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BEVEZETÉS 

Az Energetikai Technikum és Kollégium 

Az iskola jogelődje 1985-ben a Paksi Atomerőmű Vállalat által létesített szakközépiskola volt. Az 

építés, a felszerelés, a személyzet- és diáktoborzás 1986 szeptemberére megvalósult. Megnyitotta 

kapuit az ország első vállalati iskolája, a Paksi Atomerőmű Vállalat Műszaki Szakközépiskola, 

amelynek működéséhez a teljes költségfedezetet a Paksi Atomerőmű Vállalat biztosította. Az 

intézmény kísérleti iskolaként hamarosan országos hírnevet szerzett tanulmányi és 

sportversenyeken elért kiváló eredményeivel, újszerű oktatási megoldásaival.1987-ben az 

intézmény keretein belül már főiskolai képzés is indult az akkor már Energetikai Szakképzési 

Intézet néven működő iskolakomplexumban. 2001-től az intézmény alapítványi iskolaként 

működik Energetikai Szakközépiskola és Kollégium néven. A továbbtanulási mutatók alapján 

azóta is az élvonalban van, és az erőmű életében jelentős szerepet játszott és játszik ma is. Ez a 

szerep az erőmű élettartam-hosszabbítási törekvések munkaerő utánpótlási igénye miatt a jövőben 

tovább erősödhet. Az intézmény neve törvényi előírások miatt, 2016-ban Energetikai 

Szakgimnázium és Kollégiumra, majd 2020-ban Energetikai Technikum és Kollégiumra módosult. 

Az intézmény Paks város életében a szakképzés szempontjából vezető szerepet tölt be. Ez a szerep 

a jövőben csak bővül: Tolna megyében, a Dél-Dunántúl területén is segítséget kíván adni a 

minőségi szakképzéshez. A jövőkép fontos része az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. középfokú 

szakember utánpótlásának biztosítása, ezért az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli 

felnőttképzésben is bővíteni kívánja. A szakválasztékot az igényekhez igazodva, továbbá a 

műszaki irányú felsőfokú szakképzés megalapozása. 

Az élethosszig tartó tanulás lehetőségét kívánja biztosítani a felnőtt korosztály számára is, 

kihasználva az iskola kiváló felszereltségét, technikai adottságait.  

Az elmúlt 34 évben így jutottunk el jelenlegi szervezeti felépítésünkhöz, amikorra gazdagodott 

iskolánk képzési profilja, megőrizve és nem feledve hagyományainkat. Fejlődésünk, sikerünk 

titka, hogy az iskola vezetése, tantestülete érzékenyen reagált az új kihívásokra, alkalmazkodva a 

mindenkori, újonnan megfogalmazott követelményekhez. Pedagógiai hitvallásunkban a nevelés, 

oktatás, szakmai képzés mindig azonos értéket képviselt, a tudás és a munka tisztelete mindig 

összetartozott. Ez a szellemiség, vállalkozó kedvű, elkötelezett oktatóink munkája, a XXI. század 

elvárásainak megfelelő új típusú iskola kialakításának alappillére. Oktatóink ezért munkájukat 

egységes szellemben az oktatói szabadság megtartásával a diákok érdekeihez igazítják. 
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1 NEVELÉSI PROGRAM 

1.1 A szakmai oktatás pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 

Alapelveink 

Jelenleg hazánkban az oktató-nevelő munkának különösen a szakképzés területén a társadalmi-

gazdasági fejlődéshez folyamatosan kell alkalmazkodni, ami az igények jelenleginél is lényegesen 

rugalmasabb és hatékonyabb követését várja el. Újra kell gondolni Magyarország 

Alaptörvényében megfogalmazott és a nemzeti köznevelési törvénybe foglalt feladatainkat, ezért 

szükséges a szakképzés tartalmi és módszertani megújulása is. 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és nemzeti értékek tanulókkal 

történő megismertetése, elfogadtatása és átadása alapján: 

 a felnövekvő nemzedék a haza iránt elkötelezett, felelős polgárrá váljék, 

 reális önismeret, erkölcsi ítélőképesség birtokában kialakuljon felelősségérzete önmaga, 

társai szűkebb és tágabb környezete iránt (társválasztás, barátság, társadalmi életben való 

részvétel, tanulás, munka világában), 

 személyiségének fejlesztése (önálló tájékozódás, önálló kritikai gondolkodás kialakítása, 

kezdeményező-vállalkozókészség, kulturált viselkedés, önművelés), 

 az oktató-nevelő munkában széleskörű, a mindennapi életben jól hasznosítható szakmai 

ismeretek közvetítése a modern természettudományos és humán műveltség által, 

 a nevelési-oktatási folyamatban a differenciált, a tanulói tehetség és érdeklődési kör 

szerinti ismeretközlés, 

 az oktató- nevelő munka folyamatos fejlesztése, 

 az iskolahasználók igényeihez alkalmazkodó működés, amelyben hangsúlyt kap az 

egészséges életmódra való nevelés, a környezeti nevelés, a természet, a társadalmi, a 

kulturális környezet védelmére való nevelés és a rendszeres testedzés, 

 a magyar nevelési- oktatási és szakképzési céloknak, az energia iparág közép- és felsőfokú 

szakember utánpótlási igényének és a helyi igényeknek való megfelelés. 

Alapértékeink: 

 a köznevelés, 

 kötelességek és jogok egységének követelménye, 

 bizalom, szeretet, empátia, igazságosság, szolidaritás a nevelési- oktatási folyamatban, 

 nemzeti műveltség, egyetemes kultúra, 

 vallási és világnézeti információk tárgyilagos sokoldalú közvetítése, tiszteletben tartva 

o  a tanuló, szülő, oktató meggyőződését 

o mindennemű hátrányos megkülönböztetés tilalma. 

