelv és
irodalom, művészetek, szakiskolában: természetismeret, kommunikáció-magyar nyelv és
irodalom.
Moduláris oktatás: Tantárgyi modulok használata különböző kompetenciaterületeken.
IKT-val támogatott tanóra: A tanórák %-ban való meghatározása felmenő rendszerben.
A fenti szervezeti keretek között alkalmazható sajátos pedagógiai módszerek, eszközök:
kooperatív, egyéni fejlesztés, differenciálás, IKT, páros és kicsoportos munka,
élmánypedagógia, tevékenységközpontú oktatás, stb.
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8. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
[20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (1) bn, illetve XIX.fejezet 171-172§ alapján]
Aktuális helyzet
Iskolánknak kidolgozás alatt van az esélyegyenlőségi terve, foglalkozunk az un. inklúziós
index bevezetésével, adaptációjával
Intézményünk nem igényel a 30/2012. (IX.28.)EMMI rendelet szerinti állami támogatást
a gyakorlatban folytatott ellátásához. Az iskola vezetése elkötelezett a befogadó iskola
működtetésében, esélyteremtésben, hátránykompenzációban.
Meggyőződésünk, hogy az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan támogató lépések,
szolgáltatások tervezése és megvalósítása szükséges, amelyek csökkentik a diákok meglévő
hátrányait, élethelyzetüket megkönnyítik, javítják tanulási motivációját, iskolai
sikerességüket.
Az egyenlő bánásmód követelményének és a szegregációmentességnek, mint
esélyegyenlőségi alapfeltételnek intézményünkön belül is érvényesülnie kell. Az iskola
fenntartója
közhasznú szervezet. Elkötelezett az oktatási esélyegyenlőségek
felszámolásában, a befogadó iskola-modell működtetésében, biztosítja az oktatási-fejlesztési
szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést.
Jellemző a befogadó tanári attitűd, a tanárok szakmai felkészültsége, a pedagógusok
részvétele szakmai továbbképzéseken (dislexia, discalculia, alternatív vitarendezés,
szerhasználat kezelése, stb.).
Alapelvünk és a ténybeli helyzetünk is igazolja, hogy diákközösségünk szociálisan
sokszínű, szociokulturálisan igen eltérő, heterogén. Ez is olyan csoportszervezési, tanulási út
tervezési módszertant igényel, amelynek kiindulópontja az érintett diák helyzete, állapota,
szükséglete. Az egyenlő bánásmód nem egyforma bánásmódot jelent!
A tanulóközösség összetétele a lakóhely szempontjából is, és a szociális helyzetet tekintve is
heterogén: a tanulók nagy aránya nem az iskola közvetlen környezetében rendelkezik
lakóhellyel, a diákok családjainak egzisztenciális helyzete is különböző.
Nehézségünk a tanulók szüleivel való rendszeres kapcsolattartás, a segítség elfogadtatása,
orientáció. Akadályozott az ellátott korosztály „elkésett” szűréseinek pótlása, a helyzetük
precíz feltérképezése külső állami szolgáltatók igénybevételével, a szülők bevonása is külön
feladatot jelent. Ez megnehezíti a formális hátrányos helyzet, SNI, BTM igazolhatóságát. A
peremhelyzetű, „felcimkézhetetlen”, nagyon összetett problémájú diákok számára pedig
ennek elérése se jelentene érdemi segítséget.
Fentiekből adódóan nehéz a kieső állami támogatás helyett forrást biztosítani a minőségi
ellátás mellé.
Ezzel együtt törekszünk piacképes szakma nyújtására, valós igényekhez igazodó
pályaorientációval, az elhelyezkedési esélyek javításával. Igyekszünk pályázatokon részt
venni, a nevelők aktivitását növelni, a differenciált tanulásszervezés szélesebb körben való
alkalmazását ösztönözni, az info-kommunikációs kultúrát, távtanulási módszereket
elterjeszteni.
ISKOLAI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK


A munkatársak továbbképzési tervében nagyobb arányban támogatjuk az egyéni
bánásmód, differenciált oktatás, fejlesztés érdekében szükséges módszertani
továbbképzését.
