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Mottó: „A Gyáli úti Puskásból olyan kompetenciákkal felvértezett
technikusokat kívánunk kibocsátani, akik egész életükben
képesek lesznek törvényesen biztosítani saját és közvetlen
környezetük, hozzátartozóik emberhez méltó megélhetését.”
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1. ALAPADATOK
1.1. A tagintézmény
 Megnevezése
BMSZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnázium

 Székhelye
1097 Budapest, Gyáli út 22.

 Fenntartója
Innovációs és Technológiai Minisztérium (Nemzetgazdasági Minisztérium)

 Típusa
szakgimnázium

 OM azonosítója
203058 - 10 - 051407

 Működési területe
országos

 Feladata
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi módosított CXC. törvény 7. §-a alapján
köznevelési, szakgimnáziumi feladatok ellátása.

 Célja
Felkészült és a modern technikában jártas tele- és infokommunikációs szakemberek
képzése, felkészítése a felsőfokú szakmai tanulmányokra és az élethosszig tartó tanulásra.

 Alapítás éve
1906.: Megindul a szakképzés a Gyáli úton
1912.: A Posta Műszerész Tanonciskola alapítása
1994.: A Matáv fenntartásába kerül a Puskás Tivadar Távközlési Technikum
2010.: Bp. Főváros Önkormányzata kezelésébe kerül az Intézmény
2013.: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
2015.: NGM lesz a fenntartó a BMSZC keretei között
2018.: ITM a fenntartó a BMSZC tagintézményeként

 Tevékenységei
A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum alapító okirata szerint
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1.2. A képzési modell szerkezete
A szakgimnáziumi oktatás keretében közismereti és szakmai érettségire való felkészítés,
valamint szakmai képzés az elektrotechnika-elektronika szakmacsoporton belül, távközlési ágazaton.
Iskolánkban a középfokú nevelés előkészítő évfolyammal indul az Arany János Tehetséggondozó Program esetében, illetve a nyelvi előkészítő tanulmányi területen.
A törvényi előírásoknak megfelelően tagintézményünkben felnőttoktatás és felnőttképzés
is folyik.
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2. HELYZETELEMZÉS
2.1. A Gyáli úti műszaki képzés rövid története
1892-ben a Magyar Királyi Posta megvette a Külső-Ferencvárosban a pályaudvaron túli
telket, és itt hozta létre a Készülékjavító Üzemet, az Anyagszertárat és a Posta Kísérleti Állomást. 1906-ban, a nagy postai beruházások idején az akkori vezetés egy hat hónapos
szakmai utánképzést indított el a javítóüzem első emeletén. Ez az átképző tanfolyam tekinthető a Gyáli úti műszaki oktatás elődjének. Mivel az itt végzett tanulók szakmai szintje
megfelelt a kor követelményeinek, tömegessé tették az átképzést, és Kolossváry Endre
postamérnök, későbbi helyettes államtitkár vezetésével elhatározták, hogy tanonciskolát
hoznak létre. Az iskola a Gyáli út és Zombori utca sarkán, a Kísérleti Állomással közös
udvaron, vele azonos stílusban épült. Az egyemeletes neobarokk épületet 1912 végén adták
át rendeltetésének. Az 1941-42-es tanévben a megnövekedett igények miatt a második
emeletet is felépítették. 1950-ig az iskola postaműszerészeket és vonalfelvigyázókat képzett. 1950-ben ipari technikum lett, 1953-ben felvette Puskás Tivadar nevét.
Az első nagy fellendülés ebben az időszakban indult el. Az 50-es, 60-as években több mint
háromezer távközlési technikus hagyta el az iskolát. Abban az időszakban az érettségivel
egy időben kellett technikusképesítő vizsgát tenni. Jelentős dátum 1962., amikor az iskola
akkori igazgatója, Rácz János megalapította a Felsőfokú Távközlési Technikumot. Ez később főiskolává vált, majd 1976-ben Győrbe költözött, és a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola távközlési tagozata lett. Jelenleg a Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszéke.
A Puskást 1968-ban Híradástechnikai Szakközépiskolává alakították át. Fenntartója és tulajdonosa a Fővárosi Tanács lett, amelynek 211 iskolája között külvárosi szakközépiskolává szürkült.
A '85-ös oktatási törvény jelentette az első reménysugarat, amikor ötödikben – az érettségi
után egy évvel – ismét technikusi okleveleket adhatott ki a szakközépiskola.
1994 július 1-jével a Puskás Tivadar Távközlési Technikum a Matáv Rt. által az iskola
működtetésére létrehozott Távközlési Oktatási Alapítványhoz került. A Fővárosi Közgyűléssel kötött közoktatási megállapodásban az alapítvány 50 évre felvállalta a fenntartását.
Így a Technikum székhelye állami telken lévő, önkormányzati épületben üzemelő iskola,
melynek fenntartója egy olyan alapítvány lett, melyet a Matáv finanszíroz.
2010-ben a Magyar Telekom egyoldalúan felmondta a közoktatási megállapodást, így az
iskola a Fővárosi Közgyűlés fenntartásába és működtetésébe került.
2012-ben a fenntartó az "Infokommunikációs Szakközépiskola" toldalékkal egészítette ki
az éppen akkor 100 éves szakképzési intézmény nevét.
2013. január 1-jétől minden önkormányzati iskola állami fenntartásba került. A szakközépiskoláknak, így a Puskásnak is az állam lett a működtetője Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (KLIK) elnevezéssel.
A szakképzés irányítása 2015-ben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz került. 2015-től a
Puskás a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum tagintézménye lett.
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2.2. Képzési forma
A távközlési szakma a középfokú műszaki szakemberektől széleskörű természettudományos alapismereteket, jó kommunikációs készséget, aktív angol nyelvtudást és a mindenkori megújulás képességét követeli meg öt vagy hat év alatt.
A megfelelő szakmai színvonal biztosításához az alábbi vizsgák letételét szorgalmazzuk:
a) ECDL európai számítógép-kezelői jogosítvány;
b) középfokú, B2-es szintű komplex angol nyelvvizsga;
c) emeltszintű érettségi vizsga matematikából, angolból, távközlési ismeretekből, továbbá fizikából vagy informatikából;
d) a törvényi előírásoknak megfelelően angol nyelvből és informatikából szaktanári
javaslat alapján előrehozott érettségi vizsgá;
Intézményünk alapítóként külön miniszteri engedéllyel, egyedi tantervű 9. előkészítő évet
indít tehetséggondozási és felzárkóztatási céllal az Arany János Tehetséggondozó Program
(AJTP) keretében.
Iskolánk angol nyelvi előkészítő osztályt indít a 9. évfolyamon.

2.3. Az iskola tanulói
A magas szakmai követelményeknek csak igen jó képességű, megfelelő szorgalommal és
szakmai elhivatottsággal rendelkező tanulók tudnak eleget tenni, ezért a kilencedik év előtt
felvételi vizsgát tartunk, ahol a felvételizők matematikai gondolkodását, szövegértését, valamint a központi írásbelin túl szóbeli kommunikációs készségét vizsgáljuk meg. Felvételi
előkészítő tanfolyamokat tartunk matematikai gondolkodásból és szövegértésből. Az intézmény országos beiskolázású. A tanulóknak több mint a fele nem budapesti.
Hátrányos helyzetű tanulókból állnak az Arany János Tehetséggondozó Programú csoportjaink. A hagyományos képzésben részt vevő tanulók kb. 15-20%-a vidéki. Ők is az AJTP
társintézményében a Táncsics Mihály Kollégiumban kerülnek elhelyezésre. A létszám 3540%-a bejáró Pest környékéről, a többiek budapestiek. Tapasztalataink szerint a tanulók jelentős részének valamilyen rokona (szülő, nagyszülő) a Gyáli úti alma mater diákja volt.
Legjobbjainkból is csak néhányan hagyják el az iskolát, és kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. Tanulóink nagy része az iskola falai között marad, és csak képesítő vizsga után
megy a kiválasztott felsőoktatási intézménybe. Az elmúlt évek átlagában a tanulók többsége tanult tovább. Az infokommunikációs szakma szakemberszükséglete olyan nagy, hogy a
végzős tanulóink több munkahely közül válogathatnak.

2.4. Az iskola nevelőtestülete
A tanárok egy része valamikor Puskás-diák volt. Minden pedagógus rendelkezik az előírt
végzettséggel, sőt tanáraink jelentős részének két-három diplomája is van.
A nevelőtestület fogékony az újra, fontosnak tartja az állandó megújulást. Az iskola minden pedagógusa és műszaki dolgozója rendelkezik olyan számítógép-kezelői ismerettel,
hogy a szükséges dokumentációkat számítógép segítségével készítse el, illetve minden nehézség nélkül részt tudjon venni a digitális iskola kialakításának programjában.
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A nevelőtestület a jelenlegi struktúrában maradéktalanul képes a tanulókat a meghatározott
követelményszintre felkészíteni.
Az intézmény részt vesz a tanárképzésben, mentorálja a végzős hallgatókat és gyakorlati
helyszínt biztosít számukra.
Informatika- és távközlési tanáraink nagy része az OKJ-ban, illetve az ECDL-rendszerben
az ország számos vizsgaközpontjában bizottsági elnökként működik. Iskolánk több tanára
érettségi elnöki feladatokat is ellát. Mind a műszaki, mind a közismereti tanárok között
vannak szakértők és szaktanácsadók.

2.5. Szakmai munkaközösségek
A nevelési-oktatási célok megvalósítására a hatékonyabb munkavégzés érdekében az azonos tantárgyi csoportot tanító szaktanárok munkaközösségekbe szerveződnek. Az egyes
munkaközösségek élén választott vezetők állnak, tevékenységüket éves munkaközösségi
program alapján végzik. Egy-egy szaktanár szakmai és pedagógiai végzettsége, beosztása
révén párhuzamosan több munkaközösség tagja is lehet.
Az iskolavezetőség a munkaközösség-vezetőkkel kiegészülve biztosítja a nevelőtestület
bevonását az iskola életét befolyásoló tervek és döntések előkészítésébe. A munkaközösségek önállóak, de nem elszigetelten dolgoznak. A munkaközösség-vezetők a nevelőtestület előtt rendszeresen beszámolnak közösségük életéről, szakmai munkájáról, a felmerült
gondokról és javaslatokról.

2.7. Az épületek műszaki állapota
Az 1994-es fenntartóváltás után azonnal megkezdődött a több mint 80 éves épület teljes
műszaki rekonstrukciója, mely 1996 végén befejeződött. Felújításra kerültek a tantermek, a
laboratóriumok, az irodák, a tanári szobák, a könyvtár, és az épület kívülről is megújult. Az
alapítvány a régi tornaszoba helyére egy modern, az átlagnál jóval nagyobb tornacsarnokot
építtetett. A megújult környezetben jelentősen csökkentek a rongálásból fakadó károk, jóval kevesebb lett a szemetelés, és emberibb a hangulat. A kulturált környezetet, mely erősen visszahat a használók, a tanulók viselkedésére is, több mint 20 éve őrizzük.
A XXI. század első évtizedében az iskola rádió- és televízióstúdióval, valamint űrtávközlési laboratóriummal is bővült.

2.8. Versenyeredményeink
Az utóbbi években a szakmai iskolák rangsorában a Puskás az első tíz között található. Diákjaink évente 30-40 országos és regionális versenyen szereznek érmes helyezéseket. Ennek ellenére nem vagyunk "versenyistálló", elhelyezkedésünkből, valamint az AJTP programból
adódóan a hozzáadott értékben az egyik legjobb tehetséggondozó iskola voltunk.
Az iskola ars poeticája a diákok permanens versenyeztetése. Mindenki ott és olyan versenyen induljon, ahol tehetséges, ahol van esélye a szép szereplésre. Ez összehangolt szaktanári, osztályfőnöki, kollégiumi nevelőtanári munkát igényel. A diákjaink az alsóbb évfolyamokon egyszerűbb, regionális versenyeken tanulják ki a versenyzés praktikáját. Majd ugyanők,
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vagy a később érők a 11-12. évfolyamon már az OKTV matematika, fizika és informatika
döntőiben brillíroznak. Ekkor már tudják, hogy a sikerekhez nagyon kemény, kitartó munkán
keresztül vezet az út. A humán versenyzők a Kazinczy-éremmel (Győr) vagy Sátoraljaújhely
városa különdíjával térnek haza. A szakmai érettségi vizsga (SZÉTV) 30 fős döntője szintén
nem múlik el Puskás nélkül.

2.9. Kapcsolataink
a) Középfokú oktatás


Az iskola minden szempontból a legfontosabb kapcsolatot a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégiummal tartja fenn. Integrálva tanítjuk az AJTP-s csoportokat: Heti 30-35 órát a Puskásban, 15-20 órát a Táncsicsban végzünk el. Minden
AJTP-s osztálynak van kollégiumi nevelőtanára és osztályfőnöke, akik szinte napi
kapcsolatban végzik igen nehéz, de eredményes nevelési tevékenységüket. Az oktatás nagyobb része az iskolára, a nevelés nagyobb része a kollégiumra jut.



Az AJTP iskolák és kollégiumok minden megyében megtalálhatók. Szakmailag velük a legszorosabb a kapcsolat, még a több száz kilométeres távolság ellenére is. A
közös kerettanterv megvalósítása céljából a programban nem csak az igazgatók, a
programgazdák, hanem a szakmai munkaközösségek képviselői is legalább
tanévente kétszer összegyűlnek beszámolni, értékelni, egyeztetni. A Puskás informatikából adja a munkaközösség-vezetőt, amely egyértelműen az ECDL program
szükséges korai bevezetésének elismerését jelenti. Az AJTP program szerves folyatása, az immár több mint 100 éves mindig is országos beiskolázású Gyáli úti alma
mater tehetségkutató, tehetséggondozó, tehetségmentő programjának.



Iskolánk a BMSZC tagintézményévé vált, ily módon a hasonló profilú testvériskoláink a centrumon belül vannak, együttműködésünk folyamatos.



Vannak iskolák, akikkel versenyeket rendezünk közösen, illetve versengünk évente.
Ilyenek a váci Boronkay, a pécsi Simonyi, a szegedi Gábor Dénes, a győri Jedlik, a
miskolci Kandó, a soproni Berzsenyi, a gyöngyösi Berze Nagy vagy a határon túlról, a Vajdaságból a Zentai Műszaki Iskola...



A külföldi iskolák közül a ditrói Puskás Tivadar Szakközépiskolával és a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Ipari Szakközépiskolával (1993 óta testvériskoláink),
a lendvai Kéttannyelvű Középiskolával, a kolozsvári Báthory István Líceummal, az
aradi Csiky Gergely Főgimnáziummal és az adai Műszaki Iskolával a legsokoldalúbb a kapcsolatunk.



Végül: a befogadó IX. kerület minden iskolájával természetesen kiemelten jó a
kapcsolat. Műszaki felszereltségünkkel és diákjaink média irányultságú tudásával
sokban tudunk és szoktunk segíteni nekik.

b) Felsőfokú oktatás


A műszaki felsőoktatás terén a legjobb kapcsolatunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karával van.



A győri Széchenyi István Egyetemmel a közös szakma és a közös múlt, , az Óbudai
Egyetemmel a szakmai kapcsolatok kötnek össze. A Neumann János Informatika
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karra sok diákunk jelentkezik, de a Kandó Kálmán Villamosmérnöki karnak mi vagyunk a legnagyobb „beszállítói”. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel is szerteágazó az együttműködés (honvédelmi járőrverseny és a a katonasuli program). A
Testnevelési Egyetem gyakorló iskolája voltunk, részt vettünk a testnevelés szakos
tanárok gyakorlati képzésében. Néhány földrajz, angol, valamint magyar szakos
hallgató is nálunk hospitált az ELTE BTK-ról. Ugyanakkor az ELTE TTK informatika tanár képzésében mentortanárral veszünk részt.


A villamosmérnöki és a műszaki informatikus Msc szintű mérnöktanárok is rendszeresen a Gyáli úton végzik el a hospitálásokat, és/vagy a gyakorló hónapokat.

c) Szakmai vállalatok




A magyar és a külföldi távközlési vállalatok mindegyikében számos volt Puskás-tanuló
dolgozik. Az alapító anyavállalatot, a Magyar Telekomot ki kell emelni ezek közül, de
az Antenna Hungária is igen sok volt Puskás-diákot foglalkoztat, mindkét céggel eleven a kapcsolatunk.
A MÁV-val, a BKV-val, a HM-mel, a Telenorral, a Vodafonnal, az Ericssonnal,
valamint minden jelentős távközlési szakemberigénnyel jelentkező céggel igen jó a
kapcsolatunk. Szintén a szakmai múlt miatt jó a kapcsolatunk a Siemens-szel,
számtalan kisebb Kft-vel, Rt-vel. Ezek a cégek az esetek nagy részében berendezések kölcsönadásával, hosszútávú lízingeléssel, szakmai tanácsadással segítik a Gyáli úti műszaki képzést. A kötelező szakmai gyakorlat megszervezésében is számítunk rájuk.

e) Társadalmi szervek, egyesületek


Tagjai vagyunk az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményei Egyesületének és a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Mozgalmának (Kutató
Diákokért Egyesület).



Az iskola képviselteti magát a Híradástechnikai és Informatikai Tudományos Egyesületben, a Neumann János Számítógéptudományi Társaságban és a Magyar Asztronautikai Társaságban.
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3. AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI ELVEI ÉS CÉLJAI
3.1. Az iskola önmeghatározása
A szakgimnázium feladata kettős:
 kellő természettudományos és korunknak megfelelő informatikai, digitális szemlélettel alapozva felkészíteni a szakmai irányú felsőoktatásra,


a szakmai párhuzamos alapozást is figyelembe véve középfokú szakmai és technikusi végzettséget biztosítson az érettségi illetve a szakképző évfolyam elvégzése
után.

Az iskola mindenkor a szakma, a távközlés, vagyis a Postás-Matáv-Telekom múltat beszámítva az infokommunikációs képzés elkötelezettje volt.
A cél érdekében a tanulók erős természettudományos, szakmai alapozó, anyanyelvi és angol nyelvi képzés után érettségi vizsgát tesznek. Ezután a fix és mobil telekommunikáció
specifikumait alaposan megismerve OKJ technikusi végzettséget is szereznek. A végzettek
elsősorban szakirányú felsőoktatási intézményekben (így: BME VIK, ÓE KKV vagy NIK,
illetve SZIE TT stb.) tanulhatnak tovább.

3.2. Alapelvek
Alapelveink meghatározásában a hagyományok folytatása és a konstruktív életvezetés kialakítása a döntő szempont.
 célunk, hogy a Puskás Technikum mindig a magyar távközlési szakma oktatásának
első számú intézménye legyen,
 törekszünk a pedagógiai folyamat egyirányúságára és az egyetemes emberi értékek
közvetítésére,
 nem kapcsolódunk egyetlen ismert reformpedagógiai iskolához sem, de nyitottak vagyunk az új pedagógiai módszerek megismerésére, átgondolására és alkalmazására,
 a nevelőtestülettel közösen vállalható célokat fogalmazunk meg, s ezeket az elveket alapul véve a közös munkára építünk,
 az intézmény jelenlegi képzési rendszerének keretein belül hajtjuk végre fejlesztési
elképzeléseinket,
 a tanulói befogadásra építő és az elfogadott elveken belül széles cselekvési teret hagyó nevelő-oktató munkát valósítunk meg,
 biztosítjuk tanulóink számára a sokszínű tájékozódás lehetőségét, a különböző eszmerendszerek megismerését, a közéletben való aktív részvételt,
 törekszünk diákjaink honismeretének, nemzeti identitásának elmélyítésére,
 az élettani sajátosságokat figyelembe vevő, teljesítményre ösztönző munkát hirdetünk,
 tehetséges tanulóinkra különös figyelmet fordítunk,
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 az európaiság eszméjének gyakorlatba való átültetését nyugati és keleti irányban
testvériskolák rendszerével valósítjuk meg,
 a kultúrára való fogékonyság és a művelődés természetes, alapvető igénnyé válásához igyekszünk hozzájárulni,
 valljuk és a gyakorlatban is megvalósítjuk az esztétikus környezet nevelő hatását,
ennek érdekében állandóan törekszünk iskolánk környezetének megóvására és fejlesztésére,
 elősegítjük az egészséges életmód kialakítását.