Céljaink: 

 kreatív, értelmes előítéletektől mentes, fegyelmezett magatartású, szavahihető, harmonikus 

személyiségű tanuló nevelése, 
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 a személyiségfejlődés szempontjából kiemelt fontosságú közösségi és egyéni értékek 

elsajátíttatása, ezek meggyőződéssé alakítása, ami meghatározó viselkedésben, 

magatartásban, 

 cél és feladat, hogy korszerű általános és szakmai műveltség birtokában a munkaerőpiacon 

és a továbbtanulás területén sikeresen érvényesüljenek, tudásukat tudják konvertálni, 

 cél a választási lehetőség biztosítása, középfokú, emelt szintű, szakmai vizsgára 

felkészítésben részvétel biztosítása, illetve a szociális hátránnyal, magatartási zavarral 

küszködő vagy különösen tehetséges tanuló fejlesztése egyéniségének megfelelő 

módszerekkel. 

Nevelési feladataink 

 A személyiség tehetség-alapú fejlesztése: 

o az ismeretek birtoklására való igény kialakítása a diákokban, 

o képességfejlesztés, tehetséggondozás az adottságokhoz igazítottan, 

o a kreativitás, a gondolkodás fejlesztésén alapuló ismeretszerzés erősítése, 

o korszerű alapműveltség kialakítása, 

o tanulási és önművelési technikák elsajátíttatása, 

o sikeres kapcsolattartást biztosító kommunikációs készség kialakítása magyar 

nyelven és idegen nyelveken, 

o az információ befogadó, rendszerező és értékelő képességek kiépítése. 

 A nevelési-oktatási folyamat időszerűségének megtartása: 

o a szakképzésnek a munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodása, 

o a diákok innovatív képességek erősítése és hasznosítása az oktatási folyamatban, 

o a funkcionális tantárgyszemlélet erősítése az oktatók körében, 

o az egészséges lokálpatriotizmus kifejlesztése. 

 A saját és társai életminőségéért felelős emberi szemlélet kialakítása: 

o a családi életnek, mint harmonikus életlehetőségnek a tudatosítása, 

o a hazaszeretet, a modern hazafiság eszményének feltárása, 

o a hagyományteremtés, hagyományápolás és hagyománytisztelet kialakítása, 

o demokratikus, felelős közösségi magatartás fejlesztése, 

o  egészséges életszemlélet, életmód, életvitel kialakítása, 

o a környezeti kultúra, a környezetvédelem fontosságának felismertetése. 

 Célok eléréséhez alkalmazott eszközök, eljárások: 

 szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek: követelés, gyakorlás, segítségadás, 

ellenőrzés, ösztönzés, 

 magatartási modellek bemutatása, közvetítése: elbeszélés, tények és jelenségek 

bemutatása, műalkotások bemutatása, nevelő személyes példamutatása, követendő 

csoportos minták kiemelése a közösségi életből, alkalmazásuk a tanórán és az iskolai 

rendezvényeken, 

 tudatosítás meggyőzés kialakítása: magyarázat, beszélgetés, önálló elemző munka, 
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felvilágosítás, vita, 

 az egyes tantárgyak oktatásához a szemléltető eszközök bőséges választéka áll az oktatók 

rendelkezésére, 

 az egyes tantárgyak oktatása jól felszerelt laboratóriumokban folyik, 

 a számítástechnika oktatásához különösen jól felszerelt, folyamatosan korszerűsített 

számítógéptermek állnak rendelkezésre, 

 a testnevelés tanításához korszerű sportcsarnok, uszoda és szabadtéri fitnesz terület áll 

rendelkezésre, 

 a gyakorlati oktatás jól felszerelt műhelyekben folyik, 

 az eszközök folyamatos felújítása oktatói igény alapján, a változó követelményeknek 

megfelelő bővítése, korszerűsítése folyamatos a komplexen beszerezhető oktatási 

rendszerek alkalmazását fokozatosan vezetik be. 

1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A személyiség fejlődését alapvetően három tényező befolyásolja: az öröklés, a környezet és a 

nevelés. Ezen tényezők között a legjelentősebb a nevelés-oktatás személyiségformáló, 

közösségépítő hatása. 

A személyiségfejlesztés általános célja a minden emberben benne rejlő fejlődési lehetőségek minél 

teljesebb megvalósulásának, tanulói személyiség teljes kibontakozásának a segítése. 

Intézményünk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a 

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a 

tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

A motiválás célja, hogy a diákokat tanulásra ösztönözzük, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig 

fenn is tartsuk. 

Pedagógiai feladataink: 

 A személyiséget formáló oktatók folyamatos kapcsolattartásával biztosítani: 

o a személyiség harmonikus – testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi, gyakorlati – 

fejlesztésének összehangoltságát, 

o a személyiség alakulásának nyomon követését, 

o a személyiség változásának kimenetre koncentráló eredményességét. 

 A tanítási módszerek sokféleségével biztosítani: 

o a diák lexikai tudásának elmélyülését, 

o gondolkodási készségének folyamatos fejlődését, 

o kreativitásának kihasználását, érvényesülését, 

o önálló munkára való képességének kialakulását, 

o lemaradás esetén időben történő felzárkózását, 

o kiemelkedő tehetség differenciált foglalkoztatását. 

 A helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérése alapján a 
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tankönyvek és oktatástechnikai eszközök választásával és alkalmazásával biztosítani: 

o a tanulás korszerűségét, 

o a többforrású ismeretszerzés lehetőségét, 

o a szemléltetés sokszínűségét. 

 Tanórán kívüli tevékenységi körök sokaságával biztosítani: 

o kiemelkedő képességű diákjaink tudásszintjének fejlődését, 

o lemaradó, tanulási nehézségekkel küszködő tanulóink felzárkózását, 

o különböző érdeklődésű diákjaink érdeklődésének megfelelő, adottságaik 

kihasználását lehetővé tevő elfoglaltságot, 

 a sportot kedvelőknek, versenyzőknek a sportolási lehetőséget. 