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Az intézményben tilos a hátrányos megkülönböztetés (bármiféle okból), továbbá minden
olyan különbségtétel, kizárás, korlátozás vagy kedvezés, amelynek célja vagy
következménye az egyenlő bánásmód megszüntetése vagy akadályozása. A feladatellátás
módjára vonatkozó döntések, intézkedések meghozatalakor a gyermek, a tanuló legjobb
érdekét kell figyelembe venni, tekintettel az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének
szellemére és betűjére.
Az oktatást és ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat a fenntartó a társadalmi
kirekesztés, iskolai lemorzsolódás problémáinak megoldását segítő eszköznek tekinti,
ezért a fenntartó segíti az iskolát az inkluzív nevelés, oktatás feltételrendszerének
megteremtésében.
A fenntartó támogatja oktatási intézményét abban, hogy fejleszthessék szolgáltatásaik
minőségét, és komplex szakmai szolgáltatások – pedagógiai szakmai, szociális és
gyermekjóléti, gyermekjogi, mentálhigiénés, pozitív iskolaklímát teremtő tevékenységek
- igénybevételi lehetőségének biztosításával segíti valamennyi diák egyéni tanulásifejlesztési útjának megtalálását és nyomon követését.
A fenntartó ösztönzi az iskolát és annak szakmai szolgáltató partnereit arra, hogy a
felkínált fejlesztési programban figyelemmel legyen a tanulási nehézségekkel küzdő
gyermekekre, továbbá az integrált nevelés elveire és megvalósításának gyakorlatára, a
mentális állapot meghatározó helyzetére.
Az intézmény integrációt támogató tevékenységeket működtet, saját fejlesztésű befogadó
programot hozott létre, amely egész évben biztosítja az iskolaelhagyó gyerekek
folyamatos fogadását, beilleszkedésük támogatását. Ezzel is hozzájárul az oktatás
rendszerének egészét érintő esélyegyenlőtlenség csökkentéséhez, a szegregációs és a
diszkriminációs jelenségek, a korai iskolaelhagyás trendjének megszüntetéséhez. A
befogadó környezet, a gyermekközpontú nevelés megteremtése és elfogadása alapja a
sikeres beilleszkedésnek.
Különösen nagy gondot fordítunk az esélyegyenlőtlenségre, hozzáférési nehézségekre
utaló jelekkel rendelkező gyerekek kiszűrése érdekében a gyerekre érzékeny, állapotához
kompatibilis feltáró-megismerő folyamat szervezésére az eredményes befogadás és
beilleszkedés megtámogatásával. Minden diák mellett személyes gondoskodást nyújtó
szakember dolgozik.
Minden diákunk esetében elvárás, hogy fejlesztésük komplex egyéni fejlesztési tervek
alapján, rendszeres értékeléssel, folyamatos mentorálással, integrált esetkezelési
módszertannal történjen. Negyedévente visszajelzést adunk az előrehaladásról.
Szabadidős, személyiségfejlesztésssel, önkifejezéssel, közösségfejlesztéssel összefüggő
tevékenységek generálása, illesztése, a diák bevonása: projektek, művészeti
tevékenységek, napközi, táborok, alacsony küszöbű szolgáltatások.
Támogatások: étkezési, tankönyv, pályázatok, ösztöndíjak, szociális kassza, kríziskassza
működtetése. Anyagi erőforrások biztosításával lehetőséget teremtünk az ingyenes
szolgáltatások körének bővítésére, valamint a szülők által igénybe vehető támogatási
lehetőségek igénylésére.
Szakmai partnerekkel történő intenzív-proaktív együttműködés.
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9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
[20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (5) a alapján]
Nkt. 54. § (1) A pedagógus - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a tanuló
teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és
a tanítási év végén osztályzattal minősíti. … Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a
tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési
eszköz.