3.3. Közös nevelőtestületi célrendszer és stratégia
Az iskola nevelési célkitűzéseit a rögzített alapelvek, elképzelések, korunk elvárásai és a
jelenlegi képzési modell alapján határozhatjuk meg.
Közös céljaink az alábbiak:
 évente felfrissített beiskolázási programmal,biztosítjuk a minőségi tanulói utánpótlást,
 a korszerű alapműveltség megteremtését, széles körű szakmai alapozással és speciális
szakmai képzéssel kapcsoljuk össze, hogy innovatív tudást alakítsunk ki a tanulókban,
 közismereti és szakmai területen – lehetőségeinktől függően – felkínáljuk a választás lehetőségét, biztosítjuk az érettségire, a szakirányú továbbtanulásra és a szakmai
vizsgákra történő felkészítést,
 a tanulói képességfejlesztést alapvető célkitűzésként kezeljük,
 kezdettől törekszünk a tanulás megtanítására, az eredményes tanulási módszerek és
technikák elsajátíttatására,
 fontosnak tartjuk a tanulók felzárkóztatását, s a tanulási, magatartási és szociális
hátrányok csökkentésére törekszünk,
 nagy szellemi energiát fordítunk a tehetséggondozásra,
 meghatározó célnak tekintjük, hogy tanulóink az általános műveltség és a szakmai
ismeretek birtokában a munkaerőpiacon és a továbbtanulás területén egyaránt érvényesülhessenek,
 közösségteremtő erőnek tekintjük a szilárd értékrendet, a humanista elkötelezettséget, a toleranciát, az egészséges lokálpatriotizmust,
 tudatosan törekszünk a nemzeti kultúra ápolására és közvetítésére,
 minden helyzetben törekszünk a problémák nyílt, őszinte feltárására és megbeszélésére,
 az érdeklődés felkeltésével és ébrentartásával a tárgyi tudás elmélyítését, rendszeres
szerepeltetéssel a kommunikációs készség fejlesztését célozzuk meg,
 a tanári szabadság tiszteletben tartásával, kiszámítható és egységesítéshez közelítő
értékelési rendszert alakítottunk ki,
 a szakmai tananyag állandó korszerűsítésével a műszaki gyakorlatban praktikusan
alkalmazható tudásanyagot oktatunk,
 az átlagosnál nagyobb szellemi megterhelés mellett kiemelten foglalkozunk a testi
neveléssel, a tömegsporttal, és mindenkor törekszünk a tehetséges sportolók támogatására,
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 tudatosan vállaljuk és ápoljuk az iskola értékes hagyományait, s újak kialakítására
törekszünk.
E célok meghatározzák a követendő stratégiát, a gyakorlati eljárások összességét. A célkitűzések megvalósításának sikerét a mindenkori tanulói összetétel természetesen befolyásolja.

3.4. Pályaválasztás, pályaorientáció
a) Iskolába lépés előtt
Az iskolát alaposan bemutatjuk, megismertetjük a jövendő diákokkal, hogy az iskolaválasztás valóban pályaválasztás is legyen.
 Minden tanév őszén nyílt délutánokat és nyílt napokat szervezünk végzős általános iskolások számára. Ezeknek a napoknak az alapvető célja az iskola minél
szélesebb körben történő bemutatása, népszerűsítése az érdeklődők számára. A
nyílt napokon az általános iskolások, szüleik, szaktanáraik „működés közben”
ismerhetik meg termeinket, laboratóriumainkat, és átfogó képet kaphatnak az intézményről.
 A beiskolázás elősegítése céljából minden tanév őszén előkészítő tanfolyamokat
szervezünk a Puskás iránt érdeklődő általános iskolások számára. A matematikából és szövegértésből tartott több hónapos tanfolyamon a résztvevők elsősorban felvételi jellegű feladatok megoldását gyakorolják.
 Minden évben részt veszünk országos, fővárosi és kerületi iskolabörzéken. A
rendezvényeken való részvétel elsődleges célja az iskola bemutatása az érdeklődőknek. Ezekre a programokra az iskola tanárai és diákjai egyaránt felkészülnek, kiállítással, szórólapokkal, az iskolát bemutató működő berendezésekkel
segítik a népszerűsítést. Az érdeklődők a börzéken tanárainktól és diákjainktól
szerezhetnek felvilágosítást az iskoláról.
 A diákjaink évente visszajárnak régi általános iskolájukba, hogy tájékoztassák a
nyolcadikosokat a Puskásban való továbbtanulás lehetőségeiről.
 Különböző kezdeményezésekkel kapcsolatot építettünk ki a Puskás és az általános iskolák között.
b) A képzési idő alatt
A pálya megismertetése, megszerettetése a feladat. Ezt szolgálják a versenyek, a tanulmányi kirándulások, a szakmai gyakorlatok. Az iskola gondol azokra is, akik mégsem maradnak a szűkebb pályán; olyan informatikai tudással és idegennyelv-ismerettel
vértezi fel őket, amelyek minden pályán hasznosak, sőt nélkülözhetetlenek.
Az érettségit megelőző két évben (11–12. évfolyam) a tanulók érdeklődési körének
megfelelő kötelező tárgyakból, továbbá informatikából és fizikából emelt szintű érettségi vizsgára készítünk, valamint a választott pályán történő helytálláshoz szükséges
készségeket, képességeket erősítjük, a tanulócsoporthoz igazított (szükség esetén személyre szabott) módszerekkel.
c) Az iskola befejezése után
A végzett tanulóink nagy százaléka tanul tovább, jelentős részük szakmai irányban.
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3.5. A digitális iskola projektje
Az I (Internet generáció) korában más motivációs eszközöket kell alkalmaznunk a nevelés és természetesen az oktatás során. A diákok kezében lévő okos eszközök a multimédia lehetőségét kínálják. Iskolánk a Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület
segítségével a legalapvetőbb beruházásokat megvalósította.
Célunk a hálózat adta lehetőségek maximális kihasználása, szemléltetés, gyakorlás és
számonkérés során egyaránt. Nevelőtestületünk felkészült és készen áll arra, hogy az
IKT eszközöket napi szinten használja oktatási és nevelési munkájában.
Keretrendszerként a moodle ingyenes szoftvert alkalmazzuk. A beállítandó média szerveren az elkészült anyagokat folyamatosan tároljuk. Kísérletezünk, kipróbálunk más
online lehetőségeket is (Redmenta, Google osztály stb.)
A szakgimnázium megemelkedett informatika szakmai óraszámának keretében új digitális szemléletet megalapozó, jövőbe mutató rendszereket, az irányítás és vezérléstechnika automatizálás, robottechnika széleskörű elterjedésére való felkészítést megalapozó
rendszereket vezettünk be (LEGO, ARDUINO, RASPSBERRY kittek).
Tapasztalatainkat rendszeresen megvitatjuk, tapasztalatcserét folytatunk, a szakmai felsőoktatási intézményekkel (BME, OE) valamint a Centrum iskoláival.
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4. A KÉPZÉS RENDJE
4.1. Az iskola élet- és munkarendje
A tanév munkarendjét, az időbeosztás fő kereteit a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet
szabja meg. Szabályozza a szorgalmi időszak és a szünetek rendjét, rögzíti a legfontosabb
eseményeket.
Az iskola éves munkaterve szabályozza az intézmény speciális élet- és munkarendjét. A
munkaterv rögzíti a tanévre érvényes belső előírásokat, az osztályfőnöki, munkaközösségvezetői és egyéb beosztásokat. Havi bontásban tartalmazza a feladatokat, s rendelkezik
többek között a tanítás nélküli munkanapokról, az iskolai eseményekről, a tanulmányi kirándulásokról és az ünnepek rendjéről. A tanév során az iskolavezetőség részletesen lebontott havi programokat készít az aktuális feladatokról.
Az iskola oktatási tevékenysége a nappali tagozaton a tanév elején összeállított 5 napos
órarend alapján történik. Az órarend tartalmazza az egyes szaktanárok, illetve osztályok/csoportok heti tantárgyi és terembeosztását. A szakórák 45 percesek, közöttük 15 perc
szünet van. Elméleti tantárgyaknál maximum 2, méréseknél maximum 4 tanítási óra összevonása lehetséges. Utóbbi alól a szakképzési évfolyamnál megengedett az eltérés. A 9-10.
évfolyamon a tanórák összevonását igyekszünk elkerülni. Az órarendi beosztás figyelembe
veszi az nevelési-oktatási célokat és az egyes szaktanárok terhelését. Az órarend összeállítását a tantermi, a szaktantermi és a mérőlaboratóriumi helyek szabad kapacitásai erősen
befolyásolják. A tornacsarnok véges kapacitása miatt felmenő rendszerben a mindennapos
testnevelés 3+2 rendszerű kerettantervi lehetőséget választottuk.
Minden osztálynak saját tanterme van, de bizonyos szakórákra – a csoportbontások miatt
is – más-más helyszínekre is vándorolnak. A szakmai gyakorlathoz, a mérésekhez, bizonyos szakmai előkészítő és szakmai tantárgyakhoz laboratóriumok, illetve szaktantermek
állnak rendelkezésre.
Az órarend készítésénél arra törekszünk, hogy az óraterv kötelező óraszámai a napi órarend
első felében, lyukasóra nélkül legyenek megtartva, a nem kötelező órakeret foglalkozásai
(évfolyam-fakultációk, szakkörök, korrepetálások, diákkörök stb.) ezt követően kerüljenek
sorra. A napi időbeosztást, a szakórák kezdetét és végét rögzített csengetési rend tartalmazza.
Az óraközi szünetek időtartama biztosítja a szakórák közötti felfrissülést és az új helyszínekre érkezést. A diákok az óraközi szüneteket saját tantermükben, a folyosókon, illetve az időjárástól függően az udvaron egyaránt eltölthetik.

4.2. Tanulói csoportrendszer
Az iskolai a csoportok kialakítási rendjét a rendeletek határozzák meg. Munkavédelmi előírások miatt egy laboratóriumi, gyakorlóhelyi csoportban maximum 12 diák tartózkodhat
egy tanár felügyelete alatt.
4.2.1. Csoportbontások
a) Informatika csoportok (egyéni számítógépes mérés)
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Az iskola képzési tervében kiemelt szerepet játszik az informatika. A diákoknak
eszközként, rutinszerűen kell használniuk a számítógépet. Ezért mindenkinek minden informatikai mérést egyénileg, külön számítógépén kell elvégeznie.
b) Angol nyelvi csoportok
Kiemelten fontosnak tartjuk az iskola képzési rendjében a nyelvtanulást, ezért a
nyelvet minden osztályban nívócsoportokban tanítjuk. A tanulók nyelvi tudásszintjéhez igazodóan csoportokba soroljuk őket. A kilencedik évfolyamba lépéskor
szintfelmérés után határozzuk meg a csoportok szintjét, s ezen elven alakítjuk ki az
osztályok létszámát. Egy csoport létszáma csak indokolt esetben haladhatja meg a
16 főt. Az angol nyelvi csoportba sorolás képezi alapját a matematika csoportbontásnak is.
c) Laborcsoportok
A 8-12 fős laborcsoportokban az alapmérések oktatása folyik. Itt törekszünk arra,
hogy egyénileg, illetve 2-3 fős kis létszámú csoportokban mindenkinél kifejlesztésre kerüljenek az alapkompetenciák.
d) Szakmai mérőcsoportok (felsőbb évfolyamokon)
A 8-12 fős laborcsoport alcsoportokra bomlik, melyeket mérésvezető tanár irányít.
Az alcsoportok 1-8 fősek, közös szakmai méréseket végeznek mérőáramkörön vagy
berendezéseken. Mivel itt már nincs lehetőség annyi eszköz és berendezés beszerzésére ahány diák (csoport) van, így egy előre meghatározott forgási rend szerint
történik a mérés.
4.2.2. Osztálykeret
Az órák legnagyobb részeit osztálykeretben tartjuk. A termeink 30-36 fő befogadására
és oktatására alkalmasak. Minden osztálynak saját terme van.
4.2.4. Egyéb csoportok
a)
b)
c)
d)
e)

Bármilyen szakkör vagy önképzőkör
Konzultációs vagy felzárkóztató csoport
Valamilyen versenyre készülők csoportja
Fakultációs tárgyat felvevők csoportja
Sportcsoportok

4.3. A képzés belső szakaszai
Az iskola képzési rendszerét az igényes közismereti oktatás mellett széles alapú szakmacsoportos szakmai előkészítés és speciális szakmai képzés jellemzi. Ennek szakaszai a következők:
4.3.1. Felvételi
Nemcsak városonként, de iskolánként, sőt osztályonként is eltér a jelentkezők tudásszintje, ezért felvételi vizsgát kell tartanunk. A felvételi előkészítő tanfolyamainkon
matematikából és szövegértésből van lehetőség a felkészülésre. A központi írásbeli fel-
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vételit követően szóbeli meghallgatáson mérjük fel a jelentkezők motívációját és szakmai orientációját.
4.3.2. 9. előkészítő évfolyam
Az Arany János Tehetséggondozó Program társult tagjaként központi felvételi rendszer
alapján iskolázunk be tanulókat.
4.3.3. Nyelvi előkészítő évfolyam
A heti 18 nyelvóra folyamán két nyelvi szint teljesítése (bemeneti állapottól függően
A2-B1, illetve B1-B2 ), a célnyelvi kultúra mélyebb megismerése, a társalgási kompetencia hangsúlyosabb fejlesztése a cél. Az ezen osztályokba járó diákjaink a 10. év végén de legkésőbb a középiskolai tanulmányok befejezésének idejére B2 szintű komplex
nyelvvizsgát tesznek. Az intenzív nyelvi képzés mellett matematikából, informatikából
és magyar nyelvből felzárkóztatás, szintre hozás történik.
4.3.4. 9-10. évfolyam
A felzárkóztatás, a szintrehozás (különösen matematikából, informatikából és angol
nyelvből), valamint a szakmai alapozás szakasza.
4.3.5. 11-12. évfolyam
Az érettségire, a továbbtanulásra történő felkészítés szakasza. Az iskola hagyományainak és profiljának megfelelően az emelt szintű érettségihez szükséges óraszámban biztosítja minden tanuló számára a felkészülést a választott tárgyakból (matematikából, fizikából, informatikából és távközlési ismeretekből).
A 11. évfolyam végén B2 szintű, komplex angol nyelvvizsgát vagy előrehozott érettségi vizsgát, és előrehozott informatika érettségit tehetnek a tanulók a szaktanárok javaslatára.
4.3.6. Szakképző évfolyam
Ezen szakképző évfolyamon OKJ szerinti képzések folynak.
4.3.7. Iskolaváltoztatási lehetőségek
A két iskola és a szülők kölcsönös megállapodása alapján, különbözeti vizsgák letételével
lehetségesek.
Olykor egy-egy AJTP-s tanuló a család lakhely változása miatti iskolaváltoztatási kérelmét is teljesíteni próbáljuk.
Kiskorú tanuló iskolaváltása esetében mindig a gondviselőnek kell eljárnia.
Ha egy diákunk szeretne átmenni egy másik iskolába
 Az iskolaváltási szándékéról előzetesen tájékoztassák az osztályfőnököt. Lehetőség szerint
a szülő bevonásával beszéljék is meg vele, hiszen az iskolaváltást alaposan meg kell fontolni.
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Végleges szándékát kérvény nyomtatványon –kiskorú diák esetén szülői aláírással- jelezze
az intézményvezetőnek.
Mutassa be a befogadó nyilatkozatot. Tanköteles korú diák esetén ez az iskolaváltás feltétele.
Adjon le minden, az iskolához tartozó dolgot (könyvtári könyvek, ingyenesen felvett tankönyvek, diákigazolvány…), és rendezze minden tartozását. A kilépéssel a jogviszonyához
kötődő kedvezmények, támogatások megszűnnek.
A kilépés hivatalossá válását követő napon törlésre kerül az iskola névsorából, melyet a
központi adatbázisba is átvezetünk.

Tanuló átvétele más iskolából





A szülőnek és a gyermeknek együtt, személyesen meg kell keresnie az intézményvezetőt
tájékozódás és egyeztetés (feltételek, lehetőségek, kötelezettségek, elvárások) céljából.
Erre az egyeztetésre hozzák el a diák bizonyítványait, vagy azok fénymásolatait, az ellenőrzőjét vagy e-napló kivonatát.
Ha az igazgató lehetőséget lát az átvételre, egyeztet a leendő osztályfőnökkel vagy osztályfőnökökkel.
Az átvételi döntéssel egyidőben meghatározzák az átlépés feltételeit:
o pótlások
o szükséges osztályozó vizsgák és azok letételének ütemezése, türelmi idők
o esetleges egyéb feltételek (amennyiben a tanuló nyelvi kompetenciája nem éri el
a leendő évfolyamában tanulók szintjét alacsonyabb évfolyamba kell sorolni)

4.3.8. Az iskola vizsgarendszere
Érettségi vizsga
A szakgimnázium az érettségi vizsgára, s az annak meglétére épülő továbblépésre (szakmai OKJ képzés, felsőfokú tanulmányok) készít fel. Diákjaink közép és emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek.
Az érettségi vizsga kötelező tantárgyai:
 magyar nyelv és irodalom
 történelem
 matematika
 választott idegen nyelv (iskolánkban elsősorban angol nyelv)
 ágazati szakmai érettségi tantárgy

A kötelező tantárgyakon kívül további érettségi tantárgyak is választhatók. Elsősorban az előrehozott informatika, és jó képességű, nagy teherbírású diákjainknak az
emelt szintű fizika érettségi letételét támogatjuk.
A tizenegyedik év végén a törvényi előírásoknak megfelelően angol nyelvből és informatikából szaktanári javaslat alapján a tanulók az előrehozott érettségi vizsgát
tehetnek.
A szakmai képesítő vizsgák
Iskolánk az Alapító okiratnak megfelelően a Köznevelési és a Szakképzési törvény
rendelkezéseinek megfelelően szakmai képesítő vizsgát szervez, az OKJ előírása
szerint. Az iskola a szakképzés befejezésekor minden oktatott szakmában az elméleti és gyakorlati vizsgához előírt feltételeket biztosítja.
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Nyelvvizsga
A tizedik év végén – vagy később – támogatjuk, szorgalmazzuk a középfokú, B2-es szintű
komplex angol nyelvvizsga letételét.
Osztályozó vizsga
Azok a diákok, akik az előírt minimumnál kevesebb tanítási órán vettek részt (pl. tartós betegség, egyéb problémák miatt), vagy az előírtnál kevesebb osztályzatot szereztek a szorgalmi időszak alatt (pl. azért mert éppen a számonkéréses órákon hiányoztak) a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát kötelesek tenni.
Ezek időpontjai: február (az első félévből), április (csak a végzősöknek), június (csak igazgatói engedéllyel) és augusztus. A feladat –és kérdéssorokat a szaktanár állítja össze és értékeli, s állapítja meg az osztályzatot.
Javító vizsga
Azok a diákok, akik a szorgalmi időszak végére egy vagy két tantárgyból elégtelen minősítést kaptak, javító vizsgán vehetnek részt. Ennek időpontja augusztus 21-31. közötti időszakra esik. A pontos dátum a tanévzáró ünnepségen kerül kihirdetésre, de ezt követően az
iskola honlapján is közzé tesszük.
A javító vizsga lebonyolítására az intézményvezető bizottságot jelöl ki.
4.3.9. A magasabb évfolyamba lépés feltételei
Magasabb évfolyamba lépésnél a tantervi minimum teljesítése feltétel (minden tárgyból
legalább elégséges (2) osztályzat). Azon tantárgyakból, amelyekből ezt nem sikerült elérni
az augusztusi javító vizsgákon van lehetőség megszerezni az előző pontban leírtaknak
megfelelően.
A szakképző évfolyamokra sikeres érettségi vizsgával lehet beiratkozni. Aki a 12. évfolyam végén sikertelenül érettségizett, az a szakképző évfolyamra csak feltételesen vehető
fel, abban az esetben, ha az adott év őszi vizsgaidőszakában a pótérettségire jelentkezik.
Sikertelen pótérettségi esetén a tanulók névsorából törölni kell.
Évfolyamot ismételni az köteles, akire az alábbi feltételek közül valamelyik teljesül:






kettőnél több tárgyból nem éri el az elégséges érdemjegyet a szorgalmi időszak (június 15) végére
a javítóvizsgán valamely tantárgyból nem éri el az elégséges érdemjegyet
250 óránál többet hiányzik, nincs elég osztályzata és nem kíván osztályozó vizsgát
tenni
az igazolatlan hiányzásai elérik a 30 órát
valamely gyakorlati jellegű tantárgy óráiról való hiányzása (az igazolatlan órák száma
20% alatti) meghaladja a 20%-ot, és a tantestület nem ad engedélyt a javító vizsgára
(írásban kell kérvényezni az adott év június 20-ig)

akinek valamely gyakorlati jellegű tantárgy óráiról való igazolatlan hiányzása meghaladja a 20%-ot
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5. A PEDAGÓGIAI FOLYAMAT
5.0 A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka
tartalma, az osztályfőnök feladatai
A pedagógusok (a szaktanár) intézményi feladatai
A szaktanár feladata
 tantárgyanként megtervezi egész éves tanítási tevékenységét;
 egész tanévre megtervezi tanórán kívüli, órarend szerint folytatott egyéb foglalkozásait
(szakkör, felzárkóztatás, versenyfelkészítés stb.);
 a tanítási tervezetek elkészítési határideje szeptember 15.;
 tanmenet szerint halad;
 felkészül a tanítási órákra;
 gondoskodik a tanulók otthoni feladatainak kitűzéséről;
 írásbeli dolgozatokat, feladatlapokat és egyéb, a tanulók tudását, előrehaladását mérő és
értékelő anyagokat készít elő; a témazáró dolgozatok időpontját legalább egy héttel
előbb közli a tanulókkal;
 folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulói teljesítményeket, értékel, osztályoz. (A tanulók írásbeli munkáit lehetőség szerint a következő tanítási órára, de legkésőbb 2 héten
belül ki kell javítania. Az írásbeli beszámoltatás mellett a tantárgy sajátosságait figyelembe véve a szóbeli felelést is lehetővé kell tenni.)
 konzultál az osztályt tanító pedagógusokkal, s velük is egyeztetett haladást és követelményeket határoz meg;
 szem előtt tartja az elmélet és a gyakorlat kapcsolatát, ügyel együtthaladásukra;
 tíz perccel első órájának megkezdése előtt megjelenik az iskolában; óráit pontosan, a
csöngetési rendnek és a terembeosztásnak megfelelően tartja;
 ügyeleti szolgálatot lát el a beosztásnak megfelelően;
 a munkából való távolmaradását időben, de legkésőbb a munkakezdés előtt, elháríthatatlan akadályoztatás esetén az akadály megszűnését követően azonnal be kell jelentenie
az ügyeletes vezetőnek;
 személyi adataiban történt változásokat azonnal bejelenti az iskolatitkárnak;
 szükség szerint helyettesít;
 részt vesz a felvételi, különbözeti és javítóvizsgákon a vizsgáztató bizottságok munkájában;
 közreműködik az Iskola éves munkatervében szereplő rendezvényeken;
 részt vesz a szakterületének megfelelő munkaközösségek tevékenységében;
 a haladási és osztályozó naplót naprakészen vezeti
 kéréseit, pályázatait eljuttatja az intézményvezetőhöz;
 fogadóórákon tájékoztatja a szülőket a tanulók előmeneteléről;
 részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, osztályozó konferenciákon és egyéb, neveléssel és oktatással kapcsolatos összejöveteleken;
 szakterületének megfelelően követi a tudomány előrehaladását, fejleszti pedagógiai
módszereit; részt vesz továbbképző, felkészítő szakmódszertani rendezvényeken, bemutató tanításokon;
 a tanév befejezésekor szaktanári jelentést kell készítenie az igazgatóhelyettes számára,
ha a tanmenetet, illetve az előírt óraszámot nem teljesítette.
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Osztályfőnöki munka tartalma





