Tevékenységi köreink: 

 a tantárgyakhoz kapcsolódó szakkörök, 

 a versenyekre felkészítő foglalkozások, 

 a tantárgyi korrepetálások, 

 a felvételire felkészítő foglalkozások, 

 iskolai sportkör, Diáksport Egyesület (DSE), 

 a diákújság, médiaszakkör, 

 az iskolarádió. 

1.3 A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

Intézményünk teljes körű egészségfejlesztést tűzi célul a felnövekvő korosztályok 

életminőségének javítása érdekében. A teljes körű egészségfejlesztés a teljes személyiség 

formálására irányuló egészségnevelést jelenti. 

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az egészségnevelés célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon felmérni saját 

egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját. 

El kell érni, hogy alkalmazzák a tanultakat: tegyenek saját egészségük érdekében. 

Az egészségvédelem kiemelt témakörei: 

 az életkorral járó biológiai-, pszichohigiénes-, életmódbeli tennivalók, 

 a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései, 

 az egészségre káros szokások (helytelen táplálkozás, inaktív életmód), 

 az antihumánus szenvedélyek, drogprevenció, 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztése, 

 az egészségérték tudatosítása. 

Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

1.3.1 Tanórán  

Külön figyelmet fordítunk minden tantárgy esetében a tananyagtartalom és az egészségfejlesztési 

feladatok csatlakozási pontjára. Kiemelt jelentőségűek az egészségfejlesztés szempontjából a 
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testnevelés, a biológia és az osztályfőnöki órák. Az egészségfejlesztési feladatok végrehajtását, 

tartalmi szempontból a helyi tantervbe rögzítjük. Természetesen akkor lehetünk elégedettek, ha a 

többi foglalkozáson is törekszünk a pozitív egészségszemlélet kialakítására. 

Jól felszerelt szaktantermek, szertárak, sportcsarnok, udvari sporteszközök, uszoda, sportpályák, 

büfé, ebédlő biztosítják az egészséges életmódra nevelés tárgyi feltételeit. 

Az osztályfőnök az osztályfőnöki munkája keretében: 

 a 9. osztályos tanulók szüleivel való első beszélgetés során felméri a diák egészségügyi 

helyzetét, figyelmet érdemlő betegségéről tudomást szerez, 

 az osztályfőnöki órák keretében előadók meghívásával: 

o felvilágosító tevékenységet folytat, 

o a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakításáról, fenntartásáról, a családter-

vezési módszerekről beszélgetéseket folytat, 

o bekapcsolódik rendőrségi prevenciós programba, 

o a konfliktuskezelés alkalmazásával a lelki higiénia megteremtésén dolgozik, 

o az egészségkárosító magatartásformákat elítélő szellemiséget képvisel napi gyakor-

latában, 

o védőnői órákat szervez. 

1.3.2 Mindennapi testnevelés 

A mindennapi testneveléshez szükséges feltételeket az alábbiak szerint biztosítja az iskola: 

 tömegsporttal,  

 házibajnokságok szervezésével, 

 versenyszervezéssel, 

 a DSE sportági szakcsoportjába való bekapcsolódási lehetőséggel, 

 kollégiumi bajnokság szervezésével, 

 a DSE által szervezett programokba való bekapcsolódás lehetőségével, 

 uszoda, kondicionáló terem lehetőségével (DSE keretében). 

1.3.3 Tanórán kívüli foglalkozások, programok: 

 iskolánkban minden évben megrendezésre kerül az „Egészségnap/Sportnap”. Felvilágo-

sítással, filmvetítéssel, szóróanyagokkal, előadásokkal, versenyekkel kívánjuk a tanulók 

számára elérhető közelségbe hozni az egészséges életmódot, 

 részt veszünk a középiskolások számára meghirdetett sportversenyeken, elsősegélynyújtó 

versenyeken, polgárvédelmi versenyen, 

 véradást évente minimum egyszer szervezünk nagykorú diákjaink részére, 

 iskolánk minden évben – biztosítja – belső és külső szakemberek, szakértők bevonásával 

– az egészségfejlesztési feladatok végrehajtását különösen az alkohol és drogprevenció-, 

dohányzás-, AIDS és Hepatitis-, személyes higiéniai-, szexuális élet témakörökben. 

 iskolai egészségnap és családinap keretében lehetőség van a mindennapos testnevelésen 

túl a testmozgásra. 
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1.3.4 Iskola egészségügyi ellátása. Iskolaorvos, védőnő, szűrővizsgálatok 

Iskolánk tanulói számára iskolaorvos, fogorvos és védőnő áll rendelkezésre. 

A védőnő előre tervezett módon az alábbi feladatokat végzi: 

 osztályfőnöki órákon tájékoztatást, illetve felvilágosító órákat tart, 

 szükség esetén szaktanácsadást ad, 

 ellátja a tanköteles tanulók életkorhoz kötött szűrővizsgálatát, amelynek a tanulói fejlődés 

követésén kívül a krónikus betegségek és kóros elváltozások korai felismerésére is irá-

nyul (szekunder prevenció), 

 személyes konzultáció alapján az illetékes szakorvoshoz irányítja a pszichés, illetve 

egészségügyi problémával hozzáforduló diákokat. 

Az iskolaorvos elvégzi a tanévente esedékes orvosi szűrővizsgálatot. 

1.3.5 Iskolai ebédlő, büfé 

Iskolánk diákjai számára rendelkezésre áll az iskolai büfé, az iskolai menzán pedig a meleg 

étkeztetés. Kiemelt feladatunknak tartjuk a büfé és a konyha üzemeltetőjével a rendszeres 

kapcsolattartást, különös tekintettel az egészséges táplálkozásra és táplálkozási szokásokra. 