Nkt. 54. § (4) A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a
tanuló értékelésére - jóváhagyott kerettanterv vagy az oktatásért felelős miniszter engedélyével
- az iskola pedagógiai programja a (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérő jelölés, szöveges
értékelés alkalmazását is előírhatja.
A TANEXT Akadémia Szakképző Iskola éves munkatervében a tanév rendjében negyedéves
beszámolási időszakokat határoz meg. A negyedéves beszámoló alkalmat ad évközi
érdemjegyek szerzésére, ill. tanulmányok alatti vizsga szervezésére. A negyedévenként kiadott
Értékelőlapon a diákok tanulmányi teljesítményének értékelését, önmagukhoz képesti
előrehaladásukat, a szociális kompetenciában való fejlődésüket érdemjegyek ill. félévi, év végi
osztályzatok mellett szöveges értékelés formájában fogalmazzuk meg.
Írásbeli ellenőrzés
1.) Diagnosztizáló értékelés: Feltárja a tanulók előképzettségét, ismereteit, hiányosságait.
2.) Formatív értékelés: Folyamatos évközi információszerzés a tanulók rendszeres
munkájáról, hibák, hiányosságok feltárása céljából.
Formatív értékelés formái: röpdolgozat (kisebb anyagrészek számonkérése), kis
terjedelmű téma kidolgozása, szorgalmi feladat megoldása, házi feladat értékelése, teszt
íratása (kiegészítés, választás, algoritmusok mérése)
3.) Szummatív értékelés: Nagyobb időszak lezárása: Témazáró dolgozat
(nagydolgozat), félévi, év végi tematikus egységek megtanítása utáni ellenőrzések,
valamint a tanulási szinteket lezáró értékelések (alapvizsga, szintvizsga, érettségi vizsga,
képesítő vizsga).
A fentiek alapján:
 9. évfolyamos tanulók év eleji tudásszintjének felmérése a munkaközösségek által
készített egységes feladatlappal (Egyes tárgyakon belül egységes értékelési rendszerrel
minősítve.) A jegy legyen tájékoztató jellegű, ne számítson a tantárgy érdemjegyei
közé. (diagnosztizáló értékelés)
 Évközi írásbeli ellenőrzések a formatív értékelés formái szerint (szummatív értékelés)


3.) Témazáró dolgozatok íratása – egy héttel előre bejelentett időpontban - évente legalább
4 (félévente 2).
Az írásos tanulói teljesítmények (dolgozatok) érdemjegyét kötelező a tanulóval ismertetni, a
javítás írásos megállapítások megismerésének, ellenőrzésének, ill. ellenőriztethetőségének
lehetőségét biztosítani, a szóbeli felelteket, pedig szóban is értékelni kell. A tanuló írásos
munkáinak digitális archívumban való rögzítésére minden alkalommal sor kell kerüljön. Nem
kerülhet olyan érdemjegy az osztályozó naplóba, amiről a tanuló nem tud. Az írásos tanulói
munkák javításának, értékelésének határideje: ellenőrző dolgozat; írásbeli felelet,
„röpdolgozat” (2 hét).
Szóbeli ellenőrzés
1.) egyéni felelés
2.) kiselőadás tartása
3.) feladatok megoldásának elemzése osztálykeretben
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4.) egyéb a szakmai kommunikációs készségek fejlődését segítő módon.
A szóbeli ellenőrzés jelentős szerepet tölt be a tanulók beszédkészségének,
kifejezőképességének fejlesztésében, valamint az adott tantárgy szakmai nyelvezetének
elsajátításában. Ugyanakkor a tanár, kérdésekkel, kis segítséggel sikerélményhez juttathatja a
tanulót, ami motiválja őt a későbbiekben. Ezért javasolt, hogy minden tanulónak félévente
minden tárgyból legalább egy szóbeli felelete is legyen. A szóbeli feleletek időtartama 10
percnél hosszabb ne legyen.
Érdemjegyet kaphat a tanuló
- szóbeli feleletre (lehet részletes számadás és összefoglaló, tételszerű)
- írásbeli munkára (röpdolgozat, esszé, házi dolgozat, témazáró nagydolgozat)
- önálló kiselőadásra
- óraközi, tanórai munkára
- tantárgyi tanulmányi versenyen való eredményes részvételre
- digitális kommunikáció eredményeként, számonkérés során.