Feladata
jól megismeri osztálya tanulóit, figyelemmel kíséri személyiségük fejlődését, képességeik alakulását; ennek érdekében szükség szerint órákat látogat, koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját;
folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók és az osztály tanulmányi munkáját, valamint felhívja a gyengén álló tanulók szüleinek figyelmét a bukásveszélyre
a tanév elején felhívja a tanulók figyelmét a hiányzások következményeire; tanköteles
tanuló esetén már az első igazolatlan mulasztása esetén értesíti a szülőt;
a munkatervben meghatározott időben szülői értekezletet és fogadóórát tart;
a munkatervben megadott határidőre elkészíti az osztállyal kapcsolatos adminisztrációt; gondoskodik az igazolások adminisztrációjáról, a beírási naplót napra készen tartja;. A törzskönyveket az iskolatitkár tárolja. Az adminisztráció elkészítésekor az osztályfőnök tőle veszi fel, és az elkészítési határidőre köteles azt visszavinni az irodába.)
a házirend alapján értékeli (jutalmazza, bünteti) a tanulókat; szükség esetén az intézményvezetőhöz fordul;
az Iskola által kínált programokról (rendezvények, szakkörök stb.) tájékoztatja osztályát, és a bekapcsolódásra ösztönöz;
közös programot szervez, figyelembe veszi a szaktanárok javaslatait is;
osztályszintű megemlékezéseket, ünnepségeket tart;
egy- és többnapos túrákra vagy tanulmányi kirándulásra viszi el az osztályát;
egészséges életmódra ösztönöz elméletben és gyakorlatban egyaránt;
ellenőrzi a hetesek munkáját; felelős a terem dekorációjáért, az osztály berendezéseinek, audiovizuális eszközeinek megóvásáért;
együttműködik a diákönkormányzat munkáját segítő tanárral;
rendszeresen kapcsolatot tart a kollégiummal;
ismerteti a tanulókkal és szüleikkel a házirendet;
felméri a tanulók szociális helyzetét,
részt vesz az érettségi-képesítő szóbeli vizsgákon;
szükség esetén összehívja az osztályban tanító tanárok értekezletét.

5.1. Személyiségfejlesztés, értékközvetítés
Iskolánk komplex pedagógiai tevékenységének kiemelkedő célja és feladata tanulóink
személyiségének és tehetségének kibontakoztatása. A nevelési folyamat során a nevelőtestület értékrendszert közvetít, mely a közösségfejlesztéssel összhangban az egyén személyiségének a fejlesztését, gazdagodását is szolgálja, a szociális tanulás legmagasabb szintjét
eredményezi, alapvető célja a tanulók konstruktív életvezetési stratégiáinak kialakítása.
Iskolánkban a személyiségfejlesztés során figyelembe vesszük:
 az adott tananyag-centrikus követelményrendszert,
 és az integratív személyiség-,
 ill. tanulócentrikus felfogásmód szempontjait.
Az ösztönző rendszer terén célnak tekintjük, hogy:
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 a tanulók a szükségletek széles skálájával rendelkezzenek,
 a társadalmi szükségletek (intellektuális, esztétikai, morális) tanulóinkban belső
igénnyé váljanak,
 tanulóink a tudást kiemelkedő értéknek ismerjék el.
Ezeket szolgálják a tantervi követelményeken kívül a versenyek, a tanulmányi kirándulások, a szakmai gyakorlatok és iskolánk hagyományainak ápolása is – az intellektuális, érzelmi és esztétikai nevelés komplex lehetőségeit kihasználva. Az iskola
gazdag tevékenységhálójával és változatos pedagógiai módszereivel a tanulás élményszerűségét és sikerélményét kívánja biztosítani tanulói számára.
Ebben a folyamatban a nevelőtestület:







modellközvetítő szereppel bír,
a hiányos családi szocializációt igyekszik korrigálni,
tanórán kívüli tevékenységekkel is hozzájárul a személyiségfejlesztéshez,
támogatja a kreatív tanulói kezdeményezéseket és önképzési igényeket,
a szervezeti döntéshozatalba, közösségi élet szervezésébe bevonja a diákönkormányzatot – ezzel is fejleszti a hatékony kommunikációs készségeket,
a lehetséges eszközrendszer alkalmazásával segíti a személyiségfejlődés esetleges zavarainak kiküszöbölését.

Az nevelő-oktató munka keretén belül alapvető célkitűzésünk a tanulók képességeinek
fejlesztése. Személyiségvonásként arra törekszünk, hogy tanulóink személyiségére jellemző legyen:
 a kiegyensúlyozott képességstruktúra kellő önismerettel és önuralommal párosulva, mely a személyiség stabilitását szolgálja és megalapozza a későbbi
konsrtuktív életvitelt.
 Tanulási képességek és egyéni technikák széles skálája, a technikai-műszaki képességfaktorok szükséges szintje, az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés
jegyében. Megfelelő pályaorientáció, eligazodás a munkaerőpiacon.
 A jó kommunikációs képesség, mely a konfliktusok konstruktív kezelésére is
képessé tesz, valamint az önreflexióra, korrekt önértékelésre is megtanít.
 A szociális érzékenység, a harmonikus emberi kapcsolatok kialakítására és ápolására való készség alapjaként, valamint a társdalmi szolidaritásra való készség.




Lelki egészség iránti igény és az ennek fenntartásához szükséges készségek és képességek kialakítása.
A testi egészség iránti igény és értékként való elfogadása.
Felelős állampolgári attitűd: jogok és kötelességek ismerete, konsrtuktív norma- és
szabálykövetés, továbbá a globális folyamatokban való tájékozódás igénye.

Meghatározó célnak tekintjük, hogy tanulóink az általános műveltség és a szakmai ismeretek birtokában a munkaerőpiacon és a továbbtanulás területén egyaránt érvényesülhessenek. A szakmai tudásanyag innovatív alkalmazása érdekében törekszünk a
kreatív gondolkodás sokoldalú serkentésére.
A tanulók személyiségfejlesztésében célunk:
 a pozitív érzelmek hangsúlyozott megjelenése a lelki életben,
 a gazdag és erős emocionális reagáló képesség megőrzése és fejlesztése, valamint az érzelmi élet kellő uraltsága.
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A személyiség komplex fejlesztése terén céljaink:
 Fejleszteni a magasabb szintű tudatosságot.
 Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy tanulóink toleránsak legyenek más gondolkodásmódokkal kapcsolatban.
 A személyiség komplex fejlesztését és kibontakoztatását biztosítják az iskola
sokszínű közösségi életének – a közösségfejlesztés címszó alatt részletezett –
tanórán kívüli lehetőségei és tevékenységi formái.

5.2. Közösségfejlesztés
Iskolánkban a közösségfejlesztésnek számos kerete és lehetősége van.
5.2.1. Az osztály
A közösségfejlesztés alapvető színtere az osztály. Az osztályközösségek alakításáért
elsősorban az osztályfőnökök felelősek. Az iskola szorgalmazza az AJTP-s az osztályközösségi programok sokszínűségét, gazdagságát (kirándulás, színház, mozi, múzeum,
képtár, sportesemények). Az osztályon belüli kisközösségi formációk létrejöttét szociometriai felmérésekkel segítjük.
A kulturális hagyományok megőrzésére és a művelődési igények kielégítésére szolgálnak a közös színház- és múzeumlátogatások. A színházlátogatások gyakran a tananyaghoz illeszkednek, s értékes segítséget nyújtanak az irodalmat tanító szaktanárok
számára. Múzeumlátogatások gyakran a központilag szervezett iskolai eseményekhez is
kapcsolódnak (évnyitó, ünnepi megemlékezések).
Hazánk különböző tájainak megismerését szolgálják az évente megszervezett osztálykirándulások (A jelenlegi költségvetési helyzetben a Fenntartó az osztálykirándulás költségeihez nem tud hozzájárulni.). Az általában 2-3 naposra tervezett tanulmányi kirándulásokhoz az iskolai munkaterv biztosítja a tanítás nélküli munkanapokat. Fontosnak
tartjuk a középiskolás évek során a hon- és népismeret kialakítása, fejlesztése céljából az
ország különböző tájait bejárni, illetve komplex programokat (túra, városnézés, sport,
múzeumlátogatás stb.) összeállítani. Az osztályok az öt év során külföldi vagy külföldre
átmenő kirándulásokat is szerveznek. Ennek lehetőségeit bővítik – több évre visszanyúló– kapcsolataink a szomszédos országokban működő testvériskoláinkkal. A kirándulások a kellemes és hasznos időtöltést egyaránt szolgálják.
A közösségfejlesztés szempontjából jelentősnek tartjuk a tehetséggondozó program, valamint a gazdasági ismeretek a közszolgálati munka keretében történő szabadinterakciós csoportfoglalkozások lehetőségét. Ennek során lehetőség nyílik a közösségi élmény direkt formában való megtapasztalására, a társas készségek sokrétű gyakorlására.
5.2.2. Spontán alakuló csoportok
A közösségfejlesztés szempontjából jelentősek a spontán alakuló csoportok:
 a diákönkormányzat,
 a sportcsoportok,
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a fakultációs tárgyat felvevők csoportja,
a valamely tanulmányi versenyre készülők csoportja,
a konzultációs vagy felzárkóztató csoport,
a közösség szolgálati munkában résztvevők csoportja,
bármilyen szakkör vagy önképzőkör.

5.2.3. Iskolai médiumok
 Az iskola weblapja, facebook-oldala szerkesztő tanár irányításával
 Iskolarádió. Itt is besegítenek a felnőttek a vágásba, a szerkesztésbe, de magát a
műsort a diákok készítik.
Az iskolai médiumok lehetőséget biztosítanak a diákok véleményének kifejtésére,
nagyban elősegítik a közösséggé formálódást.
5.2.4. Sportélet
A sportolás infrastruktúráját iskolánk az országos átlagot meghaladó színvonalon biztosította. A Puskás iskolai sportkör által összefogott szakosztályok (asztalitenisz, atlétika,
hosszútávfutás, kerékpár, kosárlabda, labdarúgás, rádió-iránymérő, sakk, természetjáró
teljesítménytúrázás) biztosították diákjaink számára az egyéniségüknek megfelelő testmozgás, a versenylehetőség mellett a közösséghez tartozás élményét, a baráti kapcsolatok
kialakulását. Az osztályközösségek kohézióját elősegítették az osztályok között zajló,
egész tanévet átfogó bajnoki rendszerben megrendezett sportversenyek.
A mindennapos testnevelés megjelenésével a sportlétesítmények és a testnevelő tanárok
terhelése megnőtt, így ezek a szakosztályok működését korlátozzák.
5.2.5. Rádióamatőr klub
 Az iskolában 1938 óta működik rádióamatőr klub. Ez nyitott klub, melyben a
kerület majdnem összes rádióamatőre – 12 évestől 90 éves korig – részt vesz. A
többség azonban volt diákunk, illetve nyugállományú híradó katona. A rádióklub foglalkozásai, versenyei is hírnevet szereztek iskolánknak.
 Iskolánkba van bejegyezve a Reményi István Rádióamatőr Alapítvány, mely
alapító okirata szerint a 14 év alatti korosztály számára ad támogatást az amatőr
munka segítéséhez. Az őszi időszakban hívják össze a kuratóriumot, és ekkor értékelik a kisdiákokat. Ugyancsak iskolánk ad otthont minden évben a Budapest
Gyorstávíró Bajnokságnak is.

5.3. Az iskolai hagyományok őrzése és ápolása
Iskolai hagyományaink felkutatása, őrzése, ápolása és továbbfejlesztése szervesen illeszkedik nevelési elgondolásainkba. A hagyományok ápolásának alapvető célja, hogy diákjaink ne csak racionálisan, hanem érzelmileg is kötődjenek iskolánkhoz. A hagyományok őrzése sajátos, speciális arculatot biztosít az iskolának, színesíti a diákéletet, s tovább bővíti a
tanórán kívüli foglalkozási lehetőségeket (tudományos diáknap, fordított nap, tavaszi
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sportnap, az öregdiákok találkozója stb.) Hagyományos iskolai programjaink alkalmat
adnak az egy évfolyamon tanuló diákjainknak közös együttlétekre, fontos iskolai feladatok
közös megoldására.
A kilencedikesek közösen koszorúzzák meg névadónk, Puskás Tivadar sírját is. A 11.
évfolyam felelős a szalagavató és a ballagás lebonyolításáért. Az arra vállalkozó kilencedikeseink volt általános iskolájukban tájékoztatást nyújtanak élményeikről, első tapasztalataikról az ottani – pályaválasztás előtt álló – volt diáktársaiknak. Ez mindkét iskolájukhoz való kötődésüket erősíti. A kötődést a nálunk végzett diákjainkkal kapcsolattartásban is kifejezzük (Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület). Az egykori sikeres
növendékek élménybeszámolói, életútjuk ismertetése példaként szolgál neveltjeinknek.
5.3.1. Hagyományos rendezvényeink
 A kilencedikesek számára a tanévnyitó ünnepélyt a Nemzeti Sírkertben rendezzük,
ahol iskolánk névadójának a sírját koszorúzzuk meg születésnapja (szeptember 17.)
tiszteletére. Ugyanakkor megemlékezünk Puskás Tivadar testvéréről, Ferencről, az
első magyar telefonközpont megalkotójáról is. Ilyenkor kihasználjuk az alkalmat,
hogy a temetőben barangolva nemzetünk kiemelkedő alakjainak sírjait is felkeressük.
 Az érettségi előtt álló évfolyam hagyományos rendezvénye a szalagavató ünnepség.
A program szervezője a mindenkori tizenegyedik évfolyam. Az esemény külső helyszínen zajlik, ünnepélyes szalagtűzéssel kezdődik, s szalagavató bállal folytatódik.
Az ünnepségre meghívást kapnak az ünnepeltek hozzátartozói is.
 Az iskola egyik legrégebbi hagyománya az évente megrendezett diáknapok. A minden év tavaszán megrendezésre kerülő diáknapok egyikén tudományos előadások
hangzanak el. Részben meghívott előadók, részben a tehetséges diákok tartanak előadásokat. A másik napon egyfajta fordított napként osztályok, illetve csoportok mérik össze erejüket kulturális és sportvetélkedők keretében. Az iskola tehetséges tanulói itt mutatkozhatnak be vers- és prózamondás, ének-zene és egyéb műfajokban. A
program vidám és szórakoztató, beleillik a tavaszvárás hangulatába.
 A diáknapok keretében, Puskás Tivadar halálának évfordulóján (március 16.) koszorúzzuk meg a névadó iskolánkban elhelyezett mellszobrát.
 Minden tanév tavaszán sportnapot szervez az iskolai sportkör. A testnevelő tanárok
által koordinált sportesemény programja évente változó. Iskolai- és osztálybajnokságok, egyéni és csapatversenyek, ügyességi vetélkedők, akadályversenyek, gyalog- és
kerékpártúrák színesítik a programot. Az iskolai és külső helyszíneken folyó események megrendezését tanárokból és diákokból szerveződő rendezőgárda segíti.
 Szintén hagyomány az 1987 óta évente mindig megrendezésre kerülő Puskás-kupa.
A hazai és 1996 óta a határon túli, távközlési szakmát tanító középiskolák diákjai öt
előre meghatározott sportágban mérik össze erejüket. A versenyek mindig más színhelyen kerülnek megrendezésre, általában áprilisban.
 Az érettségiző osztályok tanulóinak rendezvénye a ballagás. A program szervezője a
tizenegyedik évfolyam. Helyszíne az iskola épülete és udvara.
 Öregdiák találkozó: Tudatosan vállaljuk és ápoljuk az iskola értékes hagyományait.
Rendszeresen megszervezzük a 30, a 40 és az 50 éve végzett évfolyamok találkozóit,
a ballagáson való résztvételüket, ekkor a jubiláló öregdiákok díszoklevelet kapnak.
Iskolánk öregdiákjai további számtalan alkalommal térnek vissza hozzánk, és jelenlegi tanulóinkkal közös programokban vesznek részt.
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 Arany Technikusi Oklevél átadó ünnepség: amelyen az éppen 50 éve végzett
technikusok emlékoklevelet kapnak.
 Az évente megrendezett ünnepélyeink – aktualitásuk mellett – jó alkalmat teremtenek kulturális célok megvalósítására. Március 15., október 6. és október 23., 2001
óta a kommunisták áldozatainak, illetve a holocaust emléknapjának megünneplése
mellett a tanévnyitó, a ballagás s a tanévzáró is lehetőséget kínál irodalmi és zenei
betétek meghallgatására.
 Előfordul, hogy egy-egy ünnepséget speciális keretek között ünnepelünk meg (pl.
Aradon, az Új Köztemető 301-es parcellájában, vagy Recsken).
 Az iskolába érkező neves személyiségek az iskolazászló rúdjába ünnepélyes keretek
között (általában a ballagáson, tanévzárón) emlékszöget vernek.
5.3.2. A jutalmazásban megnyilvánuló hagyományaink
 tanév végén a nevelőtestület döntése alapján a legkiválóbb tanulók (a végzős évfolyam tanulói közül) Puskás-emlékérmet, illetve Puskás-gyűrűt kaphatnak.
 1999 óta a Puskás-gyűrűsök fényképe felkerül a dicsőségtáblára
 A nevelőtestület egyedi döntése alapján más kiemelkedő eredményeket elért tanuló
fényképe is felkerülhet a dicsőségtáblára.
 Minden ballagó osztály évszámmal és az osztály betűjelével ellátott emlékszöget ver
az iskolazászló rúdjába.
 A végzős évfolyamelső saját nevével és dátummal megjelölt emlékszöget ver az iskolazászló rúdjába.
5.3.3. Közösségi szolgálat megszervezése
A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát
szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy
csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.
Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. (A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.)
Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja
és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára.
A közösségi szolgálat keretei között:
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
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g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.
Iskolánk a 9–11. évfolyamos tanulói számára három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére,
(ettől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.)
A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében a közösségi szolgálatért felelős tanár
az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő,
majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.
A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő
értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható
be a teljesítésbe.
A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként
legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.
A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.
b) az osztálynaplóban és a törzslapon a osztályfőnöknek dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban,
amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
d) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és
a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a
megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás
időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.
A szervezetekkel való együttműködést, a szerződések előkészítést a közösségi szolgálatért felelős tanár koordinálja.