1.4 A közösségfejlesztéssel, a szakképző intézmény szereplőinek együttmű-

ködésével kapcsolatos feladatok 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása 

iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

A tanulói személyiség- és közösségfejlesztés elsődleges és legfontosabb színtere a hosszabb 

tanítási-tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra. 

Itt nyílik legnagyobb lehetőségünk arra, hogy szilárd alapokat biztosítsunk tanulóinknak az 

alapkészségek elsajátítására, a kompetencia fejlesztésére. Itt van lehetőségünk a diákok 

érdeklődésének felkeltésére, a kreatív gondolkodás és cselekvés kialakítására, ezért fontos a 

tanórák maximális hatásfokának, kihasználtságának biztosítása. 

A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a 

módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó 

aktivitását biztosítják. 

A tanítási órán a követelményeket, módszereket, eszközöket és eljárásokat a diákok életkorához 

igazodóan kell meghatározni. 

Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy az 

oktatók nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a 

tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. 

A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok 

Közösségfejlesztés osztályközösségek keretén belül: 

 a napi kisközösségi élet irányítása az osztályfőnök vezetésével, aki 

o körültekintően választott oktató, 
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o már a gólyatáborban megismeri diákjait, 

o folyamatosan figyelemmel kíséri diákjai előmenetelét, személyiségfejlődését, 

o diákjaival kapcsolatos kérdésekben konzultál az osztályban tanítókkal, 

o összehangolja az osztályban folyó pedagógiai munkát, 

o az osztály hagyományainak kialakítására rendezvényeket szervez osztályközösségi 

szinten, 

o az iskolai rendezvények szervezésébe bekapcsolja diákjait, 

o felméréseket készít, beszélgetéseket folytat a közösségi struktúra elsajátítása 

céljából, 

o koordinálja a pályaorientációt, 

 a perifériára szorulók, beilleszkedési nehézségekkel küzdők közösségbe kapcsolása, 

 a magatartási nehézségekkel küzdők folyamatos figyelése, segítése, 

 a tanulásban segítségre szorulók segítése, 

 a közösségi szellem erősítése, 

 a közösségi munkára való igény kialakítása, 

 az egészséges versenyhelyzet megteremtése, 

 a közösségi normák elsajátíttatása, 

 szervezési ismeretek elsajátítása, 

 a mindennapi élet társas kapcsolatainak gyakorlása, 

 a toleranciára nevelés, 

 a konfliktuskezelés tanulása, 

 a tanulási kudarcoknak kitett tanulók segítése. 

Egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai 

Az átlagnál érdeklődőbb tanulók ismereteit – érdeklődési körüknek megfelelően – tanórán kívüli 

foglalkozás keretében mélyíthetjük tovább, melynek szintén kiemelt szerepe van az egyén 

személyiség- és közösségfejlődésében, biztosítják a pihenést, a kikapcsolódást, a művelődés 

másfajta lehetőségét kínálják, továbbá szórakoztatnak és játékos lehetőséget biztosítanak. 

Intézményünkben ezek a tevékenységek az alábbiak: 

 osztálykeretben megvalósuló tevékenységek: 

o tanulópárok, tanuló csoportok kialakítása – akik egymást segítik a tanulásban, 

o osztályhagyományok, 

o felelősi tisztségek, 

 szakkörök 

 iskolai sportkör (Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sport-

kör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testnevelését, 

valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 

sportversenyekre.) 

A 9. osztályosok összeszoktatása szervezett programon (gólyatábor): 

 az évkezdés előtti feszültség feloldására, 

 az osztály tagjainak tanévkezdés előtti megismerkedésére, 
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 az osztályfőnökkel való együttes munka elkezdésére, 

 közösségépítésre, 

 az iskolai viselkedési normák megismerésére, 

 a kollégiumi élet megismerésére, 

 önálló életszervezéshez szoktatásra, 

 az iskolai életszíntér megismerésére, 

 a város megismertetésére, 

 a kollektív tudás megtapasztalására kerül sor. 

A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai 

A Diákönkormányzatnak (DÖK), mint önkormányzati modellnek a pedagógiai munkát segítő 

működtetésével olyan ösztönző együttműködést biztosítása, amely során a DÖK: 

 él a diákélet irányításának lehetőségével felelős közéleti magatartás elsajátítása érdekében, 

 szükség esetén segíti a diákjogok érvényesülését, 

 szerves alakítója az iskolai életnek, 

 nevelési értekezletek állandó résztvevője a diákokat érintő kérdésekben, 

 az iskolai élettel kapcsolatos diákötletek megvalósításának elindítójaként és 

megvalósítójaként szerepel. 

A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai 

A tanulók személyiség és közösségfejlesztésében a szabadidős tevékenységek is meghatározóak. 

Egyik legnagyobb befolyásoló tényező a kortárscsoportokban szerzett pozitív és negatív 

élmények. 

A szabadidős tevékenység színterei: 

 kulturális rendezvények, iskolai ünnepélyek, hagyományőrző tevékenységek 

Az intézmény évtizedekre visszatekintő hagyományainak ápolása, új hagyományok 

megteremtése része a közösségformálásnak is. 

A diákok gyakran részt vesznek a városi/községi rendezvényeken, ünnepségeken is, így 

ezen tevékenységeken keresztül beilleszkedhetnek a város közösségébe és lehetőségük 

nyílik a közösség szokásrendjének gyakorlására. 

 szabadidős foglalkozások 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva 

különféle szabadidős programokat szervez. A szabadidős rendezvényeken való részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 iskolai könyvtár 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár 

segíti. 

 Kiemelt közösségi élményekhez juttatás ünnepségeken, amelyeken;  

o erősítjük diákjaink: 

 kötődését az intézményhez, 

 hagyományépítés, hagyományőrzés iránti igényét, 
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 hazafiságát, 

 identitástudatát, 

 közösségi érzését, 

 a magyar kultúra iránti igényét, 

 esztétikai igényét, 

o lehetővé tesszük: 

 a nyilvános elismerést, 

 egymás iránti tiszteletük megnyilvánulását, 

 szervező készségük kibontakozását, 

 előadói tehetségük kibontakozását, 

 a közösségi viselkedés gyakorlását. 