- egyéb az ismeretszerzés lehetőséget biztosító aktivitásokban való részvételre.
A tanulói szóbeli feleletek / teljesítmények értékelése a teljesítéssel egyidejű, nyilvános és
indokolandó. A tanuló kérheti, hogy feleletének értékelése ne nyilvánosan, hanem általa
megválasztott résztvevők jelenlétében történjen.
55. § (3) Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató
által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról.
10. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
[20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (5) b alapján]
Az otthoni munkát ösztönző, segítő, orientáló feladatnak (házi feladat) igazodnia kell a
tanévi követelményekhez és szolgálnia kell a tanóra anyagának elmélyítését, valamint
begyakorlását. Eredményessége visszajelzést ad a tanuló és a pedagógus számára az
elsajátítás mértékéről és a továbbhaladás lehetőségéről. Alapelv: egyénre szabott, választási
lehetőségeket felajánló feladatot kapjanak a fiatalok, önálló ismeretszerzésre ösztönözzön,
adjon lehetőséget a megszerzett tudás alkalmazására. A tehetséges, érdeklődő tanulókat
szorgalmi feladatokkal, kutatómunka kijelölésével motiváljuk, segítjük.
A házi feladat írásbeli és szóbeli lehet, illetve szorgalmi és hiányosságok pótlását szolgáló
többletfeladat. A ház feladatokat az iskola digitális felületein is közzé kell tenni. Tanítási
szünetek idejére és a hét végére a szokásosnál több feladat nem adható. Az otthoni
feladatok ellenőrzését, javítását, minden esetben el kell végezni.
A tanulók az otthoni munkájukhoz a tanulószobán és korrepetáláson, valamint a
távoktatási rendszer eszközein keresztül kaphatnak szaktanári segítséget.
Az írásbeli házi feladat el nem végzése, a tanulói munka, számonkérés
eredményességében jelződik, ezért külön érdemjegy nem adható, nem számítható be külön a
félévi és év végi osztályzat kialakításakor.

11. A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei
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1. Csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelvet: angol, német.
2. Az informatika tantárgy oktatása ugyancsak csoportbontásban történik, a csoportok
szervezésének alapja általában az idegen nyelv.
3. Csoportbontásban oktatjuk – a tanulók eltérő felkészültésge alapján szervezett csoportok
kialakításával – magyar és matematika közismereti órákat
4. A gyakorlati és a gyakorlati jellegű tantárgyakat (a kerettantervi és szakmai programoknak
megfelelően) csoportbontásban, szakmánként akár 1-3 fős kiscsoportokban oktatjuk.
5. Egyéni felkészítési, konzultációs órán kap tanulási segítésget az a tanuló, aki a tanulmányi
előre menetele érdekében szükséges többlet segítségek és az elérni kívánt eredmény
vállalását kisszerződésben rögzíti és a kiszserződésben általa vállaltakat folyamatosan
teljesíti.
12. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek
[20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 81. §. alapján]
Az iskola a negyedéves (7-8 hetente) vizsgaidőszakokhoz illesztve évfolyamonként
évente 1-1 mérési időszakban a Hungarofit (7-25 éves korig) mérési módszer alkalmazásával
tanévenként, valamennyi évfolyamára kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint
felkészülő tanulók részvételével szervezzük meg a tanulók fizikai állapotának és edzettségének
mérését, vizsgálatát. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az
iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa az artista képzésben közreműködő szakoktatók
bevonásával végzi.
A lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben
érintett tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés
tantárgyat tanító pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése
szempontjából szükséges intézkedéseket. A mért eredmények, a fizikai állóképesség változása
az értékelési rendszerben foglaltak szerint a testnevelési tantárgya értékelésének is egyik
eleme
13. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
[20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 128. § (5) alapján]
13.1. Egészségnevelési elvek
Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és
tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, komplex, a
lehetőségeket és veszélyeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez.