5.4. Tanórán kívüli egyéb tevékenységek
Az iskola tanórán kívüli tevékenységekre is ösztönzi tanulóit.
a) A tanulási nehézségek enyhítését, a felzárkóztatást az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó korrepetálások jelentik. Az évről-évre újra meghatározott, szaktanárok vezetésével szervezett korrepetálási programok lehetővé teszik a gyengék, illetve a tanórákat mulasztók számára a szakmai lemaradás megszüntetését. A szaktanár időlegesen javasolhatja tanulóinak a korrepetálásokon való részvételt.
b) A tehetség, a képesség kibontakozását, a kedvenc terület elmélyültebb tanulmányozását szolgálják a szakkörök. Az évente értékelt és újra indított szakköri programok
tehetségeket hozhatnak a felszínre, s lehetővé tehetik a képességek felmérését és
fejlesztését. A szakköröket szaktanárok vezetik, s a program alakulására a résztvevők is hatással vannak.
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c) Kimondottan a tehetségek érvényesülését, a szaktantárgyak népszerűsítését szolgálják
az évente megrendezett tantárgyi versenyek. A házi megmérettetéseken kívül fővárosi, illetve országos tanulmányi versenyeken is részt veszünk. Az elért jó eredményeket beszámítjuk az adott tantárgy terén elért eredmény értékelésekor. Az országos
döntőbe jutott versenyzőink számára felkészítő foglalkozásokat is szervezünk.
d) Az utóbbi években a szakköri és a könyvtári munka integrálásával jelentős számú
tanuló vesz részt az iskola WEB oldalának kimunkálásában. A szabad internethozzáférés biztosításával mindenki számára nyitott a világ. Az internet megjelenése
rengeteg pedagógiai problémát vet fel, illetve oldott meg.
– A számítástechnika vizsgán jól szereplő, másodévet befejező tanulók önálló
levelezési címmel (e-mail) rendelkeznek. Általában azonnal névjegyet
nyomtatnak, ezzel maguknak és az iskolának is elismerést szereznek.
– A WEB iskolánk legkönnyebben és leggyorsabban elérhető kapujává vált.
Végzős hallgatóink ide küldik megjegyzéseiket, észrevételeiket, esetleg kéréseiket.
– Az iskolának hivatalos honlapján (www.puskas.hu) kívül www.puskas.sulinet.hu
címen önálló, diákok által szerkesztett honlapja van. Ezen sok hasznos információ, illetve színes fotó, film viszi hírünket a világba.

5.5. A tanulók ösztönzése és támogatása
A jelen helyzetben anyagi lehetőségeink korlátozottak a tanulók ösztöndíj rendszer fenntartására, de törekszünk anyagi erőforrásokat erre a célra szerezni.
Amennyiben anyagi erőforrásokat sikerül szereznünk a tanulók ösztönzésére, akkor a tantestület által 1994-ben kidolgozott ösztöndíjrendszert érvényesítjük.
Az iskola minden (az adott tanévben nem ismétlő) diákjának biztosított ún. kulturális ösztöndíjat. Ennek az ösztöndíjnak a célja elsősorban az osztályok közösségi programjainak
támogatása. A tanulók kulturális ösztöndíj felhasználásáról a diákönkormányzat javaslata alapján az osztályfőnök döntött.
Ösztöndíjrendszerünk további alkotóelemeit jelentette az ún. tanulmányi ösztöndíj, az ún.
minőségi ösztöndíj és az ún. közösségi ösztöndíj. Ezek elnyerésének mértékét a diákok
egyéni teljesítményeikkel határozták meg, felhasználásuk is egyénileg (de az iskola által
ellenőrzötten) történt.
Tanulmányi ösztöndíjat az év végén a jobb tanulmányi eredményt elérő diákjainknak juttattunk, amiből finanszírozhatták a tankönyvcsomagot, az ECDL vizsga regisztrációs díját,
valamint a modulok vizsgadíját is.
Minőségi ösztöndíjat tanulmányi versenyeken elért eredményekkel lehetett szerezni.
Mindazok az országos és regionális tanulmányi versenyek lehetőséget kínáltak erre, amelyeken technikumunk központilag részt vett. A minőségi ösztöndíj mértékét az adott tanulmányi verseny nehézségi foka és az elért eredmény befolyásolta.
Iskolánk életében jelentős szerepük van a diákok társadalmi, sport és kulturális szervezeteinek. Az iskola közösségeiért munkát végző diákjaink közösségi ösztöndíjban vagy más
jutalmazásban részesülhettek.
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5.6. A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenység
A nevelőtestület tudatosan vállalt egyik meghatározó feladata és felelőssége a képességfejlesztés, a lehetőségek biztosítása a tehetségek kibontakoztatására, hiszen egy tanuló életét
meghatározhatják középiskolai tanulmányai. Iskolánk már a beiskolázáskor is a képességek komplex felmérésére koncentrál, ezt követi első osztályban a diagnosztikai jelleggel
készülő képesség-struktúra felmérés.
A képességek minél jobb kiaknázására, a hatékonyság növelésére szolgál a szaktanárok véleményén alapuló csoportbeosztás.
Az iskolánkban történő tehetséggondozás legfontosabb elemei:
 a versenyekre való kis csoportokban történő felkészítés. Ilyenkor egy-egy tanár
akár 2-3 tanulóval foglalkozik. Nem csak a reál- vagy szaktárgyakban (fizika, matematika, számítástechnika, szaktárgyak) tartjuk fontosnak a tehetséggondozást, hanem
egyre szélesebb körben próbálunk lehetőséget biztosítani azoknak a tanulóknak, akik
a humán tantárgyak iránt érdeklődnek (helyesírási verseny, szépkiejtési verseny).
 1999 áprilisa óta tudományos diákköri (Elektronikus Konstrukciós Diákkör) csoport működik az iskolában, amely tagja az Országos Tudományos Diákkörök Országos Mozgalmának. A mozgalom sikerében az iskola tevékeny részt vállal, hiszen
helyet biztosít és a lebonyolításban segédkezik a TUDOK (Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája) országos találkozóinak. Az elektrotechnikai-konstrukciós szakkör magas színvonalon segíti a műszaki-technikai témák iránt
érdeklődőket tehetségük kibontakoztatásában.
 2003 őszétől külön „junior szekcióban” több diákunk részt vesz a BMF Kandó
Kálmán Főiskolai Kar TDK konferenciáján.
5.6.1. Arany János Tehetséggondozó Program
Iskolánk alapító tagja a 2000-ben induló, az Oktatási Minisztérium által szervezett Országos Arany János Tehetséggondozó Programnak. Budapestről mi vagyunk az egyetlen
iskola, az országban pedig az egyetlen szakgimnázium, amely – külön miniszteri engedélylyel – lehetőséget kapott a program elindítására.
1. Az iskolánk elfogadja az Arany János Tehetséggondozó Program alapvető céljait
és programját:
 a tehetséggondozást,
 az oktatás tartalmának és minősítésének korszerűsítését,
 a különböző szociális, kulturális, gazdasági háttérrel rendelkező szülők gyermekei számára az esélyteremtést, hátránykompenzációt,
 magas színvonalú felsőoktatásra való előkészítést.
2. A programban részt vevő intézmények közös önfejlesztő munkájában folyamatosan, tevékenyen részt veszünk (a programban működő munkaközösségek munkájában, az angol, testnevelés, tanulásmódszertan, informatika tantervek kidolgozásában).
3.

Tanáraink közül többen elvégezték a tehetség fejlesztésével kapcsolatos továbbképzéseket.

4.

Speciális feladatok:
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 A programba felvételt nyert tanulók tanulmányaikat egy előkészítő évben kezdik meg, amelynek tananyaga egyaránt figyelmbe veszi a felzárkóztatás, a helyes tanulási stratégiák kialakítására való törekvés és a tehetséggondozás feladatait.
 Folyamatos kapcsolattartás a kollégiumi tanárokkal, a felzárkóztatásra szoruló tanulók és a tehetségek nyomon követése, esetlegesen egy-egy tanulóra kidolgozott speciális program végrehajtása.
 A szülők segítése a tehetség felismerésében és elfogadásában.
 Magas színvonalú oktatással a program rangjának, hírnevének fenntartása.
5.6.2. Nyelvi előkészítő évfolyam
A KT 2003-as módosítása lehetőséget adott az idegen nyelvi előkészítő osztály indítására a 9. előkészítő évben. A cél az, hogy minél több középiskolás tegye le a B2 szintű
komplex nyelvvizsgát, , illetve emelt szinten érettségizzen. Ezáltal könnyebben el tud
helyezkedni az Európára kiterjedő munkaerőpiacon, valamint továbbtanulásához és a
felsőfokú diplomájához előírt nyelvi követelményeket is teljesíti.
Azon diákok várjuk erre a formára, akiknek az általános iskolában nem volt módjuk
megfelelő szinten nyelvet tanulni.
Képzési formák:
 Megfelelő számú és struktúrájú jelentkező esetén teljes nyelvi előkészítő osztályt indítunk.
5.6.3. Tanulmányi versenyek
A tanév során előzetes ütemezés szerint országos, regionális, fővárosi és iskolai versenyeken indítjuk tehetséges diákjainkat. Ezek a versenyek beépültek az iskola nevelési
programjába.
 ARANY DÁNIEL MATEMATIKAVERSENY
– a kilenc-tizedik évfolyam számára központilag rendezik,
– az országos verseny három fordulóból áll,
– csak írásbeli fordulókat rendeznek.
 MIKOLA SÁNDOR TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY
– a tizedik évfolyam számára központilag rendezik,
– az országos verseny három fordulóból áll,
– írásbeli és kísérleti fordulókat rendeznek.
 IMPLOM JÓZSEF HELYESÍRÁSI VERSENY
– a kilenc-tizenkettedik évfolyam számára rendezik,
– az országos verseny két fordulóból áll (ezt házi forduló előzi meg),
– csak írásbeli része van.
 ÉDES ANYANYELVÜNK VERSENY
– a kilenc-tizenkettedik évfolyam számára rendezik,
– az országos verseny két fordulóból áll (ezt házi forduló előzi meg),
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– írásbeli és szóbeli részből áll.
 SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY
– a kilenc-tizenkettedik évfolyam számára rendezik,
– az országos verseny két fordulóból áll (ezt házi forduló előzi meg),
– írásbeli és szóbeli részből áll.
 ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY (OKTV)
matematikából, fizikából és informatikából (alkalmazói, programozói)
– a 11. és a 12. évfolyam számára központilag rendezik,
– házi fordulóval indul, országos döntővel zárul,
– az országos döntő helyezettjei a felsőfokú felvételin többletpontot kapnak.
 ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY (OSZTV)
– a szakmai vizsga előtt álló végzős évfolyamok számára központilag rendezik,
– házi fordulóval indul, országos döntővel zárul,
– az országos döntő szóbeli fordulót is tartalmaz.
 NEMES TIHAMÉR SZÁMÍTÁSTECHNIKAI VERSENY
– országos verseny elsősorban programozási feladatokkal,
– az egyes fordulókat központi tételek alapján szervezik,
– a kilencedik és a tizedikévfolyam külön kategóriában indul,
– az országos döntő helyezettjei felsőfokú felvételi kedvezményben részesülnek.
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 SIMONYI KÁROLY ELEKTROTECHNIKAI VERSENY
– a tizedik évfolyam számára központilag szervezik, egyéni és csapatverseny,
– szakmai alapozó, matematikai és fizikai ismereteket igényel,
– a szakmai alapozó rész elméleti és méréstechnikai feladatokat tartalmaz,
– a verseny házi fordulóval indul, országos döntővel zárul,
– az országos döntő szóbeli fordulót is tartalmaz.
 NEMZETKÖZI KENGURU MATEMATIKAVERSENY
– a kilenc-tizenkettedik évfolyam számára központilag rendezik,
– egy fordulóból álló tesztverseny, évfolyamonként rangsorolják a diákokat.
 GORDIUSZ MATEMATIKA TESZTVERSENY
– a kilenc-tizenkettedik évfolyam számára központilag szervezik,
– két fordulóból álló tesztverseny.
 ISKOLAI SZINTŰ SZAKTÁRGYI VERSENYEK
– a versenyek megrendezéséről a munkaközösségek döntenek,
– a verseny időpontját és jellegét munkatervben rögzítjük.

5.7. A gyermek- és ifjúságvédelem
A gyermek- és ifjúságvédelem kiemelten fontos szerepet játszik iskolánk pedagógiai programjában. Ezirányú feladataink megoldásában elsősorban az osztályfőnökök, tanárok, az
iskolapszichológus, az iskolaorvos és a védőnő összehangolt munkájára számítunk.
Minden tanév elején az osztályfőnökök segítségével feltárjuk a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulókat. A veszélyeztetettség okai lehetnek:
 családi problémák,
 tanulási problémák,
 szociális problémák,
 kulturális különbségek okozta problémák,
 egészségügyi problémák.
A tanár figyelemmel kíséri a gyermek életmódjában, magatartásában bekövetkező változásokat, az iskolai teljesítményét. Negatív változás esetén a támogató odafordulás jelenti a
segítségnyújtás kezdetét.
A valódi gond megismerését követően tud dönteni a pedagógus, hogy a problémával történő segítő foglalkozáshoz rendelkezik-e elégséges pedagógiai eszközzel. Amennyiben, a
konkrét probléma meghaladja szakmai kompetenciáját, akkor segítséget kell kérnie más
szakembertől (iskolapszichológus, védőnő, iskolaorvos).
Az iskolában rendelő iskolaorvos rendelésén a tanulók éves egészségügyi szűrésen vesznek részt.
Külön figyelmet fordítunk az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő diákokra. A kistérségi hátrány miatt a tanulók között sok a veszélyeztetett. Az ő esetükben a
családdal és a kollégiummal való együttműködésnek szorosabbnak kell lennie. Az év ele-
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jén külön figyelmet fordítunk a nagyvárosba kerülés okozta problémákra, a konfliktushelyzetekre.
Iskolánkban átfogó prevenciós tevékenység folyik. Ennek részterületei:
1. egészségnevelés:
 egészséges életmód, szokások kialakítása (osztályfőnöki órák, meghívott
előadók, iskolai sportesemények keretében),
 drog-prevenció (előadások osztályfőnöki órán, ismeretterjesztés),
 szexuális felvilágosítás és a szexuális viselkedés kultúrája (meghívott előadók, védőnő),
 rendszeres egészségügyi szűrés, illetve ezzel kapcsolatos előadások (összhangban a közoktatási törvénnyel).
2. a prevenció része a személyiségfejlesztés,
3. a közösségfejlesztés,
4. a tanulás tanítása, felzárkóztatási program.
A prevenciós tevékenysége keretei:
 osztályfőnöki órák meghívott külső előadókkal
 társadalomismeret és etika órák a 11. évfolyamon
 gazdasági, jogi és vezetési ismeretek, valamint projekt ismeretek a 14. évfolyamon
 egyéni beszélgetések
 iskolán kívüli tevékenységek
 tanulóink nagy része megszerzi a gépjárművezetői jogosítványt, melyben vizsgatárgy az „elsősegélynyújtás”
A prevenciós tevékenység célja elsősorban a felvilágosítás, megelőzés. Bizonyos esetekben nemcsak a diákokat célozzuk meg egy-egy felvilágosító programmal, hanem a szülőket is (drogokkal kapcsolatos felvilágosítás).
Igyekszünk a veszélyeztetett fiatalok problémáit hatékonyan kezelni, segítünk megtalálni a
gyerekeknek azokat az iskolán kívül igénybe vehető ifjúságvédelmi szakellátó intézményeket (Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, segélytelefonok, alapítványok stb.), amelyek segítséget tudnak nyújtani számukra.
Az iskola nagy hangsúlyt fektet a kollégák tájékoztatására is az ifjúságvédelemmel kapcsolatos szakirodalomról, pályázati és továbbképzési lehetőségekről. Nevelőtestületünk tagjai rendszeresen részt vesznek ilyen irányú képzéseken, összefogva segítik a drogprogram
megvalósítását.

5.8. A beilleszkedési, magatartási nehézségek kezelése
Fontosnak tartjuk, hogy megkönnyítsük diákjaink beilleszkedését az iskolaközösségbe.
Prevenció:
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A magatartási problémák megelőzése a legfontosabb cél, ezt szolgálják a prevenciós
tevékenységek is:
– egészséges életmód
– drogprogram
Problémakezelés:
A kialakult vagy már meglévő problémákat több lépcsőben igyekszünk megoldani:
 Elsősorban az iskolapszichológus segítségét kérjük. (Lehetőség van mentálhigiénés konzultációra).
 Éppúgy, mint amikor tanulásbeli problémákról van szó, a magatartási problémák
megoldásában is bevált gyakorlat a tényfeltáró megbeszélés, amikor az igazgató, a tanulót tanító tanárok, a tanuló és a szülei együtt igyekeznek megoldani a
tanulóval kapcsolatos problémát. Ekkor közösen konkrét cselekvési tervet dolgozunk ki, meghatározott feladatok pontos kijelölésével és számonkérésével.
 Ha mindezek eredménytelenek, akkor javasoljuk a szülőknek a nevelési tanácsadót és végső esetben az iskolaváltoztatást.