 Lehetőség biztosítása közösségi feladatokban való részvételre rendezvényeinken, amelyek 

lehetővé teszik diákjaink számára: 

o a megmérettetést tanulmányi téren, 

o a sokoldalú tehetség kibontakozását, 

o a szabad joggyakorlást és véleménynyilvánítást, 

o kreativitásuk kihasználását, 

o az egészséges életszemlélet erősödését, 

o a kulturált életvitelre való igény kialakulását, 

o a társas kapcsolatok gyakorlását, 

o a kikapcsolódást, szórakozást, 

o a szabadidő értelmes és hasznos kihasználását, 

o az egészséges versenyszellem kialakulását, 

o az iskolának a társadalom felé való nyitását.  

 Iskolai rendezvényeink:  

 országos és házi versenyek, 

 a diákélet rendszeres fórumai, eseményei (diákfórumok, diáknapok), 

 az iskolai élet hagyományőrző, szervezett összejövetelei (gólyabál, 

gólyatábor, karácsonyi műsor, szalagavató, ballagás) 

 az osztályok közösségeinek rendezvényei (osztály rendezvénye, 

osztálykirándulások) 

 a szakok tanulmányokhoz kötődő rendezvényei (szakmai kirándulások) 

 a művelődést, kultúrát szolgáló közös, szervezett programok 

(színházlátogatások, múzeumlátogatások, Erdélybe szervezett kirándulás) 

 a diákok egészségmegőrzését elősegítő programok (sportnapok, 

házibajnokságok, egészségnap) 

 a beiskolázáshoz kötődő, az iskolát népszerűsítő rendezvények (nyílt 

napok, pályaválasztási kiállítások) 

1.5 Az oktatók feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök fel-

adatai 

Az oktatók feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. 
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Az oktatók legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:  

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

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

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

 az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire, 

 együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását, 

 segíti és koordinálja az osztályban tanító oktatók munkáját. 

 Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével,  

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, 

 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé ter-

jeszti, 

 szülői értekezletet tart, 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulás-

sal kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása, ösztöndíj pályázatok be-

adása, 

 segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát, 
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 kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével, 

 tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására moz-

gósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 

 javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére, 

 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megol-

dását,  

 rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

helyi rendje 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók felzárkóztatását segítő program 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók esetében nagyon fontos a probléma mielőbbi felismerése, 

mert így időben el lehet kezdeni a fejlesztő foglalkozásokat. Ennek jegyében intézményünk 

minden oktatójának feladata, hogy amennyiben tartós tanulási problémát tapasztal diákjai körében, 

azt jelezze az intézmény vezetése, illetve az intézményben dolgozó. ifjúságvédelmi felelősnek. 

Intézményünk a tanulási kudarcnak kitett tanulók köréből többféle típusú és súlyossági fokú 

gyermek nevelését oktatását vállalja fel. Ezek a következők: 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők (BTM), 

 sajátos nevelési igényű tanulók (SNI). 

A felvételi feladatok eredménye az oktatók számára előrejelzés az adott tantárgyra vonatkozó 

várható teljesítéshez.  

Minden oktató:  

 számon tartja saját tantárgyából a lemaradó tanulókat,  

 a tanév elején módszertani segítséget ad tantárgyának tanulásához, 

 tisztázza a tanulási kudarc okait, vizsgálja a motivációs lehetőségeket az adott 

tantárgyból, 

 jelzi az osztályfőnöknek és a szülőnek a diák lemaradását szaktárgyából, valamint 

értesíti az ifjúságvédelmi felelőst. 

A tanulási kudarcok ellensúlyozására az osztályfőnök stratégiát dolgoz ki az oktatóval, szükség 

esetén a fejlesztő(gyógy)oktatóval együttműködve. 

Az intézmény szükség esetén osztályfőnöki óra keretében tanulás-módszertani oktatást tart a 

diákoknak. 

SNI vagy BTM tanuló esetén az igazgató a szakértő bizottság szakértői véleménye alapján a 

tantárgyi értékelés alóli felmentést engedélyezi, amit minden esetben határozatba foglal. 

A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alul teljesít, társas kapcsolati 

problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 

beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem 
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minősül sajátos nevelési igényűnek. (2011. évi CXC. 4.§ 25.) 

 

 A beilleszkedés, tanulási, vagy magatartászavarokat az osztályfőnöknek jelzi az 

intézmény valamennyi oktatója. 

 Súlyos magatartási zavarok esetén a diák gondviselőjének bevonásával az 

ifjúságvédelmi felelős javaslatot tesz megfelelő szakember felkeresésére. 

 Az igazgató a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye alapján mentesíti a tanulót 

egyes tantárgyakból vagy tantárgyrészekből az értékelés alól. 

 A beilleszkedés, tanulási, magatartászavarral küzdő diák személyiségfejlődését 

kitüntetett figyelemmel kíséri az osztályfőnök. 

 A fejlesztő foglalkozásra szoruló diák számára egyéni fejlesztési tervet dolgoz ki a 

pedagógiai szakszolgálat javaslata alapján az ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnök és 

az érintett oktatók bevonásával. 

 Az oktatók saját tanórájuk keretén belül figyelembe veszik a beilleszkedés, tanulási, 

magatartászavarral küzdő tanulók érdekeit, és velük a saját fejlődési ütemüknek 

megfelelően foglalkoznak. 

 A BTM diák egyéni fejlesztő foglalkozásokon vesz részt a szakértői véleményben 

foglaltak alapján. 

 Az iskolában működő önismereti csoport segít magatartási nehézségeinek 

leküzdésében. 