Fontosnak tatjuk, hogy diákjaink azonosítsák az egészségkárosító és függőséget okozó szerek
és életvitel veszélyét, erről nyílt kommunikáció folyjon az intézményben. A megelőzés
érdekében felvilágosító, ismeretterjesztő projekteket indítunk. A lelki egészség
karbantartására önálló mentálhigiénikus munkatársat biztosít a fenntartó. Az iskola tanévi
munkatervében meghatározott egészségnevelési programjai mellett, annak hatékonyságát
növelve az iskola fenntartója a KONTIKI Szakképző Zrt. megállapodás keretében
együttműködik külső szakmai szervezettel tanulói projektek és pedagógus továbbképzés
biztosítása érdekében.
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13.2. A környezeti nevelés elvei
Arra törekszünk, hogy a nevelési- oktatási tevékenységünk során a tanulóinkban
kialakítsuk a környezetvédelemben való aktív, személyes részvételt. Törekszünk arra, hogy
diákjainkban kialakuljon az egyéni döntések, cselekvések fontosságának érzése, kialakuljon
a „fenntartható fejlődés” elvének megértése, a környezettudatos magatartás és cselekvés.
A környezetvédelmi program célja, hogy a tanulók rendelkezzenek korszerű
ismeretekkel, alakuljon ki környezetük és önmaguk iránti felelősségérzetük, életútjuk
tudatos építésének képessége. Rögződjön bennük, hogy ebben döntő szerepe van az ő egyéni
döntéseiknek, cselekedeteiknek.
Elérendő cél:
 Ismerjék tanulóink a környezet (lakóhelyi és iskolai) egyensúlyát, egészségét
veszélyeztető tényezőit.
 Legyenek tisztában az életmódjukból adódó személyes környezet-terhelésükkel
(környezeti lábnyom) és alakítsanak ki célokat a terhelés csökkentésére.
 Minél több tanulóban alakuljon ki tudatos cselekvési, magatartási rendszer a
környezete megóvása, védelme érdekében. Ismereteik birtokában legyenek képesek
lakóhelyi, iskolai (később munkahelyi) környezetük szebbé, igényesebbé,
egészségesebbé tételére. Ismerjék fel napjaink súlyos környezeti kárait és ezen tudás
birtokában érezzék át, hogy környezetük javítása érdekében az ő egyéni tetteiknek
nagy szerepe van.
Jövőképünkhöz tartozó környezeti nevelési alapelveink:
- Tanulóink legyenek tisztában a fenntartható fejlődés fogalmával.
- Ismerjék és tartsák tiszteletben az emberi jogokat, a demokráciát.
- Legyen határozott ismeretük a biológiai- társadalmi sokféleség fontosságáról, az
alapvető emberi szükségletekről, a helyi és globális összefüggésekről.
- Ismerjék fel az ok-okozati összefüggéseket, a kölcsönös függőséget, legyenek
elővigyázatosak a környezetükkel.
A környezetvédelmi tevékenység egyik legfontosabb iskolai színtere az iskola cecei
tangazdasága, Natura 2000-es besorolású terület, mely közösségi programok, közcélú
feladatvállalás szempontjából mind a természettel való organikus együttélés, mind a
szakmagyakorlás környezettudatos vonatkozásai szempontjából gyakorló terepként is
jelen van.
Az iskolafenntartó KONTIKI Szakképző Zrt. tevékenyen vesz részt a Sajó Károly Kárpátmedencei Környezetvédelmi Csapatverseny szervezésében, a 15 év feletti korosztályok
versenyben való részvételének szakmai feltételei megteremtése a TANEXT Akadémia
Szakképző Iskola részvételével történik.
A környezetvédelmi program adott évi tevékenységi rendszerét az egyes tanévek
munkaterveinek részeként alakítjuk ki.