5.9. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
A tanulási kudarcok megelőzése az elsődleges célunk, ezt segíti:
 a tanév kezdetén az összevont szülői értekezlet, ahol a tanulók feladatairól, lemaradások esetére a tennivalókról előre tájékoztatjuk a szülőket,
 az év eleji képességstruktúra felmérése szintén a megelőzés része,
 a "Sajátos nevelési igényű" tanulók (SNI) integráltan zajló nevelése és oktatása,
speciális esetekben külön foglalkozások biztosítása, amennyiben erre a fenntartó lehetőséget ad.
Problémakezelés:
A tanulási problémával küzdő gyermekeket segítő program az osztályfőnök irányításával, az osztályban tanító tanárok részvételével végrehajtott személyre szóló feladat.
A lemaradó, gyenge (bukott) félévi tanulmányi eredményt elérő tanulók számára felzárkóztatási programunk van:
 Megpróbáljuk feltérképezni a sikertelenség okait, ezért rendszeresen (félévente
az 1-2 tárgyból bukottak esetén) konzultálunk a bukott tanulók szüleivel, tanáraival.
 A gyenge tanulók számára kötelező korrepetálást írunk elő, amit a korrepetálási füzetben nyilván kell tartani. Bizonyos esetekben tanulópárokat alakítunk ki.
Csak a korrepetálások eredménytelensége esetén javasoljuk a szülőknek az iskolaváltoztatás lehetőségét. Iskolaváltoztatás esetén a tanulót képességének megfelelő iskolába irányítjuk..
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6. A SZÜLŐ, TANULÓ, ISKOLAI ÉS KOLLÉGIUMI
PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI
A pedagógiai tevékenység akkor a leghatékonyabb, ha a fiatalt érő hatások összehangoltan,
nem pedig egymást gyengítve, esetleg kioltva jelentkeznek. Ennek megfelelően igyekszünk minél több lehetőséget megragadni, hogy a nevelésben legfontosabb tényezők (az
otthon, az iskola és – tanulóink egy jelentős részének esetében – a kollégium) koordináltan
érvényesülhessenek.
Fontosnak tartjuk továbbá azt is, hogy – amikor csak hasznosnak látszik ez pedagógiai
szempontból – technikumunk életének, működtetésének szervező munkálataiba tanulóinkat
is bevonjuk, hiszen az iskoláért végzett hasznos tevékenységek személyiség- és közösségfejlesztő hatásúak. Ugyancsak szerencsés – a kínálkozó lehetőségeket kihasználva – a szülők bevonása is olyan iskolai feladatokba, amelyekkel gyermekük javára lehetnek, s amelyeknek révén gyermekük iskoláját ők is magukénak is érezhetik.
 Egyes iskolai programok szervezésében és lebonyolításában az iskola vezetősége
(vagy a munkatervben meghatározott, valamely konkrét esemény megszervezéséért
és lebonyolításáért felelős tanár) tudatosan épít a diákság segítségére: a diákönkormányzat hathatós közreműködésére, tagjainak munkájára.
 Az intézményi tanács (volt iskolaszék) a nevelő- és oktatómunka segítésére, valamint a nevelőtestület, a szülők, a tanulók és a fenntartó együttműködésének előmozdítására jött létre. Jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési vagy
egyetértési jogot gyakorol. Ezeken túl minden olyan kérdésben véleményt nyilváníthat, amely az intézmény működésével bárhogyan is összefügg.
 A szülői szervezet iskola- és osztályszinten működik. Az egyes osztályok szülői
szervezetei három tagot delegálnak az iskola szülői szervezetébe, amelynek élén a
háromtagú választmány áll.
 Az iskolai szülői szervezettel, annak választmányával az igazgató tartja a kapcsolatot. A szervezetnek véleményezési joga van az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának, az iskola házirendjének elfogadásában, a szülőket anyagilag érintő
ügyekben, a szülői értekezletek egyes napirendi pontjainak meghatározásában, továbbá az iskola és a családok kapcsolattartási rendjének kialakításában. Tagjai választják a szülői képviseletet az intézményi tanácsba.
 Az osztályok szülői szervezeteivel az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot. Feladatuk az iskolai és családi nevelés összehangolása, segítségnyújtás egyes tanórán kívüli rendezvények előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában.
 Az igazgató tanévenként egy összevont (évfolyam-) szülői értekezletet tart.
Ugyancsak az igazgató tart – a félévi értesítést követően – felzárkózást szolgáló tájékoztatót a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók szüleinek. Rendkívüli esetben az
igazgató személyes megbeszélésre hívja be a szülőket.
 Az osztályfőnökök tanévenként a munkarendben meghatározott időpontokban tartanak rendes, indokolt esetben pedig rendkívüli (osztály-) szülői értekezletet. Az
osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket gyermekük tanulmányi előmeneteléről,
esetleges mulasztásairól. A szülők és a gondviselők az online elérhető elektronikus
naplóban tájékozódhatnak gyermekük osztályzatiról, tanulmányi előmeneteléről.
 A szaktanárok részben a munkatervben meghatározott időpontokban tartják meg
fogadóóráikat, részben pedig előzetes – telefonon történő – egyeztetés után tarta-
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nak rendkívüli fogadóórát. A tanárok és a szülők kapcsolattartását szolgálja az online elérhető elektronikus napló, az órarendhez igazodó beosztás, amellyel az egyes
szaktanárok iskolai telefonelérhetősége tekinthető át.
 A kollégiummal karöltve igyekszünk elősegíteni egymás házirendjének pontos
megtartását, egymás közösségi programjainak zökkenőmentes lebonyolítását, ha lehet, egyre több közös szervezésű programmal is alkalmat teremtve a pedagógiai
együttműködésre. Iskolánk tanárai – elsősorban az osztályfőnökök – közvetlen kapcsolatban állnak a kollégiumi nevelőtanárokkal. Így – egymás időben történő tájékoztatása mellett – diákjaink nevelésével összefüggő közös döntésekre is lehetőség
van.
 A felvételi után tartott nulladikos összevont szülői értekezleten az igazgató a kollégium igazgatójával közösen nyújt tájékoztatást a szülőknek. Így már a középiskolai évek küszöbén nyilvánvalóvá válik a három fél: az iskola, a kollégium és a szülők érdekközössége.
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7. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM
Iskolánk egészségnevelési programjának célja, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe
véve érdemi hatást gyakoroljunk diákjaink személyiségfejlődésére, mely nagyban meghatározza az életmódjukban később kialakuló szokásaikat. Lehetőségeinkhez mérten biztosítjuk a tanulók részére az egészséggel kapcsolatos ismeretek és tudás bővítését, a saját és a
környezetükben élők egészségének előmozdítása érdekében. Az egészségnevelési program
a gyermek- és ifjúságvédelemmel összhangban lett kialakítva, növelve ezzel is a program
hatékonyságát.
Egészségfejlesztéssel kapcsolatos munkánk a következőkben felsorolt fontos területekre
terjed ki:
 egészséges személyiségfejlődés elősegítése,
 egészséges táplálkozás,
 mindennapi testmozgás,
 testi higiénia,
 dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószer használat megelőzése,
 szexuális nevelés.

7.1. Helyzetelemzés
Az iskolánkat választó diákokat és családjaikat általánosságban a saját maguk és környezetük iránti igényesség, a belső és külső elvárásoknak való megfelelni akarás jellemzi. Ez
olyan alapnak tekinthető, melyre egészségnevelési programunk kidolgozása és végrehajtása során építkezhetünk. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a mi diákjaink sem képesek teljesen kivonni magukat napjaink zaklatott, túlhajszolt életmódjának
velejárói alól. Annak ellenére, hogy a tanulók több mint fele nem fővárosi illetőségű, egyre
több gyermeket sújt a mozgásszegény életmód, a rendszertelen, egyhangú táplálkozás, valamint az állandó teljesítménykényszer okozta stressz egészséget károsító hatása. Ezekhez
még hozzájárul az is, hogy a serdülőkorú fiatalok számára a felnőttnél (szülő, tanár) lényegesen hitelesebb a kortárs, így az egészséget veszélyeztető magatartásformák az esetek
nagy százalékában a kortárscsoport nyomására, hatására jelennek meg.
Ezért nagyon fontos, hogy a szülőkkel és szakemberekkel együttműködve olyan értékeket
közvetítsünk diákjaink számára, amelyek mentén önmaguk és környezetük egészségéért felelősséget vállalni tudó és akaró emberekké válnak. Ennek az elhatározásnak és az ehhez
kapcsolódó megvalósításnak képezi egyik fontos elemét a személyiségfejlesztés.

7.2. Személyiségfejlesztés
A diákok egészséges személyiségfejlődése egy tudatos fejlesztőmunka eredménye, mely
minden nevelő intézmény egyik alapvető feladatának tekinthető. Ennek érdekében az oktatói-nevelői tevékenységben a személyközpontú megközelítésre helyezzük a hangsúlyt. A
fejlesztőmunka színtere egyrészt a tanóra, másrészt minden szervezett iskolai és iskolán
kívüli rendezvény, program, esemény, ahol lehetősége nyílik a diákoknak egymással és a
pedagógusokkal való közös tevékenységre.

39

Tudatos fejlesztőmunkát az alábbi területeken végzünk:
 az igényes környezet kialakítására és fenntartására való törekvés erősítése,
 a személyes higiéné és az egészséges életmód iránti igény felkeltése,
 társas-kommunikációs készségek fejlesztése,
 önismeret-önelfogadás,
 konfliktuskezelés,
 akaraterő fokozása,
 kudarctűrő képesség fejlesztése.
A személyiség fejlesztésének célja, hogy a diákok nemet tudjanak mondani a káros szenvedélyekre és igent az egészséges életmódra, hogy az előttük álló kihívásoknak meg tudjanak felelni és konfliktushelyzetben ne valamilyen pótcselekvés, vagy deviáns viselkedés
által történő figyelemfelkeltés jelentse számukra a megoldást. Különösen nagy figyelmet
kapnak az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulóink, mivel közöttük
az átlagnál több veszélyeztetett diák van. Ezen célok megvalósításához szükség szerint iskolapszichológus és gyógypedagógus segítségét vesszük igénybe.
A személyiségfejlesztés jelenti az alapját az egészségneveléssel kapcsolatos munkánk más
területeinek is. A megvalósítás kereteit részben a tanórai foglalkozások részben pedig a
tanórán kívüli szakmai programok jelentik.

7.3. Tanórai foglalkozások
Minden tantárgynak van kapcsolódási pontja az egészségneveléshez és ennek megragadására törekszenek pedagógusaink is. Az egészségnevelési program esetében azonban kitüntetett szerepet tulajdonítunk a biológia, a testnevelés és az osztályfőnöki óráknak.
A biológia órák a hagyományos felvilágosító tevékenységen túl lehetőséget teremtenek a
nagyobb hatékonyság érdekében az elrettentő információk átadására, bemutatására.
Ugyanakkor a negatív példákat szembeállítva az egészséges életmód szervezetre gyakorolt
jótékony hatásaival, a bekövetkező pozitív fizikai változásokkal, ösztönözhetjük diákjainkat az életmódjukkal kapcsolatos helyes döntések meghozatalára.
A testnevelés órák nemcsak lehetőséget teremtenek a testmozgásra, hanem hozzájárulnak
ahhoz is, hogy a mozgás, mint mindennapos tevékenység szerves részét képezze a diákok
életének, mely egészséges fejlődésük elengedhetetlen feltétele. A mindennapos testmozgás
biztosítása érdekében a tornatermen és sportudvaron kívül egy kondicionáló terem is a diákok rendelkezésére áll. Az iskolában és az iskolán kívül működő sportkörökben és szakosztályokban minden diák megtalálhatja a számára leginkább megfelelő mozgási lehetőséget.
Az osztályfőnöki órák kevésbé kötött jellegükből adódóan konkrét témakörök feldolgozására alkalmasak. A nyitottabb, bizalmasabb légkörnek köszönhetően a diákok aktív és
személyes bevonásának lehetőségét teremtik meg, ezáltal fokozva az egészséges életmóddal kapcsolatban felmerülő témák iránti érzékenységet.
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Az osztályfőnöki órák minden évfolyamon az egészséges életmóddal kapcsolatos témák
köré szerveződnek. Ezeknek az óráknak a fő vezérfonala az egyes évfolyamokon a következőképpen alakul:
 9. évfolyam: Egészséges életmód és a serdülés – már nem gyerekek és még nem
felnőttek, ennek a "köztes" élethelyzetnek a következményei és sajátosságai.
 10. évfolyam: „Helyem a világban” – a társadalom, a család, a kortárscsoport és a
média hatása az életmódra.
 11. évfolyam: „Hogyan tovább? Melyik úton?” – a társadalmi együttélés szabályai,
a normaalkotás folyamata, eltérés a szokásostól.
 12. évfolyam: Felelősség a közösségért – döntések, döntések hatása rövid- és hoszszú távon, pályaválasztás.
 14. évfolyam: „Helyem a jövőben” – önmegvalósítás lehetőségei, buktatói.

7.4. Mindennapos testmozgás programja
Az iskola célja az, hogy a kötelező testnevelés órákon túl további sportolási lehetőségeket
biztosítson diákjai számára.
A diákok a következő sportágak közül választhatnak:
 Labdarúgás
 Kosárlabda
 Atlétika
 Asztalitenisz
 Hosszútávfutás
 Túrázás
 Túrakerékpározás
 Rádió-iránymérés
 Sakkozás
 Rádióforgalmazás (rádióamatőrök)
Az iskolai sportkör szakosztályainak tevékenységén túl a diákok osztályok közötti versenyeken mérhetik össze tudásukat.

7.5. Az egészségneveléssel kapcsolatos egyéb tanórán kívüli szakmai
programok
 Heti egy napon orvosi-védőnői felügyelet biztosítása. Ennek során megtörténik a tanulók évenkénti és évfolyamonkénti vizsgálata - külön kiemelve a 9. és a 11. évfolyamokat, mint index osztályokat - amely magában foglalja a testi, érzelmi és intellektuális
fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát. A 13. illetve 14. évfolyamon előzetes- és időszakos szakmai alkalmassági vizsgálatot végeznek, melynek eredményét a
tanulóval és az iskolavezetéssel közlik. Ezeken a vizsgálatokon túl: kiscsoportos életmód-foglalkozások tartása a túlsúlyos, magas vérnyomással küszködő tanulók számára,
illetve a „Rák megelőzési program” végrehajtása. Ezek a foglalkozások óriási jelentőséggel bírnak a prevenció szempontjából.
 Fogászati szűrés.
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 Osztályonként évente legalább egy drog és egyéb káros szenvedély prevenciós előadás,
valamint szexuális felvilágosító előadás. A szexuális felvilágosító előadás az iskola diáklányai számára külön szervezésben, nőgyógyász bevonásával történik.
 Osztálykirándulások, gyalog- és kerékpártúrák.
 Az év folyamán (folyamatosan zajló) osztályok közötti sportverseny megszervezése,
különböző sportágakban.
 A tavaszi diáknapokhoz kötődő sportrendezvények, közösségfejlesztő programok.
 Évente egy sportnap megrendezése.
 „Ültess fát egykori iskoládban” program a 9. évfolyamos diákjaink részére, kapcsolódva ezzel a környezettudatos magatartás kialakítását megcélzó programunkhoz. Ezzel is
hangsúlyozva, hogy az egészséges életmódhoz, a rendezett, tiszta, egészséges környezet is hozzátartozik. Ez a program egyúttal arra is lehetőséget teremt, hogy ráébresszük
diákjainkat, mivel tartoznak annak a környezetnek (szülői ház, általános iskola) ahonnan az útjuk a mi iskolánkba vezetett.
Ezeken kívül szorgalmazzuk az iskolai büfé kiegyensúlyozott, az egészséges táplálkozás
követelményeinek megfelelő kínálatának kialakítását.
Hosszú távú eredményeket igazán csak a szülőkkel együttműködve érhetünk el, ezért törekszünk a velük való folyamatos együttműködésre (értekezletek, kiadványok) a bizalom
légkörének megteremtésére.
Egészségnevelési programunk megvalósítása elsősorban a pedagógusok elkötelezettségén,
a személyes példamutatáson és azon múlik, hogy mennyire sikerül a családokat az általunk
képviselt értékek és követelmények mellé állítani. Azon munkálkodunk, hogy diákjaink
egészséggel összefüggő szemléletmódja olyan pozitív irányú fordulatot vegyen, mely alkalmassá teszi őket arra, hogy iskolánkból kikerülve mások számára is követhető életvezetési példával szolgáljanak.
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8. Az elsősegély-nyújtás elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
Az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátításának célja:
A hirtelen bekövetkező balesetek, rosszullétek döntő többségében nincs jelen
egészségügyi szakember. Így a baj felismerése, az állapotfelmérés és a segélyhívás,
valamint a segélynyújtás a jelenlévő laikusokra marad. Eredményes segítségnyújtás
csak attól várható el, aki rendelkezik alapvető ismeretekkel, határozott, képes úrrá
lenni saját és környezete ideges, sokszor pánikszerű hangulatán. Erre az eredményes segítségnyújtásra kell felkészíteni diákjainkat.
Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az elsősegély-nyújtás célja:
 az élet megmentése,
 a további egészségkárosodás megakadályozása
 a gyógyulás elősegítése.

Feladatok
 A segítségnyújtás attitűdjének kialakítása a diákokban.
 Megismertetni a tanulókkal a segítségkérés szabályait, a mentők hívásának helyes
módját.
 Megismertetni a diákokkal a legfontosabb elsősegély-nyújtási feladatokat
 légút biztosítása és szabadon tartása,
 nem lélegző sérült újraélesztése,
 vérzéscsillapítás,
 sebek ellátása,
 sérüléstől függő fektetési módok alkalmazása,
 törött testrészek mozdulatlanságának biztosítása,
 mérgezések ellátása,
 rosszullétek felismerés, segítségnyújtás.
Diákjaink az elsősegély-nyújtási ismereteket osztályfőnöki órák keretében az osztályfőnök
és a védőnő közreműködésével sajátítják el.
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9. KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM
A környezeti nevelés célja a tanulók ösztönzése saját élő és élettelen környezetük megismerésére, alakítására, védelmére, a környezetet károsító jelenségek felismerésére, az azok
elleni tudatos fellépésre.
A nagyvárosi léthez kapcsolódó előnyök és hátrányok meghatározzák környezeti nevelési
tevékenységünk lehetőségeit. A természettel való kapcsolat részben hosszabb-rövidebb terepprogramok, kirándulások szervezésével, részben a faültetési-gondozási programunkkal,
részben az osztálykirándulások adta lehetőségek segítségével oldható meg.
A jövő nemzedékének már a környezeti problémák megelőzésére kell törekedni, melynek
alapvető feltétele a tudatformálás, a szemléletformálás, a felelősségtudat kialakítása környezete irányt.
Ezen feladatok megvalósításában kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés, mely a Nemzeti Alaptanterv műveltségi területeinek közös követelménye, így az iskolai oktatás valamennyi elemét áthatja.
A természeti környezetnek, mint létező értéknek tiszteletét és megőrzését – beleértve az
összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével, kultúrájával együtt –
az emberiség jövőjének biztosítását, a fenntartható fejlődést csak az ökológiai gondolkodással és a környezettudatos magatartással rendelkező emberektől várhatjuk el. Ezt a felelősségteljes munkát minden pedagógusnak fel kell vállalni.
Környezeti nevelésünk célja:
 A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése.
 Létminőséghez szükséges értékek megismerése, és a viselkedési normák kialakítása.
 Helyes értékrend, erkölcs és életviteli szokások formálása.
 Környezet és egészség-tudatosság erősítése, az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata.
 Fogyasztás helyébe az életminőség helyezése.
 Korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező, környezetük iránt felelős szakemberek
képzése, akik fogékonyak az újra, képesek megfelelni a változó elvárásoknak, megfelelő viselkedéskultúrával, közösség és önfejlesztő képességgel rendelkeznek, bekapcsolódnak a közéletbe, társadalmuk és környezetük cselekvőképes tagjaivá válnak.
 A helyi értékek és problémák megismertetése.
 A környezettudatos szemlélet, magatartás, életvitel kialakítása, melynek egyik fontos eszköze a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése az intézmény területén is.
 A szakmai oktatásban a környezetbarát technológiák fontosságának hangsúlyozása.
 Az egészséges életmódra való nevelést szem előtt tartva egyre több diák bevonása a
tömegsport mozgalomba.
 Környezetvédelmi témájú előadások, vetélkedők szervezése, lehetőség szerint a faültetési program folytatása.
 A hétköznapi környezeti problémák megjelenítése, a környezetszennyezés hatása a
természeti-, az épített környezetre és az emberre);
Cél, hogy a tanulók
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 ismerjék a szakma gyakorlásához kapcsolódó természet és környezetvédelmi ismereteket, ezeket tudják megfelelően hangsúlyozni, kiemelni;
 ismerjék a szakmához kapcsolódó higiéniai követelményeket és tudják ezeket a
gyakorlatban alkalmazni;
 ismerjék a szakmai ártalmak hatását az emberi szervezetre, legyenek képesek az
egészségkárosodás megelőzésére;
 tudják kiemelni a szakma környezetterhelő hatásait, ismerjék a védekezés lehetőségeit (hulladékkezelés stb.);
 ismerjék a környezetbarát technológiákat, a környezetbarát anyagokat, ezen termékek használatát;
 sajátítsák el az anyag- és energiatakarékos gazdálkodási módokat;
 alakuljon ki a munka- és technológiai fegyelem;
 alakuljon ki a modern rendszertani szemlélet a szakmai és környezetvédelmi oktatás
során.
Tanórán kívüli és tanórai foglalkozások
A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet közvetíteni. Ezért fontos a tantárgyak közötti integráció, legalább néhány területen. Minden
lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy megfelelő módon diákjainkban egységes képet
alakítsunk ki az őket körülvevő világról. Minden tantárgy programjába beépítjük a kerettantervekben megtalálható globális és regionális gondok mellé a helyi cselekvései
feladatokat, lehetőségeket.
Iskolánk feladatának tekinti, hogy diákjaink idővel elsajátítsák a tudatos kritikai fogyasztói magatartást és fejlett fogyasztói kultúrával rendelkezzenek. Ezen képességek
és készségek kialakítása már a matematika órán elkezdődhet, ahol a különböző termékkiszerelések egységár-számításai segítségével rávezethetők az optimális döntésre. A
kémia, fizika, biológia és földrajz és komplex természettudomány órákon a különböző
anyagok vegyi hatásán át az élelmiszer-adalékok, vegyszermaradékok, kozmetikumok
alkotóelemeit megismerve, a mérés, mérőeszközök használatán keresztül a génmanipulált élelmiszerekig megszerezhetnek minden olyan háttérismeretet, ami a jó döntésekhez elengedhetetlen. Lehetőségük van megismerni informatika órán az elektronikus kereskedelem formáit, veszélyeit, az internetes vásárlás előnyeit és buktatóit. Megtanulják, hogy probléma esetén hogyan keressenek az internet segítségével gyors, hatékony
segítséget. Társadalomismeret-órán kitérhetnek a fogyasztóvédelem törvényi szabályozására, a fogyasztó jogaira és kötelességeire.
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A 2018/19 tanévtől induló osztályok kerettanterve.
Részletesen írva a szakmai programban.
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1. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK ÉS
TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
A tankönyvek és a szükséges taneszközök megfelelő kiválasztása összhangban áll a technikum oktatási-képzési céljaival.
A kötelezően előírt taneszközökről – azok anyagi vonzatáról – a szülőket minden tanév
előtt tájékoztatjuk.
Az egyes tantárgyak oktatásánál használt tankönyveket az adott munkaközösség határozza
meg.
A közismereti tankönyvek alapvetően a hivatalosan jóváhagyott tankönyvlistáról kerülnek
kiválasztásra. A szakmai tárgyaknál főként a tanáraink által készített – a technikum kiadásában megjelent – tankönyveket, segédleteket használjuk. A jegyzeteket a diákok számára
alapvetően digitális formában tesszük elérhetővé.
Azoknak a diákoknak, akiknek igazolás alapján jár a tankönyv ingyenes biztosítása, az ellátását az iskola könyvtári állományából oldjuk meg. Tehát ezeket a könyveket, tanulmányaik befejeztével, megfelelő állapotban le kell adniuk.
Tartalmi szempontból:
 a tankönyv tartalmazza a helyi tantervben előírt tananyagtartalmat,
 szolgálja a tanulók képességeinek és készségeinek sokoldalú fejlesztését,
 alkalmazkodjon a tanulók életkori és intellektuális szintjéhez,
 szakmai és módszertani szempontból korszerű legyen.
Az oktatás egységességét, hatékonyságát szolgálva:
 egy évfolyamon belül tantárgyanként azonos tankönyvet használunk,
 több évfolyamon tanított tárgyaknál azonos felépítésű, személetű tankönyvcsaládot
választunk, amennyiben az a hivatalosan jóváhagyott tankönyvlistán elérhető,
 Az élő idegen nyelv oktatásánál a tanulócsoport tudásszintje határozza meg a tankönyv választását.
A szülőkre nehezedő anyagi terhek (oktatási kiadások) csökkentése érdekében:
 azonos szakmai és módszertani színvonalú könyvek közül az olcsóbbat választjuk,
 a nem érettségire vagy képesítő vizsgára végződő tárgyaknál tartóstankönyveket választunk, amelyet a tanulók könyvtári kölcsönzéssel használnak.
A tankönyvrendelés és szétosztás technikai lebonyolítását a tankönyvfelelős tanár végzi.
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2. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA
LÉPÉS FELTÉTELEI
A Technikum 9. évfolyamán az a tanuló kezdheti meg tanulmányait, aki a 8. osztályt
eredményesen elvégezte és eleget tett a felvételi követelményeknek. Hagyományos képzésű és nyelvi előkészítő osztályainkba a felvételi tájékoztatóban részletesen közölt elvárásoknak kell eleget tenni, az Arany János Tehetséggondozó Program osztályába az Oktatási
Minisztérium irányította felvételi eljárási rend szerint történik a felvétel.
A felvételi eljárás menetét az oktatási miniszter tanévre vonatkozó rendelete szabályozza.
A közoktatási törvény szerint a tanuló magasabb évfolyamra akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.
Iskolánkban a továbbhaladás részletes feltételeit a tantárgyi tantervek tartalmazzák.
A tanév végén egy-két tárgyból elégtelen osztályzatot kapott tanuló automatikusan javítóvizsgát tehet. Három vagy több tárgyból elégtelen osztályzatot szerzett tanulónál a nevelőtestület dönt a javítóvizsgára bocsátásról.
Ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítő tanuló tanulói jogviszonya megszűnik.
Ha a diák a tankötelezettségi kort elérte, az évismétléshez a fenntartó engedélye kell.
A törvényi előírásokat betartva a tanuló az iskola szakképzési évfolyamán akkor is megkezdheti tanulmányait, ha az érettségi vizsgát megkezdte, de nem fejezte be. Tanulmányait
azonban az adott évfolyamon csak akkor fejezheti be, ha a tanítási év első félévének utolsó
napjáig az érettségi bizonyítványt megszerezte.
Az iskolánkban vagy hasonló profilú szakközépiskolában érettségi vizsgát tett tanulók kérhetik szakmai alapozó és orientációs tárgyaiknak beszámítását az iskola igazgatójától. Így
maximum a 13. (szakképzési) évfolyam beszámítható. (Csak érettségivel rendelkező tanuló
kérhet beszámítást!)
A vonatkozó jogszabálynak megfelelően előrehozott informatika és angol érettségi vizsga
az előírt iskolai követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt tehető.
A fentiek alapján az előrehozott érettségit letett tanuló, ha szintemelő, javító vizsgát kíván
tenni, folyamatosan tanulnia kell az adott tárgyat.
Aki utolsó évfolyamosként országos tanulmányi versenyeredménye alapján jeles vizsga
eredményt kapott, mentesül az órák látogatása alól, de évközi munkája alapján érvényes
érdemjegyet kell kapnia.
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3. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, SZÁMONKÉRÉS,
ÉRTÉKELÉS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI
3.1 Alkalmazott követelmények a számonkérésnél és az értékelésnél
Az ellenőrzés, az értékelés a pedagógiai folyamat két meghatározó és összefüggő eleme. A beszámoltatásoknál és a tanulók tudásának értékelésénél a következő alapelveket érvényesítjük:
 rendszeresség,
 folyamatosság,
 objektivitás,
 kiszámíthatóság,
 átláthatóság,
 egyértelműség.
A számonkérés és az értékelés a tanuló iskolai tevékenységét végigkíséri. Kezdődik a beiskolázáskor, a felvételi vizsgával, s lezárul az érettségi- illetve képesítővizsgákkal.
A felsorolt alapelvek alapján a munkaközösségekre, illetve a nevelőtestület egészére nézve
egységes követelmények kialakítására és következetes alkalmazására törekszünk:
 olyan ismereteket kérünk számon, amelyeket megtanítottunk, elsajátíttattunk tanulóinkkal,
 a beszámoltatás a diák tudására irányul,
 lehetőséget biztosítunk a hiányosságok, elmaradások pótlására,
 változatos számonkérési formákat alkalmazunk,
 kiszámítható, indoklással ellátott és igazságos értékelést valósítunk meg,
 az érdemjegyeit az osztályzást követően ismertetjük a tanulóval,
 az írásbeli munkák, a szóbeli feleletek és a gyakorlati munkavégzés esetében is
személyre szabott értékelést alkalmazunk, amely túlmutat az adott érdemjegyen,