 A kollégiumi nevelők a kollégium munkatervében meghatározott módon foglalkoznak 

a tanulóval. 

1.6.1 A sajátos nevelési igényű tanulók meghatározás 

A fogalom értelmezését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. évi törvény adja meg. 

A sajátos nevelési igény a szokásostól eltérő mértékű és tartalmú szükségességét jelenti, utal az 

ehhez szükséges másfajta és többféle szakértelemre, kiegészítő tárgyi és infrastrukturális 

feltételekre, továbbá a mindezekhez szükséges többletfinanszírozásra. 

Intézményünk azoknak a sajátos nevelési igényű tanulóknak az integrált nevelését vállalja, akik a 

szakértői bizottság szakvéleménye szerint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és ez számukra 

tanulási nehézséget okoz, továbbá a tanulásban akadályozottak, a gyengénlátók és a 

hallókészülékkel korrigálható nagyothalló tanulók, továbbá az autizmus spektrum zavarral küzdő 

tanulók integrált nevelését-oktatását. 

 

A nemzeti köznevelési törvény 47. § (1) bekezdése értelmében a sajátos nevelési igényű 

gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő 

pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy 

igényjogosultságát megállapították. A különleges gondozást a gyermek, tanuló életkorától és 

állapotától függően, a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságok szakértői véleményében 

foglaltak szerint kell biztosítani. 
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A sajátos nevelési igény kifejezi – többek között - a képességek részleges fejletlenségét, eltérő 

ütemű fejleszthetőségét. Az SNI tanulók eredményes fejlesztése speciális eljárások alkalmazását, 

illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teszi szükségessé.  

A Nemzeti alaptanterv az SNI tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma. Az előző 

dokumentumokban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok az SNI tanulókra is érvényesek. 

Szakmai programunkban és helyi tanterveink elkészítése során figyelembe vesszük: 

 a nemzeti köznevelési törvényt, 

 új szakképzésről szóló törvényt, 

 a NAT, és az irányelvek előírásait 

 a kollégiumi nevelés alapprogramját,  

 a fenntartó célkitűzéseit,  

 a szülők elvárásait, valamint tanulóink sajátosságait. 

1.6.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Biztosítjuk a pedagógiai segítségnyújtás szakszerű megszervezését. 

Módszerek: 

A problémának megfelelő differenciálás eszközei, eljárásai: 

 A segítségadás módjában, idejében, az alkalmazott módszerekben, a közvetítési 

módban, 

 a tananyag tartalmában, 

 az óraszervezésben, 

 tanítási, tanulási ütemben, 

 célokban, a megkövetelt szintben, 

 számonkérés, értékelés módjaiban, típusában. 

Céljai: 

 képességfejlesztés, 

 helyes tanulási szokások gyakorlása, 

 önálló tanulás képességének megerősítése, 

 sikerélményhez juttatás, 

 egyéni lehetőségek fejlesztése, 

 együttműködés fejlesztése, 

 önellenőrzésre szoktatás, 

 reális önértékelés fejlesztése. 

Ennek érdekében alapfeladatként valósítottuk/valósítjuk meg a tanári kompetenciák és az 

iskolai szervezet fejlesztését. 

Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok körében az integrált tanulók szükségletének 

megfelelően szervezzük az ifjúságvédelmi feladatokat. 

A szociális hátrányok enyhítését biztosítjuk a támogatások lehetőségeinek feltárásával. 



Energetikai Technikum és Kollégium 2020.07.01. 

Szakmai Programja Kötelező felülvizsgálat: folyamatosan 

19 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásánál:  

Alkalmazott módszerek a közvetítési módban: 

 feladat megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten, 

 feladat kis lépésekre bontása, 

 példa bemutatása, mintaadás, 

 tanítási stílusok váltakozása, 

 több szemléltetés (bekapcsolódás, megtapasztalás, eszközhasználat), 

 szükség esetén több ellenőrzés, 

 feladaton belüli hangsúlyozás, 

 a válaszadás módjainak különbözősége (pl. szóban, írásban), 

 tananyag változatos feldolgozása, 

 oktatókkal történő fejlesztés, korrepetálás, 

 kiscsoportok kialakítása, önálló feladatátadás, 

 projektmódszer, 

 kooperatív oktatás. 

A tananyag tartalmában: 

 változtatás, 

 kiváltás, 

 elhagyás, vagy eltolás, 

 kompenzálás. 

Óraszervezés: 

 frontális helyett csoport, pár, egyéni munka, 

 együttműködés előtérbe helyezése, 

 ösztönző társ biztosítása. 

Tanítási ütem: 

 lassítás, 

 képesség szerinti terhelés. 

Számonkérés módja: 

 hagyományos, standardhoz viszonyítás, 

 tanuló önmagához mért fejlődéséhez, 

 tantárgyi, tananyagrészi mentesítések az értékelés alól. 

Pedagógiai eszközeink: 

 hazafias nevelés terén: történelmi emlékhelyek meglátogatása; iskolai és osztály- ke-

retben rendezett ünnepségek, megemlékezések; állami „jelvények” (iskolazászló) 

megbecsülése, 

 családi életre nevelés terén: prevenciós programok; felvilágosító, tájékoztató beszél-

getések szervezése külső szakemberekkel, 
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 etikai nevelés terén: szakmai etika kérdései szaktantárgyi keretben való tanítása; az 

iskolai házirend önkéntes megtartására szoktatás, 

 esztétikai nevelés terén: iskolai tárlatok szervezése; színház, hangverseny-látogatás, 

színjátszó kör, énekkar működtetése, szereplés biztosítása, 

 testi nevelés terén: sportversenyek szervezése; a tömegsport feltételei biztosítása, 

 logikus gondolkodásra nevelés terén: szaktárgyi és tantárgyi koncentráció, 

 természettudományos nevelés terén: a tantárgyi programokon túl múzeum és kiállítá-

sok megtekintése. 