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14. A tanulók jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának
értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek
[20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (1) bi alapján]
14.1. A tanulók jutalmazásához kapcsolódó elvek, jutalmazási formák
Az intézmény vezetősége a kollégák javaslata alapján dicséretben részesíti, ill. jutalmazza
azt a tanulót, aki
- tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi
- példamutató közösségi magatartást tanúsít
- eredményes kulturális tevékenységet folytat
- kimagasló sporteredményt ér el
- hozzájárul az iskola jó hírnevének növeléséhez, megőrzéséhez.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes
helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet
részesíteni.
Az iskolai jutalmazás formái:
 Kiemelkedő munkáért odaítélhető iskoladíj
 Dicséret:
- szaktanári
- osztályfőnöki
- igazgatói
- nevelőtestületi



Év végi jutalom, könyvutalvány
Oklevél

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi dicséretét a szakatanár javaslata
alapján a bizonyítványba kell bevezetni.
Kimagasló teljesítményért könyvjutalom, ill. oklevél adható, szaktanári ill. osztályfőnöki
javaslat alapján. Átadása az iskolai közösség előtt történik.
Kimagasló teljesítményért odaítélhető iskoladíj a ballagáson ill. a tanévzáró ünnepélyen
adható át.
14.2. A magatartás és szorgalom minősítésének követelményei
A magatartás értékelésekor a tanuló életkori sajátosságaihoz mérten a tanuló
viselkedését, társaival, tanáraival való kapcsolatát, közösségi munkáját, fegyelmezettségét
vesszük figyelembe.
A szorgalom értékelésénél a tanuló életkori sajátosságaihoz mért teljesítményét, a
tanuláshoz, feladatainak ellátásához való viszonyulását minősítjük.
A magatartás és szorgalom értékelésében jelentős szerepe van az iskolaközösség tanuló
tagjainak. A félévi és év végi osztályozó értekezleteken az osztályfőnök minden esetben
kikéri az osztályban tanító tanárok és az osztályközösség véleményét a tanulók magatartás
és szorgalom értékelésével, osztályzatával kapcsolatban.
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A magatartás és szorgalom értékelési és minősítési szempontokat az iskolaközösség által
elfogadott szabályzat tartalmazza.
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IV. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
[Knt. 26.§, 69.§(1); 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 118.§ (3),121.§ (7)]
A Pedagógia Program elfogadása, módosítása
A TANEXT Akadémia Szakképző Iskola Pedagógiai programját a fenntartó KONTIKI
Szakképző ZRT. megismerte és a módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadta 2013. május
13-án.
Az iskola nevelőtestülete a Pedagógiai programot megismerése és megvitatása után 2013.
március 29-én elfogadta, 2013. május 30-án a módosított Pedagógiai programot újólag és
egyhangúlag elfogadta.
Az iskola Pedagógiai programját a Szülői Munkaközösség véleményezte, 2013. március 29én, majd a módosításokkal 2013. május 30-én elfogadta. Az iskola Pedagógiai programjáról
az iskola diákjai elfogadás előtt véleményt mondhattak.
Az iskolavezetés a továbbiakban minden év április 15-ig átvizsgálja a Pedagógiai programot,
és javaslatot tesz a tantestületnek a program módosítására.
A program módosítását a következő körülmények tehetik szükségessé:
• A Pedagógia program módosítását törvény írja elő (a törvényben előírt időpontban).
• A módosításra a diákönkormányzat tesz javaslatot (adott év március 31-ig).
• A Pedagógiai program módosítására a Szülői Munkaközösség tesz javaslatot (adott év
március 31-ig).
• A Pedagógia program módosítására a pedagógusok, szakmai munkaközösségei tesznek
javaslatot (adott év március 31-ig).
• A Pedagógiai program módosítására a fenntartó tesz javaslatot.
A módosító javaslatok végleges formáját a tantestület hagyja jóvá minden tanév május
végéig.
A TANEXT Akadémia Pedagógiai programját nyilvánosságra hozza az iskola honlapján.
(www.tanext.hu)
A Pedagógiai Program az intézményen belül az iskolatitkárságon nyomtatott formában is
megtekinthető.
Budapest, 2013. május 30.
Csikós Ildikó
igazgató
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