3.2 A beszámoltatás, értékelés formái
Minden tantárgy esetében törekszünk az ellenőrzés rendszerességére és sokoldalúságára,
a közösen elfogadott alapelvek és követelmények alapján. A tantárgyi jellegzetességek
mellett a tanulók egyéni különbségeit is megpróbáljuk figyelembe venni. Igyekszünk minél többször, és minél változatosabban lehetőséget adni tanulóinknak, hogy megmutassák
tudásukat. Célunk, hogy a tanulás és a tudás értékké váljon számukra.
Az ellenőrzéseknek három típusát alkalmazzuk az oktatás folyamatának meghatározott
szakaszában:
 A diagnosztikai ellenőrzés-értékelést alapvetően a tanulók indulási szintjének megállapítására, egy-egy nagyobb tematikus egység kezdetén használjuk. A tanulók ismereteiről, képességeiről és készségeiről így szerzett információk alapján a későbbi
tanulási-tanítási folyamat jobban irányítható és szervezhető. Ilyenkor az értékelés
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alapvető célja az, hogy megismerjük tanulóink előismereteinek hiányosságait, és
ezekre fel is hívjuk figyelmüket.
 A folyamatjellemzésre alkalmas ellenőrzés-értékelést a tanulás-tanítás folyamatában az aktuális tudásszint megállapításakor alkalmazzuk. Ezen értékelési mód elsősorban a tanítási módszereink eredményességéről ad tájékoztatást, s metodikai fejlesztésre serkent. Az érdemjegyek megállapítását személyre szabott értékeléssel is
kiegészítjük.
 Az összegző ellenőrzés-értékelés elsősorban egy-egy tematikus egység végén vagy
a jellegzetes csomópontoknál használjuk. Alapvető célja a tanulók közötti tudásbeli
különbségek feltárása és azok érdemjeggyé történő átalakítása. Ez az értékelési mód
rögzíti a tanulók ismereteinek, képességeinek és készségeinek adott helyzetét, illetve tájékoztatást nyújt a szaktanár, valamint a pedagógiai folyamaton kívül állók
számára.
Az ellenőrzés formája (írásbeli, szóbeli felelet, házi feladat, gyakorlati munka, mérés,
szemléltető anyagkészítés, kísérletelemzés stb.) és gyakorisága tantárgyfüggő. Vannak
olyan tantárgyak, ahol valamilyen formában majdnem minden órán van számonkérés, más
tantárgyak esetén átlagosan a havi egy alkalommal történő számonkérés a jellemző, mely
leginkább témakörökhöz kapcsolódik. Az egyes tantárgyak részletes ellenőrzési formáit a
helyi tanterv tantárgyi anyagában rögzítettük.
Iskolánkban nem jellemző a tanulók írásban történő szöveges értékelése, ez alól kivétel
egy-egy nagydolgozat, illetve a próba érettségik-képesítők. Általános szokás iskolánkban a
dolgozatok nyilvános szóbeli értékelése, a felmerült problémák megbeszélése, a szóbeli feleletek közös megbeszélése. A hiányosságok felszámolására fakultatív illetve kötelező
konzultációkat tartunk.
3.2.1. Írásbeli beszámoltatás
Az írásbeli feleltetés változatos formáit alkalmazzuk a tudásszint mérésére.
A röpdolgozat az aznapi házi feladatot kéri számon, előzetes bejelentés nélkül.
Kisebb anyagrészben szerzett ismeretekről ad visszajelzést tanárnak és diáknak egyaránt: a dolgozat.
Az írásbeli beszámoltatás jellegzetes formái a témazáró dolgozatok, melyek számát a
tananyagban szereplő témakörök mértéke, vagy a tantárgy óraszáma határoz meg.
A tanuló a tanév elején megtudja az egyes tantárgyak témazáró dolgozatainak számát,
várható idejét (a pontos időpontját pedig legalább egy héttel a megírás előtt). Egy tanítási napon több témazáró nem iratható. A diák írásbeli munkáit – a témazárót is – legkésőbb két héten belül, értékelve visszakapja.
Az is minden tantárgy esetében elfogadott, hogy a témazárókat az adott tanév végéig a
szaktanárnak meg kell őriznie. Bizonyos tantárgyak esetében, a témazárók ideje és tartalma összehangolt egy évfolyamon belül.
A szakmai tantárgyaknál szintén összehangolt évfolyamszintű felmérők alapján is mérjük a tanulókat.
A témazárók összeállítása – az évfolyamszintű mérésektől és a központi vizsga feladatlapoktól eltekintve – az adott osztályban tanító szaktanár feladata.
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Közösen elfogadott elv, hogy a témazárók nagyobb súllyal szerepelnek az év végi jegyek kialakításában, mint egy átlagos felelet.
Az érettségi és képesítő tárgyakból a 12. és 14. évfolyamon próba érettségit, illetve
képesítőt tartunk. Minden tantárgyból törekszünk arra, hogy a felmérés tartalma követelményeiben és körülményeiben az igazi vizsgához hasonlítson, hiszen hasznosságát
így tudjuk a legjobban biztosítani. Angolból a tizenegyedik évfolyamon mindig tartunk
egy írásbeli és szóbeli kisérettségit tartunk, melynek elsődleges célja a diákok aktuális
szintjének meghatározása, az esetleges hiányosságok, gyenge pontok feltárása. A vizsga
tartalmáról és időpontjáról a diákok tájékoztatást kapnak, a részletes eredményről pedig
a szülőket is értesítjük.
3.2.2. Szóbeli beszámoltatás
Az írásbeli számonkérés mellett minden tantárgyból igyekszünk minél több szóbeli
számonkérést is alkalmazni, lehetőséget adva tanulóinknak, hogy a szóbeli kifejezés terén is fejlődhessenek illetve tudásukról ily módon számot adjanak. A kommunikációs
készség fejlesztése pedagógiai programunk egyik stratégiai célja. A legtöbb tantárgyban
a tananyag és az értékelés része kiselőadás tartása, és minden tantárgyból - bár a tantárgy természetéből adódóan váltakozó gyakorisággal - tanáraink alkalmazzák a szóbeli
feleletet.
Az ellenőrzés ezen formájának szükségességét bizonyítja, hogy az érettségi tantárgyak
szinte mindegyikében szóban is vizsgázniuk kell.
A szakképző évfolyamon a negyedéves beszámolók közül legalább egyszer szóban adnak számot a tanulók az elsajátított tudásukról.
3.2.3. Gyakorlati beszámoltatás
Az iskola profiljából következően az ellenőrzés e speciális formája is elterjedt. A szakmai tárgyaknál a mérések elkészítése, bemutatása, informatikából modulok, részmodulok alkotása, természettudományi tantárgyaknál kísérletek prezentálása. Ezek a módszerek nemcsak a tanuló tudásának alapos értékelését szolgálják, de lehetőséget nyújtanak
egy másfajta szemlélet, gondolkodás kialakítására is.
3.2.4. Házi feladat
A tanórai figyelem és aktív részvétel nem elégséges a megkívánt tudásszint megszerzéséhez. Az írásbeli és szóbeli házi feladat teszi teljessé a tanulás folyamatát. Ezek által
mélyíthető el az órán tanult anyag, a gyakorlás segít a készségszint kialakításában.
A házi feladat meghatározásánál tekintettel vagyunk a terhelhetőség korlátaira, az életkori sajátosságokra és a megvalósíthatóságra.
A házi feladatot mindig iskolai ellenőrzés követi. Ez szolgálja a tanuló rendszeres otthoni munkavégzését, és információval szolgál a pedagógusnak a hiányosságokról. Erre
támaszkodva korrekciókat lehet végrehajtani a tanítás folyamatában.
A tantárgy specifikumait figyelembe véve házi feladat el nem készítése elégtelen osztályzatot vonhat maga után.
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3.3. A tanulói teljesítmény értékelése
A tanulók teljesítményét a tanév során érdemjeggyel minősítjük. Általában a hagyományos
5 fokú skálát használjuk.
A tantárgyi követelmények elsajátítási szintjének értékelése félévkor és év végén osztályzattal történik.
Néhány, a nevelőtestület által meghatározott készség- és képességfejlesztő tárgynál írásban
megindokolt kétfokozatú (megfelelt/nem felelt meg), illetve három fokozatú (megfelelt, jól
megfelelt, dicséretes) osztályzást is adunk. A tanulásmódszertan-kommunikáció tárgy esetében részt vett bejegyzést alkalmazunk.
Félévenként legalább a tantárgy heti óraszámával megegyező számú jegyet adunk.
Év végén a teljes tanév érdemjegyeit figyelembe vesszük. Az osztályzat megállapítása a
szerzett jegyek súlyozott átlaga alapján történik.
A felsőbb osztályba lépés feltétele minden esetben a legalább elégséges (2) év végi osztályzat, ami nem jelenti automatikusan az évközi jegyek átlagát.
Érdemjegyek kialakításának szempontjai a szóbeli feleltetésnél:
5 (jeles):
kiválóan, önállóan, esetleg kisebb segítő kérdésekkel előadott ismeretanyag, logikusan és hiánytalanul megadott válaszok,
4 (jó):
összefüggő, jól felépített és előadott ismeretanyag, az összefüggések
kis hányadára a tanuló csak tanári segédlettel emlékszik,
3 (közepes): akadozva előadott ismeretanyag, a tanuló összefüggő feleletre nem képes, a tények többségét felsorolja, az összefüggések kisebbik hányadát
segítő kérdések alapján,
2 (elégséges): nehézkesen és igen hiányosan előadott ismeretanyag, a tények többségét segítő kérdésekre fel tudja idézni, de azokat rendszerezni, magyarázni, közöttük összefüggéseket feltárni nem képes a tanuló,
1 (elégtelen): elfogadhatatlan, igen hiányos tartalom, a tények 50 százalékát sem tudja még segítő kérdésekre a tanuló
Érdemjegyek kialakításának szempontjai a témazáró írásbeli értékelésekor
A magyar nyelv esetében a tesztjellegű dolgozatok szintje általában 60% alatt elégtelen, jeles pedig 90% felett adható. Az irodalom dolgozatok értékelésekor kialakított
nyelvi jegy az érettségi követelményekkel összhangban történik. Természetesen a dolgozatok nehézsége, típusa befolyásolhatja az elfogadott százalékokat.
Történelem tantárgy esetén az elégségeshez minimum 30%-ot kell teljesíteni.
A szakmai és a közismereti angol nyelv esetében az elégségeshez minimum 40%-ot
kell teljesíteni.
Matematika tantárgy esetén 33%-ig elégtelen az írásbeli témazáró dolgozat.
Fizika tantárgy esetén az elégségeshez minimum 40%-ot kell teljesíteni.
Az informatika tantárgy esetében az osztályzást az ECDL vizsga alapelvei határozzák
meg. Az írásbelin jeles érdemjegyet 90% felett lehet adni, 30% felett pedig elégséges a
dolgozat.
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A fenti kritériumok ajánlások, azok megtartása az egységes értékelés következetes alkalmazását segíti.
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4. A TANULÓK MAGATARTÁSÁNAK,
SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSE,
(KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI)
4.1. A magatartás fogalma
Erkölcsi értelemben a személyiség meghatározott erkölcsi elvek és normák szerint minősített viselkedése. A tanulói magatartás fogalma az alábbiakat jelenti: A tanuló viszonya az
iskola értékrendjéhez, az iskola Házirendjében rögzített viselkedési normák és az íratlan
viselkedési szabályok követésének, betartásának szintje, a tanuló viszonya tanáraihoz, diáktársaihoz, az iskola dolgozóihoz.
A magatartás értékelése a tanuló magatartás- és tevékenységformáinak erkölcsi-esztétikai
szempontok szerint történő megítélését jelenti. A magatartás nem szűkíthető le a magaviseletre. A magatartás értékelésénél lényeges szempont, hogy ki kell terjednie a cselekedet
feltárható motívumaira is. Tárgyilagos értékeléshez csak a cselekedet és a cselekedet motívumainak együttes megítélése vezethet. Egy-egy cselekedetből az indítékok ismerete nélkül nem alakítható ki megalapozott vélemény a tanuló magatartásáról.
A magatartásjegy kialakításában fontos figyelembe venni, hogy a tanuló milyen konstruktív és milyen negatív magatartási tendenciákat mutat, vannak-e szilárd magatartási tendenciái, van-e tartása, illetve magatartása szituatív jellegű, ingadozó. A morális tulajdonságok,
mint például a becsületesség, igazmondás, kudarctűrés, önfegyelem, szintén fontos elemei
a magatartásjegy kialakításának.

4.2. A magatartásjegy kialakításának elvei
A tanuló magatartásjegyében az alábbi tényezők jutnak kifejezésre:
 A tanuló iskolába járási fegyelme, a mulasztások igazolása, az igazolatlan órák száma.
A Házirend rögzíti, hogy az igazolatlan órák bizonyos számának elérése milyen fegyelmi büntetést von maga után (osztályfőnöki intő, igazgatói intő). Az igazolatlan
órák száma így közvetlen hatással van a magatartásjegyre.
 Diáktársaihoz való viszonya (segítőkészség, szolidaritás)
 Tanáraival szemben tanúsított magatartása (udvariasság, segítőkészség)
 A kulturált magatartás szabályainak követése az iskolában, az iskolai szervezésű rendezvényeken, tanulmányi kirándulásokon.
 Diáktársaival és tanáraival folytatott beszélgetésekben a beszédstílusa.
 A tanuló korábbi magatartásmintáihoz képest történt változás (akár pozitív, akár negatív)
 Tanórák alatti magaviselet (fegyelmezettség szintje)
 Bukott tanuló nem lehet példás osztályzatú
A magatartás értékelése a tanuló magatartás- és tevékenységformáinak erkölcsi-esztétikai
szempontok szerint történő megítélését jelenti. A magatartás nem szűkíthető le a magaviseletre. A magatartás értékelésénél lényeges szempont, hogy ki kell terjednie a cselekedet
feltárható motívumaira is. Tárgyilagos értékeléshez csak a cselekedet és a cselekedet motí-
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vumainak együttes megítélése vezethet. Egy-egy cselekedetből az indítékok ismerete nélkül nem alakítható ki megalapozott vélemény a tanuló magatartásáról.
A magatartásjegy kialakításában fontos figyelembe venni, hogy a tanuló milyen konstruktív és milyen negatív magatartási tendenciákat mutat, vannak-e szilárd magatartási tendenciái, van-e tartása, illetve magatartása szituatív jellegű, ingadozó. A morális tulajdonságok,
mint például a becsületesség, igazmondás, kudarctűrés, önfegyelem, szintén fontos elemei
a magatartásjegy kialakításának.

4.3. A szorgalom fogalma
A szorgalom fogalma
Szorgalom alatt tartós igyekezetet, odaadást, rendszeres és hosszan tartó erőfeszítést értünk
valamely feladat vagy általában a feladatok végzésében. A szorgalom egyik legfontosabb
összetevője a kitartás, vagyis a feladat perzisztencia. További fontos tényezői a tanuló
igényszintje, a motiváció, az iskolai és családi (otthoni) követelmény- és igényszint, a jutalmazás és megerősítés módja. Tanulói szorgalom alatt röviden a tanulónak a tanulásitanítási folyamathoz való viszonyát értjük.

4.4. A szorgalomjegy kialakításának elvei
A tanuló szorgalomjegyében az alábbi tényezők jutnak kifejezésre:
 A tanuló iskolába járási fegyelme, az igazolatlan órák száma.
 A tanuló tudás iránti igénye (szelektál-e a tárgyak között vagy minden tárgyat igyekszik
tanulni).
 A tanuló képességéhez mért teljesítménye.
 A tanuló feladattudata (kötelező és szorgalmi feladatai megoldásának minősége, igényessége tartalmi és formai vonatkozásban egyaránt).
 A tanuló részvétele az órai munkában (aktivitás, jelentkezés).
 A tanuló iskolai felszerelésére vonatkozó igényessége (pl.: gyakran otthon hagy-e kötelező felszerelési tárgyait, füzeteit, munkafüzeteit, könyveit, tornafelszerelését).
 Taneszközei állapotának megóvására tett erőfeszítései. Füzetei külalakja.
 Bukott tanuló szorgalma hanyag, maximum változó lehet.
A szorgalomjegyben kifejezett értékelés alapelvei:
 A szorgalomjegy az abszolút teljesítmény helyett a relatív, tehát a képességhez mért teljesítmény minősítésének eszköze.
 Az órai aktivitás csak a személyiségből fakadó tulajdonságok figyelembe vételével minősíthető (a zárt, csendes, lassú, elmélyült tanuló nem kaphat elmarasztalást, amiért az
órákon ritkábban jelentkezik, nyilvános szereplést nem szívesen vállal önként).
 A szorgalomjegyben tükröződnie kell a változásnak (a korábban tanúsított szorgalom
javulásának vagy romlásának).
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4.5. A magatartás és szorgalom minősítésének (a jegy kialakításának)
formái
Folyamatos minősítés
 A pedagógusok folyamatosan, rendszeresen, következetesen reagálnak a tanulók megnyilvánulásaira (órán és órán kívüli szervezett foglalkozásokon egyaránt).
 Kirívó magatartásbeli vétség, illetve a munkamorál feltűnő romlása esetén a szülőket
szóban vagy írásban tájékoztatja.
 Kiemelkedő teljesítmény (versenyeredmény, rendezvényen való szereplés, szervezőmunkában való részvétel) jutalma szóbeli és írásbeli dicséret.
Félévi és év végi minősítés, osztályzat kialakítása
 A tanuló önértékelésének figyelembe vételével történik.
 Az osztályfőnök az osztályban tanító tanárok és az osztályközösség javaslatának figyelembe véve kialakítja javaslatát.
 A javasolt végső jegy kialakítása az osztályfőnök kötelessége és feladata.
 Mind a magatartás, mind a szorgalom értékelése a tanulói személyiség alakításának, a
tudás megszerzésére irányuló tevékenysége segítésének eszköze.
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5. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK
MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK
Az új szabályozás nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a korábban alkalmazott módszerek
szerint folyjon tovább a tanulók fizikai állapotának mérése. Iskolánkban a törvényt megelőzően már az 1970-es évek végétől folyamatosan végeztünk méréseket a tanulók körében, mert fontosnak tartottuk fizikai állapotuk mérését. A kerettanterv bevezetésekor már
tartalmazta a helyi tanterv a mérések elveit és gyakorlatát.
Az emberi szervezet megfelelő fejlődéséhez/működéséhez, az egészség szempontjából szilárd egyensúlyt biztosító edzettség kialakításához/megtartásához jelentős, optimális idejű
és intenzitású testnevelésre és sportra van szükség. Ha a tanulók fizikai aktivitása csökken,
mozgásterük beszűkül, vagy megszűnik, akkor egyre nehezebben tudják elkerülni, a különféle mentális funkció zavarok kialakulását, (pl. terheléstűrés, konfliktuskezelés, problémamegoldó-képesség) valamint a mozgásszegény életmóddal összefüggésbe hozható szervi,
anatómiai elváltozással járó betegségek (pl. magas vérnyomás, mozgásszervi megbetegedések, elhízás stb.) kialakulását.
Fontos a rendszeres, optimális mennyiségű sportolás melynek hatására tanulóink edzettek,
fittek lesznek.
A fitt egyén fizikai és szellemi tevékenysége hatékony és tartós, testi-lelki egészsége kiegyensúlyozott és szilárd. Minél stabilabb az egyensúly, - testi, lelki és szociális értelemben egyaránt - annál egészségesebb az ember.
A rendszeres fizikai aktivitás/testedzés elősegíti:
 a nagyobb állóképességet és egyéni energiát,
 a könnyebb és tudatosabb stressz helyzetkezelést,
 a határozottságot, a dönteni tudást,
 a testi-lelki harmóniát, (csökkenti a depresszió, a hipochondria és a szorongás kialakulását),
 a fokozottabb szellemi koncentrációs képességet és kitartást,
 a biztonságérzést, a nagyobb önbecsülést, és önbizalmat, a vonzóbb karcsúbb alakot, a hatékony testsúlyszabályozást, a jobb megjelenést,
 az erősebb aktív izomzat és csontrendszer kialakulását és megtartását, a csontritkulás késleltetését, lelassítja az öregedési folyamatot,
 a nyugodtabb mélyebb alvást, amely elősegíti a szervezet gyorsabb regenerálódását,
 a testi panaszok csökkenését, (jobb emésztés, ritkább székrekedés, ritkább hátfájás,
stb.),
 a jobb közérzetet, a ritkább izületi és hátfájdalmakat,
 a szív-érrendszeri, mozgásszervi, daganatos és elhízással járó betegségek megelőzését,
 a tökéletes testtartást,
 esetenként a társas és egyéni kapcsolatok létesítését és ápolását.
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A fitt egyénre többek között még az is jellemző, hogy ugyanolyan intenzitású és idejű fizikai/szellemi megterheléstől kevésbé fárad el, ill. rövidebb idő alatt piheni ki magát, vagy
pl., hogy az immunrendszere erősebb (ellenállóbb), ezért a kisebb megbetegedéseket, fertőzéseket könnyebben legyőzi.
A „pillanatnyi” fizikai állapot mérése, meghatározása/minősítése történhet teljesítményélettani laboratóriumi terheléses vizsgálatokkal, illetve egyszerű formában műszerek nélkül, motorikus próbarendszer alkalmazásával.
Az elmúlt évtizedekben több ízben változtattunk a mérési módszereinken. Jelenleg a következő módszert alkalmazzuk.
A tanulók fizikai állapotának felmérése :
 Hajlékonysági teszt (ülésben előre nyúlás)
 Dinamikus láberő mérése (helyből távolugrás)
 Hasizomerő mérése (hanyattfekvésből felülés)
 Futógyorsaság mérése (60m-es síkfutás)
 Aerob kapacitás mérése (1000m-es síkfutás)
 Hátizomerő mérése (hasonfekvésből törzsemelés)
 Vállövi és a karizmok erejének mérése (mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás)
A méréseket negyedéves bontásban végezzük el, kettőt–kettőt, az aktuális tananyaghoz
kapcsolódóan.
A rendszeres testnevelési órák valamint felvilágosító munka eredményeként azt reméljük,
hogy a tanulókban kialakul az a meggyőződés, hogy a rendszeres testedzés az egészség
megőrzésének, megszilárdításának egyedüli eszköze, ezért testi fejlődésüket, fizikai állapotukat rendszeresen ellenőrizni kell a felmérési tesztek segítségével.
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6. KÖZISMERETI TANTÁRGYAK ÓRATERVEI
Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Magyar nyelv
1. Kommunikáció
2. A magyar nyelv története
3. Ember és nyelvhasználat
4. A nyelvi szintek
5. A szöveg
6. A retorika alapjai
7. Stílus és jelentés
Irodalom
1. Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők
2. Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők
3. Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők
4. Művek a világirodalomból
5. Színház és dráma
6. Az irodalom határterületei
7. Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom
Matematika
1.
2.
3.
4.
5.

Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok
Számelmélet, algebra
Függvények, az analízis elemei
Geometria, koordinátageometria, trigonometria
Valószínűség-számítás, statisztika
TÖRTÉNELEM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Az ókor és kultúrája
A középkor
A középkori magyar állam megteremtése és virágkora
Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789)
Magyarország a kora újkorban (1490-1790)
A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914)
A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914)
A világháborúk kora
Magyarország a világháborúk korában (1914-1945)
A jelenkor (1945-től napjainkig)
Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig
Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek
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Élő idegen nyelv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika
Gazdaság
Fizika

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mechanika
Hőtan, termodinamika
Elektromágnesség
Optika
Atomfizika, magfizika
Gravitáció, csillagászat
Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek
Informatika

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Információs társadalom
Informatikai alapismeretek - hardver
Informatikai alapismeretek - szoftver
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés
Adatbázis-kezelés
Információs hálózati szolgáltatások
Prezentáció és grafika
Könyvtárhasználat

 A 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet tartalmazza középiskolai kötelező minimál
óraszámot, melyet a 9-10. évfolyamon a 80%-os kötelező küszöbön, a 11-12. évfolyamon a 60%-os kötelező küszöbön mindenütt megtartunk.
 A Puskás Tivadar Távközlési Technikumban a kötelező
 magyar nyelv- és irodalom,
 angol nyelv (élő idegen nyelv),
 történelem,
 matematika
érettségi tárgyakon kívül
 fizikából emelt- és középszinten,
 elektronika alapjaiból emelt- és középszinten,

61

 informatikából középszinten készítünk fel érettségire.
Az óratervben a fenti tárgyak 11-12. évfolyamán K = középszintű, E = emeltszintű vizsgát jelent.
 A tanulók a törvényben előírt időpontban (10. évfolyam végén május 20-ig)
 az ajánlott órákat választva mindenképp a Technikum területén készülhetnek,
 a választható zárójeles órákat valahol a IX. kerület valamely középiskolájában vehetik fel. Ezen iskolákkal minden év június 15-ig, a jelentkezés függvényében vendégtanulói megállapodást kötünk.
 A törvényi előírásoknak megfelelően a kémia és a biológia tárgyat integráltan „élő
és élettelen világ” címen tanítjuk.
 A testnevelési órák törvényi előírásban szereplő heti 2 és ½ órás átlagát a 9-10. évfolyamban heti 3, a 11-12. évfolyamban heti 2 órában teljesítjük.
A tantárgyak tantervei és tanmenetei az I. sz. Függelékben találhatók.
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A Puskás Technikumban jelenleg 3 párhuzamosan futó SZVK és központi program (illetve
kerettanterv) szerinti oktatás folyik.
A 14. szakképző évfolyamon - kifutó jelleggel – Távközlési informatikus képzés folyik,
mely


a 17/2010. (XI.25.) NFM rendelet az informatikai ágazathoz tartozó szakképesítése szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról, valamint



a MeEKK ügyszám: XIX-856/1/2008 közleményben kiadott központi program alapján történik.

A 10 – 12. évfolyam, mely szakközépiskolai rendszerben, Távközlés technikus szakmában


az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásáról,



150/2012. (VII.6.) Kormány rendelet az OKJ-ban szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei, valamint



a 14/2013 (IV.05.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervek

alapján történik.
A 9. évfolyam, mely szakgimnáziumi rendszerben, Távközlés technikus szakmában a



22/2016. (VIII.25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
30/2016. (VIII. 31) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről

alapján történik.
A 9. évfolyamban csak a kötelező tanórai foglalkozások vannak, nincs szabadon választható keret. A nem kötelező tanórai foglalkozás a Katonai alapismeretek tantárgy – heti 2 órában -, mely 2 éves képzést jelent.
A 10 – 12. évfolyamon 4 óra szabadon választható órakerettel rendelkezünk, melyet a 10
és 11. évfolyamon 1 óra Angol, 1 óra Fizika és 2 óra Informatika tölt ki, míg 12-ben 1 óra
Matematika, 1 óra Angol, valamint 2 óra emelt szintű Matematika, vagy Fizika tantárgyat
jelent. A nem kötelező tanórai foglalkozás keretében a Katonai alapismeretek tantárgy a
10. évfolyamon, heti 2 órában és 11. és 12. évfolyamon a kötelező emelt szinten kívül további emelt szint választható Matematikából, Fizikából és Informatikából.
A szakképző évfolyamon csak a kötelező tanórai foglalkozások szerepelnek.
Az AJTP programban részt vevők számára kötelezően előírt külön órakeret áll rendelkezésre (AJTP blokk néven): a 9. 10. és 12. évfolyamon heti 1 órában, míg a 11. évfolyamon
heti 2 óra időtartamban.
Ennek megfelelően az Óraterv:
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9.

10.

11.

12.

4
4
2
3

4
4
2
3

4
4
3
3

4
4
3
4

5
1
3
1
1
2
2

5
1
2

5
1

2
2
1

1
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14.

3
5
1

2

2
1

1
(1)

(1)

(2)

(1)

24
1
3
2

29

27

22

2

1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
1

3
2
2
1
2
1

1
2

11
35

2

3

2

7
36
3

SPEC.

SZAKMAI TANTÁRGYAK

KÖZISMERETI TANTÁRGYAK

A 2016-ban indult évfolyamok heti óraterve
9.NYEK
Tantárgy megnevezése
(AJTP)
Magyar nyelv és irodalom
2(4)
Angol nyelv
18(5)
Történelem
Matematika
2(4)
Természettudományos ismere(1)
tek
Testnevelés
5(5)
Osztályfőnöki
1(1)
Fizika
Kémia
Földrajz
Biológia
Informatika
2(5)
Etika
Művészetek
(1)
Humán ismeretek
(2)
Tanulásmódszertan,
AJTP
(2)
blokk
Közismereti összesen
30
IT alapok
IT alapok gyakorlat
Elektrotechnika
Távközlés elektronika
Távközlés elektronika gyakorlat
Hálózatok I.
Hálózatok I. gyakorlat
Programozás
Programozás gyakorlat
Gazdasági és vállalkozói ism.
Szakmai angol
Projektmenedzsment
Automatika
Számítástechnika
Adatátviteli hálózatok
Hálózattechnika
Szélessávú hálózatok
Kapcsolástechnika
Szakmai mérések
Szakmai összesen
Heti összóraszám
30
Nyári összefüggő gyakorlat
Fizika emelt
Matematika emelt
Informatika emelt
Katonai alapismeretek

2

8
35
4
2
2

11
33
2
2
2

2
2
2
2
3
5
5
4
8
33
36

7. SZAKMAI PROGRAM
7.1. Az Intézmény szakképzési rendszere
A szakmai képzés a Puskásban a hagyományoknak megfelelően a Távközlési szakmák elsajátítását tűzte ki célul. Ehhez vannak meg az eszközeink és a tanári kar is ezt és az ehhez
közeli rokon szakmákat képes magas szinten oktatni. A BMSZC Puskás Technikum alapdokumentuma szerint az alábbi OKJ-s szakmai képzések folytathatók az Intézményben:
- 54 523 05
Távközlési technikus
- 54 481 03
Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
valamint
-

31 523 01
52 481 05

Távközlési és informatikai hálózatszerelő résszakképesítés
Távközlési üzemeltető résszakképesítés

Az 55 523 0x szakképesítés ráépülések csak a szakmát képviselő cégekkel közösen valósíthatók meg, melyet igény szerint a cégekkel közösen indítunk.
A 12. és a 13. (szakképző) évfolyam a 14/2013 (IV. 5.) NGM rendeletben szabályozott Kerettantervek szerint tanul, míg a 9., a 10. és a 11. évfolyam, valamint a felnőttoktatásban
tanulók a 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet (a Kerettantervekről) alapján.
A szakképzést az alábbi törvények szabályozzák:
51/2012. (XII.21.) EMMI rendeletnek az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
150/2012. (VII.6.) Kormányrendelet a Szakmai és vizsgakövetelményekről
217/2012 (VIII.9.) Kormányrendelet a Szakképzés szakmai követelménymoduljairól
12/2013. (III.29.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
22/2016. (VIII.25.) EMMI rendelet módosította a 2012-ben kiadott OKJ rendszert,
szakgimnáziumi rendszert hozott létre és módosította az SZVK-t és a keretrendszert
30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről
24/2017. (VIII.31.) NGM rendelet a szakképzési kerettanterv módosításáról
5/2018. (VII.9.) NGM rendelet a szakképzési kerettanterv módosításáról
26/2018. (VIII.7.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet módosításáról
Az összes tanított szakma a XII. Távközlési ágazatba tartozik, a 6. Elektrotechnikaelektronika szakmacsoporthoz. A szakmai felügyeletet az NFM látja el, melynek eredményeképpen az informatikai modulok közösek a 7. Informatika ágazat által oktatott modulokéval. Az első négy év (szakmai alapozás) közös a Távközlési technikus és az Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető főszakképesítés esetében, a két szakma a szakképző
évfolyamban válik ketté. A Távközlési technikusok a távközlési rendszerekkel foglalkoznak, míg a „infokomosok” a hálózat építésével és a hálózatelemek installálásával.
A 22/2016. (VIII.25.) EMMI rendelet módosította a 2012-ben kiadott OKJ rendszert, szakgimnáziumi rendszert hozott létre és módosította az SZVK-t és a keretrendszert. A szakmai
érettségivel egy időben most már Távközlési üzemeltető OKJ-s szakmát is szerezhetnek
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mellék-szakképesítésként a külön vizsgát tevő diákok. A jelenlegi 9., a 10. és a 11. évfolyam már ebben a képzési rendszerben tanul.
A képzések több szinten folynak:
- szakmai alapozás közismereti oktatással párhuzamosan (9 – 12 évfolyam),
- ágazati szakképzés közismeret nélkül (5/13),
- 2 éves felnőttoktatás (1/13 és 2/14) és
- felnőttképzés szinten.
7.1.1. Szakmai alapozás
Az intézmény a 9-12. évfolyamon – a közismereti tantárgyakkal párhuzamosan szakmai
alapozó tantárgyakat oktat. Célja (az érettségi megszerzésével párhuzamosan) a távközlési
szakmák alapfogalmainak elsajátíttatása és az ezzel összefüggő kompetenciák kialakítása
az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletnek megfelelően.
9. évfolyam
Ez az évfolyam az 5/2018. (VII.9.) NGM rendelet (a 30/2016. NGM rendelet a szakképzési
kerettanterv módosításáról) szerinti tantárgystruktúrában kezdi el az évet. Ebben az érettségire épülő (fő) szakképesítés részeként 8 szakmai alapozó órájuk van hetente az alábbi
megoszlásban:
IT alapok gyakorlat
2 óra
programozás gyakorlat 2 óra
elektrotechnika 2 óra és
távközlés elektronika gyakorlat 2 óra
E mellett még heti 3 óra áll rendelkezésre, mely a 26/2018. (VIII.7.) EMMI rendelet szerint:
fizika 2 óra
művészetek
1 óra.
10. évfolyam
A 30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet (a szakképzési kerettantervekről) rendelkezik a 2016.
szeptemberétől indult képzések tanterveiről. Ez az évfolyam ennek megfelelően (az előző
év rendszerére építve) folytatja a megkezdett munkát, mely az alábbi 8 óra/hét szakmai
tantárgyakat tartalmazza a fő szakképesítéshez:
hálózatok I.
1 óra
hálózatok I. gyakorlat 2 óra
elektrotechnika 1 óra
távközlés elektronika 2 óra
távközlés elektronika gyakorlat 2 óra
Ezen felül választható tárgyak 4 órát tesznek ki, mely a megkezdett tematikához és az
előírt tantárgyakhoz kapcsolódva idén kötelezően:
programozás 1 óra
programozás gyakorlat 2 óra
elektrotechnika (szabad sáv) 1 óra
A kínálati kosárnak a következő évtől lesz szerepe.
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11. évfolyam
Ebben az évfolyamban mindenkinek döntenie kellett, hogy miből szeretne emelt szintű
érettségit tenni, kíván-e informatikából középszintű érettségit tenni, illetve ezzel párhuzamosan kíván-e a mellék-szakképesítésből OKJ-s vizsgát tenni az érettségivel párhuzamosan. Az 5/2018. (VII.9.) NGM rendelet érinti ezt az évfolyamot is, mivel a mellékszakképesítésről ez rendelkezik. Ennek megfelelően heti 7 tantárgyi óra kötelező a fő
szakképesítéshez, melyek a következők:
távközlés elektronika
2 óra
távközlés elektronika gyak. 2 óra
hálózatok I.
1 óra
hálózatok I. gyakorlat
2 óra
A mellék-szakképesítésre e mellett még heti 4 óra áll rendelkezésre. Ez eddig 3 órában
programozás óra volt és 1 óra szabadon tervezhető óra, mely jelenleg választható:
- érettségi vizsga keretében megszerezhető képesítés tantárgyai (4 programozás
óra) vagy
- kínálati kosár szerinti tantárgyak közül.
A 11. évfolyamon a Puskás Technikum a kínálati kosarában az alábbi tantárgy(ak)at javasolja:
távközlési alapism. 2 óra elmélet
adatbázis kezelés
2 óra gyakorlat
A 26/2018. (VIII.7.) EMMI rendelet előírja, hogy 11. évfolyamon 2 óra kötelezően választható tantárgy legyen, mely lehet érettségi tantárgy is. Intézményünkben az előzetes
felmérés szerint mindenki informatikából előrehozott érettségit kíván tenni, így
informatika 2 óra kerül beiktatásra.
12. évfolyam
A 12. évfolyam átmeneti évnek tekinthető, ők még a 2013-ban bevezetett rendszer szerint
okulnak:
- van összefüggő nyári gyakorlati képzésük (ez ettől az évtől kezdve megszűnt)
- mind a 10 óra szakmai tárgyuk a fő szakképesítésnek a része és
- 1 óra pluszban szabadon tervezhető.
Az így kapott fő szakképesítés tantárgyai:
- távközlés elektronika
- távközlés elektronika gyakorlat
- hálózatok I.
- hálózatok I. gyakorlat
- adatbázis és szoftverfejlesztés
- adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat
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2 óra + 1 óra (szabad sáv)
2 óra
2 óra
1 óra
2 óra
1 óra

7.1.2. Kínálati kosár
A kínálati kosár akkor lép életbe, ha valaki nem választja a mellék-szakképesítést, érettségi
idején nem kíván vizsgát tenni egy külön szakmából. Ekkor a mellék-szakképesítés órái
helyett más tantárgyak is választhatók, melyek a főszakképesítés magasabb szintű elsajátítását teszi lehetővé, vagy ahhoz kiegészítésként kapcsolódik.
Mellékszakképesítés, vagy a kínálati kosárból egy tantárgy akkor indítható, ha a jelentkezők száma eléri a gyakorlati csoport minimális létszámát, azaz jelenleg 6 fő.
Az Adatbázis kezelés tantárgy a mai digitalizált világ egyik meghatározó készségeit tanító
tantárgya, mely „az ágazati szakmai ismeretekhez közvetlenül kapcsolódó, azt alapozó …
szakmai informatikai ismereteket nyújt és erősíti a digitális íráskészséget” (d). Elképzeléseink szerint ez felmenő rendszerben később érintené a következő évfolyamot (12.-et) is.
A 11. évfolyamon a szakmához elengedhetetlenül szükséges jel, jelkezelés, jelátalakítások
alapfogalmai nélkül nem lehet szakmát oktatni. Ez az elektronikai rész csak érinti, ennek
bővebb és alaposabb oktatására van szükség. Ezt lehet a Távközlési alapismeretek tantárgy keretében tanítani.
A fentiek mellett sem mond le az Intézmény az Informatika tantárgy folytatásáról, mivel
ez a diákok jövőjét nagyban befolyásolja. 11. év végén a cél, hogy mindenki sikeres érettségi vizsgát tegyen a tantárgyból.
7.1.3. Ágazati szakképzés
Az alapozás időszakában (9-12. évfolyam) nem válik ketté a két szakma, erre csak a 13.
évfolyam kezdetén kerül sor. Az Intézményben tanuló diákok a sikeres érettségit követően
szakképzésben folytathatják a tanulmányaikat, mely egy év alatt szakmát biztosít a résztvevőknek. Szeptember 01-én választhatnak a tanulók, hogy milyen OKJ-s szakmában kívánják folytatni tanulmányaikat.
Az Intézményünkben az alábbi OKJ-s szakmákban indítunk 1-1 osztályt:
- 54 523 05
Távközlési technikus
- 54 481 03
Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
A Távközlési technikus szakmában hetente 10 óra gyakorlat van, míg az Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltetőknél heti 21 óra a gyakorlati képzés.
A laborgyakorlatok lebonyolítása csoportbontott rendszerben történik (max. 12 fő/csoport),
mely nem összevonható. A csoportok évfolyamszinten lesznek kijelölve. Mivel szűkösek a
tanári erőforrásaink, így óraadók bevonásával tudjuk megvalósítani a kitűzött célokat.
Az egyes távközlési berendezésekből 1-2 darab áll rendelkezésre, így az egyes csoportok
nem párhuzamosan, hanem egy előre kiadott forgási rend szerint (lsd. órarend) teljesítik az
előírt gyakorlatokat. Minden csoport minden laborban megfordul kéthetente 4-4- órára.
Az Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető szakmának ezen felül további 9 óra kábelszerelési és optikai gyakorlási lehetőség áll rendelkezésre. Itt az egyik csoportot egy
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külső óraadó, egy cég (Teltrans) képviselője vezényli, sok esetben külső helyszínen, a cég
telephelyén.
A szakma jobb megismerését és a pályaválasztási lehetőségek bővítését célozza az „üzemlátogatások” rendszere. Ez annyit jelent, hogy – önkéntes alapon – lehetőség van egy-két
nagyobb távközlési cég működésébe betekinteni, oda kirándulásokat szervezünk.

7.1.4. Felnőttoktatás és felnőttképzés
Lehetőség van a közismereti tantárgyak oktatása nélkül is OKJ-s szakmai képzésen részt
venni. Ennek feltétele, hogy érettségivel rendelkezzen a diák. Ilyen eset lehet, ha más középiskolából – melyben nem azonos alapozó tantárgyakat tanult – jön a diák, vagy gimnáziumot végzett. A fontos, hogy rendelkezzen érettségivel. Ebben az esetben 2 év alatt juthat el a képesítő vizsgáig, és kaphatja meg az OKJ-s bizonyítványt. Ebben az esetben a fő
szakképesítés tantárgyai kerülnek oktatásra és számonkérésre.
2018-ban tervezünk elindítani egy osztályt, ha kellő létszámú a jelentkezés. Ők a 2016-os
rendelet szerinti képzésben vesznek részt, a tanmenetük ennek megfelelő, nyári szakmai
gyakorlatra nem kötelezettek. Képzésük esti formában kerül lebonyolításra, heti 14 órában,
azaz péntek 15:00-tól 20:00-ig (6 tanítási óra 2x 15 perc szünettel) és szombaton 8:00-tól
14:45-ig (8 tanítási óra 3x15 perc szünettel). Az óratervnél figyelembe vettük, hogy tanáraink tömbösítve szeretnék tartani az óráikat, így nem minden hétvégéjüket veszi igénybe ez
az elfoglaltság.
A laborok felszereltsége és a tanárok felkészültsége lehetővé teszi, hogy az OKJ-s szakmák, valamint egyes technológiák és tananyagok megismertetésére a felnőttképzésben is
vállaljunk szerepet. Tanfolyamok tartásával, a továbbképzési és átképzési programban való
részvétellel, a szakmában más infokommunikációs cégekkel közösen veszünk részt a felnőttképzésben. Ezek a tanfolyamok idényjellegűek - az igényeknek és a szabad kapacitásoknak megfelelően - és önköltségesek.
A felnőttképzést az alábbi törvény szabályozza:
- 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
A felnőttképzést a jogszabály és az akkreditált képzési program (felnőttképzési engedély)
alapján Optikai kábelépítés és szerelés témakörben tartunk. Erre meghirdetett tanfolyamunk van, mely 120 órás, 4 részletben, külön-külön elvégezhető módon kerül lebonyolításra, igénytől függően. Megvalósítására több lehetőség van, lehet
-

nappali (epochális) képzés
esti képzés délutánonként, vagy
hétvégenként.
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7.2. Szakképzés helyi tanterve
7.2.1. Óraterv
Összesítve az alábbi táblázat mutatja a különböző évfolyamok óratervét.
Szakmai alapozó évfolyamok óraterve
A 9. évfolyam a 26/2018. (VIII.7.) Emmi rendelet szerinti,
a 10. és 11. évfolyam a 22/2016. (VIII.25.) EMMI rendelet szerinti,
a 12. évfolyam az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet szerinti óratervet tartalmazza.
Évfolyamok

Tantárgy neve

9.

10

11.

12.

Kötelező szakmai tantárgyak

IT alapok
IT alapok gyakorlat

2

Elektrotechnika

2
2

Elektrotechnika gyakorlat
Programozás
Programozás gyakorlat

2

Távközlés elektronika
Távközlés elektronika gyakorlat
Hálózati ismeretek I.

1
2

Hálózati ismeretek I. gyakorlat

Kínálati kosár

2
2
1
2
2

Kommunikációs alapismeretek
Adatbázis kezelés gyakorlat

1
2
1
1
2
2
(2)
(2)

(2)
(2)
(2)
(2)

11

11

Távközlés elektronika
Programozás
Programozás gyakorlat

Kötelező összesen

8

70

12

2
1
3
2
2
1

Szakmai évfolyamok (nappali képzés) óraterve
A helyi óraterv illeszkedik az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben (A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről) valamint a 12/2013. (III.29.) NFM rendelet szerint
szabályozott óratervekhez.
óraszám
Főtantárgy

Altantárgy

diák
TT

Osztályfőnöki

tanári
IH

TT

1

Foglalkoztatás I. (angol)

IH
1

összt
1

2

2

2

2

4

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Munkaszervezési ismeretek

1

1

1

1

2

Munkaszervezés gyakorlat

2

2

4

4

8

Foglalkoztatás II.

Kommunikációs alapismeretek

2,5+0,5

3

3

0+2
3

2

2

3

3

0+1,5
2

1,5

1,5

2

2

4

4

4

Vezeték nélküli távközlés

6

6

6

Szakmai mérések gyakorlat

6

12

12

Hálózatok mérése gyakorlat

2

4

4

Távközlési hálózatok

Adatátviteli hálózatok
Távközlési rendszerek
Számítástechnika

Távbeszélőtechnika

Kapcsolástechnika
Mobil távközlés

Kommunikációs alap

0+3
2

3

3

2

2

2,5+0,5

3

3

2+0,5

2,5

2,5

Optikai mérések gyakorlat

6

12

12

Hálózatszerelés és mérés gyakorlat

6

12

12

Hálózatinstallálás gyakorlat

2

4

4

Optikai hálózatok szerelése gyakorlat

5

10

10

57

102

Hálózatelmélet

Hálózatok

Hálózatok építési előírásai
Hálózatszerelés és mérés elmélet

hetente:

36

36

46

A kerettanterv nem ír elő osztályfőnöki órát, de mivel ez szükséges az osztályok működéséhez, így 1 összevont évfolyamszintű óra lett betervezve.
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A túl nagy témakörök miatt egyes tantárgyakat felosztottunk altantárgyakká, így több tanár
vesz részt az oktatásában.
A szabad sáv terhére a Távközlési technikus szakmánál a tantervből kimaradt számítástechnika és az adatátviteli hálózatok került pótlásra, míg az Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető szakmánál a kommunikációs alap tantárgy került beiktatásra.
Szakmai évfolyamok (esti kétéves képzés) óraterve
Óraszám

Tantárgy

1/13

IT alapok

28

IT alapok gyakorlat

56

Hálózatok I.

84

Hálózatok I. gyakorlat

70

Elektrotechnika

70

Távközlés elektronika

96

Távközlés elektronika gyakorlat

84

Szabad sáv, konzultációk, vizsgák

24

2/14
Távtech
Infokom

Kommunikációs alap

56

Távközlési hálózatok

42

Hálózatok gyakorlat

28

Számítástechnika

56

Adatátviteli rendszerek

56

Mobil rendszerek

56

Műsorszóró rendszerek

56

Távközlési rendszerek mérése

84

Hálózatépítés

42

IT hálózatok

42

IT hálózatok gyakorlat

42

Optikai hálózatok

42

Hálózatszerelés gyakorlat

140

Hálózatmérés gyakorlat

126

Modulzáró vizsgák
Összesen
Mindösszesen

512

14

14

448

448

960

A Távközlési technikus és az Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető szakmák első
éve közös, az óraterv azonos. Az összóraszámuk mindkét esetben 960 óra, mely a fenti felosztásban kerül megvalósításra.
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7.2.2. Alkalmazható oktatási eszközök
Humán oktatási környezet
Az Intézmény szakmai tanárai alapvetően mérnökök, akiknek a többsége rendelkezik tanári végzettséggel is. Egy-két esetben – a frissen alkalmazottak esetében – nincs meg a kellő
tanári végzettség, de mindegyikük rendelkezik olyan szakmai tapasztalattal, melyek elengedhetetlenül szükségesek a szakmai órák megtartásához. Várhatóan a közeljövőben ők is
sikeresen megszerzik a tanári végzettséget is.
A távközlési szakmában elengedhetetlenül szükséges az állandó továbbképzés, mivel a
szakma nagyon gyorsan változik. Tanáraink évente több alkalommal konferenciákon és továbbképzéseken vesznek részt.
Intézmény felszereltsége
Az Intézmény rendelkezik az említett szakmákhoz szükséges tárgyi eszközökkel. Laboratóriumaink egy részét a Telekom Rt.-től örököltük, az ott alkalmazott technológiák széles
spektrumával. Másrészt a mostani követelményeknek megfelelően új laborokat alakítottunk ki, ilyenek a Cisco eszközökkel felszerelt oktatólabor, vagy a 3D televízió labor.
Mivel ezek az eszközök nagy értékűek, nincs lehetőség sok esetben arra, hogy egy csoporton belül minden tanuló számára ugyanolyan kiépítésű egyedi munkahelyet biztosítsunk,
így speciális forgási rend szerint történik az oktatás. Ennek eredményeképpen minden diák,
minden oktatott eszközzel megismerkedik.
Az alábbi szakmai laborokkal rendelkezünk:
- Elektronikus áramkörök laboratórium
Az elektrotechnikai és elektronikai mérésekre felszerelt két laboratórium,
ahol az egyenáramú mérésektől az elektronikus áramkörök méréséig lehet a
képzéseket lebonyolítani. A kialakított munkahelyeken általában párban
dolgoznak a diákok, minden párnak tudunk azonos eszközöket: oszcilloszkópot, generátorokat, multimétert, stb. Több méréshez rendelkezünk saját
mérőpanellel, melyekre a mérési utasítások is rendelkezésre állnak.
- Számítástechnika laboratórium
Az infokommunikációs oktatások elengedhetetlen kelléke a számítógépekkel felszerelt laboratóriumok. Rendelkezünk 5 teljesen kiépített, minimum
16 fős csoport számára alkalmas laborral. Itt történik a számítógépes alkalmazások és szoftverek kezelésének képzése.
- Cisco hálózatos laboratórium
Egy speciálisan létrehozott, a távközlési és az informatikai ágazat új kerettanterveihez igazodó képzések lebonyolítására alkalmas laboratórium. Itt
megtalálhatók az informatikai hálózatok kiépítéséhez szükséges speciális
eszközök: routerek, switchek, …stb. Nem csak interneten keresztül, vagy
virtuálisan lehet különböző hálózatokat itt kiépíteni, hanem a fizikai össze-
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köttetéseket, installálásokat lehet gyakorolni. A megnövekedett oktatási
igény miatt egy második labor is beállításra került.
Távbeszélőtechnika laboratórium
A hagyományos távbeszélőtechnika (telefonok, telefonközpontok…) mellett
az IP telefónia, valamint a biztonságtechnika kapott helyet a laborban. A diákok itt ismerkedhetnek meg a telefonátvitellel, a telefonközpontok programozásával és a különböző szolgáltatások beállításával.
Magyari Endre szélessávú hálózatok laboratórium
Ebben a laborban kapott helyet a szimulációs technika, melyen a különböző
modulációkat és jelalakokat lehet különbözőképpen vizsgálni. Ebből 12
munkahely áll rendelkezésre, azaz egy szakmai csoportot lehet egyenként
ilyen állomáshoz ültetni. A másik terület a rádió és televízió műsorszórással
kapcsolatos méréseket foglalja magába. Rendelkezünk különböző televíziós
fejállomással az analóg technológiától a 3D technikáig. Ehhez tartozik még
egy műholdas terület is, ahol mikrohullámú összeköttetéseket lehet vizsgálni.
Hálózattechnika laboratórium
Itt kapott helyet az optikai hálózatok szerelését, üzemeltetését, mérését oktató gyakorlati képzés. E mellett az átviteltechnikai berendezések üzemeltetését és mérését lehet itt elsajátítani. Az Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető szakma bevezetésével megnövekedett az igény – mind óraszámban, mind létszámban – így egy új hálózattechnika laboratórium került kialakításra.
Stúdiók
Rendelkezünk egy rádió és egy televíziós adás lehetőségével is. Jelenleg
ezek a médiában nem üzemelnek (frekvenciaengedély miatt). Alkalmasak
viszont a képalkotás és képszerkesztés elsajátítására. Itt tanulják meg a diákok a filmkészítés, vágás, keverés fortélyait.

Tananyagok
Az Intézmény saját tananyagokkal rendelkezik, melyből sokat saját tanáraink alkottak. Tartalmukban a mai napig megfelelnek a szakmai előírásoknak. Mivel a kerettantervhez jelenleg nem tartozik elkészített tananyag, így ezek a tankönyvek továbbra is használatban vannak.
A technológiák fejlődése magával hozta, hogy a legújabb anyagok is oktatásra kerüljenek.
Ezek elérhetőségét a szerverre összegyűjtött anyagok biztosítják.
A laboratóriumi mérésekhez a mérési utasítások és jegyzőkönyvek is rendelkezésre állnak
(amennyiben szükségesek), melyek szintén a hálózaton elérhetők.
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7.2.3. Szvk-k, tantervek, tematikák
Szvk-k, kerettantervek
A Szakmai és vizsga-követelmények meghatározzák az egyes szakmák kimeneti feltételeit.
Jelenleg több Szvk vonatkozik az iskolánkban tanított évfolyamok számára kifutó rendszerben:
- 12/2013. (III.29.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
- 22/2016. (VIII.25.) EMMI rendelet módosította a 2012-ben kiadott OKJ rendszert, szakgimnáziumi rendszert hozott létre és módosította az SZVK-t és a keretrendszert
A kerettantervek központilag lettek szabályozva, így ezek szerint történik az oktatás. A 12.
és a 13. (szakképző) évfolyam a 14/2013 (IV. 5.) NGM rendeletben szabályozott Kerettantervek szerint tanul, míg a 10. és a 11. évfolyam, valamint a felnőttoktatásban tanulók a
30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet (a Kerettantervekről) alapján. 2018-ban megjelent egy
új rendelet az 5/2018. (VII.9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről, mely a jelenlegi 9. évfolyamra vonatkozik.
Tanmenetek
A rendeletekben szabályozott modulokhoz több tantárgy is csatlakozik, sőt van olyan tantárgy, melyet témakörök szerint további altantárgyakra bontottunk fel. Ezeket mind más
tanár oktatja. A munkaközösség – a szaktanárok bevonásával – elkészítette a tanmeneteket,
melyek az alábbi szempontok szerint került kialakításra:
- tartalmazza a kerettantervben előírt témaköröket,
- ügyel a megfelelő sorrendiségre, hogy az egymásra épültség teljesülhessen,
- figyelembe veszi a számonkérési rendet,
- felkészít az OKJ-s szakmai vizsgára,
- illeszkedik az órarendhez.
Az elméleti órák tanteremben kerülnek lebonyolításra osztály keretben.
A laborok esetében már csoportbontott rendszerben kell lebonyolítani a képzést, és - évfolyamtól függően – 2, 3 valamint 4 órás etapokban történik a lebonyolítás. A csoportbontás
miatt, valamint az eszközök egyedisége és korlátozott száma miatt kialakításra kerül egy
labor forgási rend, hogy minden diák minden mérést végig tudjon mérni.
A tanmenetek a fentieknek megfelelően 2, 3 illetve 4 órás ciklusokban határozták meg a
laborfoglalkozások témaköreit.
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8. ZÁRÓ DOKUMENTUMOK
8.1. A pedagógiai program érvényességi hatálya
A pedagógiai program a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján készült. Érvényes a 2018-19-es tanévtől.

8.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
A szakmai munkaközösségek minden tanév végén értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását.
A nevelőtestület minden tanév végén elvégzi a pedagógiai program értékelését, és szükség
esetén a programot módosítja.

8.3. A pedagógiai program módosítása
A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
 az iskola igazgatója,
 a nevelőtestület bármely tagja,
 a szakmai munkaközösségek,
 a szülői szervezet,
 az iskola fenntartója.
A tanulók a pedagógiai program módosítását a diákönkormányzat képviselői útján a nevelőtestületnek javasolhatják.
A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és azt az intézményvezető
aláírásával hitelesíti.
A módosított pedagógiai programot az elfogadást követő tanév szeptember első napjától
kell bevezetni.

8.4. A nyilvánosságra hozatal módja
Az iskola pedagógiai programja a tantervekkel és vizsgakövetelményekkel együtt az iskola
weblapján és a könyvtárban megtekinthető.
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