Igazgatási kötelezettségek: 

 pedagógiai szakszolgálatokhoz felülvizsgálati kérelmek jogszabály szerinti benyújtása, 

 nyilvántartási rendszerben a megfelelő dokumentálás, 

 sajátos nevelési igényű tanuló után járó kiegészítő normatív támogatás igénylése. 

Intézményünkben a különleges gondozás formái: 

 a pedagógiai szakszolgálatok szakvéleményben megállapított pedagógiai ellátás bizto-

sítása, 

 gyógyoktató által készített egyéni fejlesztési terv alapján, kiscsoportos foglalkozás ke-

retében a tanulók rehabilitációjának segítése, 

 a tanítás során és a vizsgákon a megfelelő segédeszközök, módszerek, eljárások jogsza-

bály szerinti biztosítása. 

1.6.3 Integráció-együttnevelés a többi tanulóval való együtt haladásra képes tanulóknál 

Intézményünk, mint befogadó vagy inkluzív iskola oktatási stílusában az együttműködő tanulási 

módszereket, a csoport- és pármunkát alakítja ki. Így igyekszünk fejleszteni a tanulókat 

részlegesen vagy a teljes képzésben. A tanórákon differenciált nevelés-oktatás folyik, 

megkülönböztetett és elhatárolható normákkal, melyet a tanórán kívüli kiscsoportos fejlesztés 

egészít ki. 

Intézményünkben a funkcionális integrációs törekvések érvényesülnek. 

Az integrált nevelés feltételei 

Tárgyi és személyi tényezők: 

 Alapító Okirat, Szakmai Program, speciális tanterv, 

 a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő fejlesztő oktató, 

 fogadókész, felkészült oktatók, 

 a tárgyi feltételek biztosítása. 

Személyi feltételek 

Külön elkészített egyénre szabott fejlesztési terv alapján végzik kiscsoportos (három fő) szakmai, 

pedagógiai munkájukat. Munkájuk szorosan összefügg az elméleti és gyakorlati oktatók 

tevékenységével. A folyamatos visszacsatolás erősíti a minőségi munkát. A pedagógiai fejlesztés 

és a tanulási korrekció párhuzamosan történik. Az arányokat az egyéni fejlesztési terv 

magvalósításának üteme határozza meg.  
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Szakmai kompetencia biztosítása 

Oktatók alkalmazása:  

 az iskola vállalt feladatának megfelelő szakemberek szükség szerinti óraszámban történő 

alkalmazása, 

 szakirányú végzettségű oktatók biztosítása, 

 a feladatok és az elvárások korrekt ismertetése az intézmény dolgozói által elfogadott belső 

szabályzatok alapján. 

Oktató továbbképzés:  

 folyamatos képzés biztosítása,  

 az innováció biztosítása, belső és külső előadókkal. 

Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Hatékony ifjúságvédelem csak prevencióval érhető el. Az intézmény ifjúságvédelmi 

tevékenységének fő feladata – melyben minden oktató közreműködik – a gyermek problémáinak 

felismerése, az okok feltárása, annak minél hatékonyabb kezelése, megelőzve ezzel súlyosabbá 

válásukat. 

 

Intézményünkben az ifjúságvédelmi felelős foglalkozik tanulási problémával küzdő 

gyermekekkel. Az ő feladata ennek a munkának a megszervezése és összehangolása. 

 

Az osztályfőnök kiemelt feladata: 

 felderíteni a tanulók fejlődését veszélyeztető okokat: 

o elbeszélgetéssel, 

o családlátogatással, 

o gyámügyi hivatallal, pedagógiai szakszolgálattal való közreműködéssel, 

o szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással, 

 ellensúlyozni a káros hatásokat pedagógiai eszközökkel: 

o személyes elbeszélgetéssel, 

o az osztályközösség bevonásával, 

o az oktató közösség segítségével, 

o az ifjúságvédelmi felelőssel együttműködve, 

 szükség esetén a tanuló érdekében intézkedést kezdeményezni a megfelelő fórumon. 

Az ifjúságvédelmi felelős  

 felkeresi az osztályokat, tájékoztatja a tanulókat, hol és milyen időben fordulhatnak 

problémáikkal hozzá, 

 tájékoztatja a tanulókat, hogy problémáikkal milyen gyermekvédelmi intézményeket 

kereshetnek fel, 

 jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi intézmények címét, 

 tájékoztatja a szülőket saját feladatairól, 

 kapcsolatot tart az érintett tanulók szüleivel, 

 gyermekvédelmi vagy más szolgálattól javaslatot kér az érintett tanuló problémáinak 
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megoldásához, 

 hivatalos intézkedés szüksége esetén értesíti az igazgatót, 

 szükség esetén felvilágosító, érzékenyítő munkát végez az iskola egészségnevelési 

programja keretében. 

Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

Az iskola kedvezményekkel segíti az intézmény szociálisan rászoruló diákjait: 

 kollégiumi elhelyezés biztosításával, 

 egészségügyi felügyelet biztosításával (iskolaorvos, védőnő). 

A hátrányos megkülönböztetés tilalma 

Intézményünkben mindenfajta hátrányos megkülönböztetés tilos! 

1.6.4 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendje 

Iskolánkban törekednünk kell arra, hogy ne csak az átlagos képességű tanulóknak tudjunk 

megfelelni, ne csak azok képességeihez és ismereteihez igazodva alakítsuk ki a fejlesztő 

programjainkat és tanterveinket, hanem az átlagtól eltérő képességű tanulók részére is megfelelő 

nevelési-oktatási rendszert alakítsunk ki. 

A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek nyilvántartása 

Hisszük, hogy valamilyen területen minden tanuló rendelkezik olyan képességgel, ahol ő 

kiemelkedő tehetséget mutat. Feladatunk ezt a területet megtalálni a tanuló személyiségében. 

Annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalmat a jövőben is meg tudjuk valósítani, az 

iskolának kiemelt szerep jut a tehetséggondozás területén is. 

 

Iskolánkban a tehetséggondozás alapvetően két színtéren jelenik meg: 

- tanórán végzett tevékenység, 

- tanórán kívüli tevékenység (szakkör, szabadidős tevékenység stb.). 

A tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységünk a tanórák keretében: 

 iskolánkban törekszünk biztosítani a csoportbontásokat a képesség kibontakoztató és a 

tehetséggondozást segítő tevékenységek megvalósítására, 

  az egyéni képességekhez igazodó, differenciált tanórai foglalkozások (tanulás) 

megszervezése, kooperatív tanulás, projektmódszer alkalmazása, 

  a differenciált tanórai munka keretében felkészítjük a tehetséges diákokat a szakmai és 

tanulmányi versenyekre, 

  a tanórákon lehetőséget biztosítunk a gyorsabban haladó, tehetséges diákoknak arra, hogy 

kiegészítő feladatokat oldjanak meg, kutatómunkát végezzenek, kiselőadásokat 

készítsenek, és azt bemutassák társaiknak, 

 igyekszünk minél több IKT eszközt bevonni a tanórai munkába, törekszünk a számítógéppel 

támogatott oktatás elterjesztésére, sőt szorgalmazzuk, hogy minél több diák használja ezeket 

az eszközöket az önálló tanulásban is, 

 törekszünk arra, hogy a tehetséges tanulók emelt szintű érettségit tegyenek. 
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A tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységünk a tanórán kívül 

A tanórán kívüli-, a szabadidőben végzett tevékenységekkel olyan diákok képességfejlesztését 

is segíthetjük, akik a tanórán kevesebb sikerrel – esetleg gyakori kudarcélménnyel – veszik az 

akadályokat. Ezzel párhuzamosan a tanórán kívüli tevékenységek olyan kiemelkedő 

képességekre, esetleg kiemelkedő tehetségekre irányíthatják figyelmünket, melyeket tanórai 

keretek között nem biztos, hogy felfedezzük. A tanórán kívüli tevékenységek során arra is 

lehetőségünk nyílik, hogy az így felismert tehetségekkel kiemelten foglalkozzunk. 

 

Ezek a tanórán kívüli tevékenységek kiváló teret nyújtanak arra, hogy tanulóink is felismerjék 

kiemelkedő képességüket, s érdeklődési körüknek megfelelően, a saját tempójukban és 

igényüknek megfelelően a legtöbbet hozhatják ki magukból. 

 

A tehetséggondozás tanórán kívüli színterei: 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek egyéni vagy csoportos hasz-

nálata, 

 iskolai sportkörök, tömegsport, 

 szakkörök, 

 versenyek, vetélkedők, 

 szabadidős foglalkozások, 

 továbbtanulás segítése, tanácsadással, előkészítő foglalkozásokkal, 

 kulturális programok, versenyek megszervezése, lebonyolítása, 

 a diákokkal való egyéni/csoportos foglalkozások (versenyekre, pályázatokra való felkészítés) 

 idegen nyelvterületre szervezett kirándulás. 

1.7 A tanulóknak a szakképző intézményi döntési folyamataiban való részvé-

teli joga gyakorlásának rendje 

Az iskolában a nevelési, oktatási folyamat az oktatók és a diákok együttműködésén alapul 

 Együttműködésük alapja a kölcsönös tisztelet és a másik méltóságának megtartása. 

 A diákok véleményének felmérése személyes beszélgetések, elégedettségmérések  

formájában történhet meg. 

 Az oktatók segíti a diákönkormányzat munkáját. 

 A döntés gyakorlás legkisebb szintje az osztályfőnöki óra. 

A diákönkormányzat (DÖK) 

Saját SZMSZ alapján működik: 

 dönt a működéséről, 

 hatáskörei gyakorlásáról, 

 véleményezési joga: 

o van fegyelmi tárgyaláson, 

o a tanulók közösségét érintő döntések meghozatalakor, 

o iskolai sportkör működési rendjének megállapításakor, 
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o kollégiumi elhelyezés iránti kérelem elbírálása elveinek meghatározásához, 

o könyvtár működési rendjének kialakításához. 

1.8 A tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, az oktató és a szak-

képző intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

A szülő és az iskola kapcsolata 

Az intézményben a gyermek oktatása-nevelése a családokkal együttműködve folyik. Az 

együttműködés biztosítékai: 

 az osztályfőnök és a szülők kapcsolattartásának formái: 

o az osztályfőnök és az oktató folyamatos kapcsolattartása a diák előmenetelével 

kapcsolatban, 

o az első évfolyamon a szülő és osztályfőnök között folytatott személyes beszélgetés 

esetleg családlátogatás, 

 a képzési tanáccsal való folyamatos kapcsolattartás az egyes osztályok szülői képviselőin 

keresztül: 

o a képzési tanáccsal való együttműködés, amelynek ülésén az iskola igazgatója 

évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a szülőket az iskola egészének 

életéről, az iskolai munkatervről. 

A szülők és az oktatók kapcsolata 

A szülő gyermeke előmeneteléről tudomást szerezhet. 

 Szervezett keretek között: 

o évente kétszer a tanév rendjében meghatározott időpontú szülői értekezleten az 

osztályfőnöktől, 

o rendkívüli szülői értekezleten az osztályfőnöktől és az érintettektől, 

o fogadóórákon az oktatóktól igény szerint, 

o az oktatókkal egyeztetett időpontban, 

o az elektronikus napló bejegyzéseiből, 

o levél-, e-mail és telefonkapcsolat útján. 

A szülő az iskola életéről, az aktuális feladatokról, rendezvényekről, az iskolai életről 

tájékozódhat: 

 a valamennyi vagy csak egyes évfolyamokat, osztályokat érintő összevont iskolai szülői 

értekezleteken, 

 az iskola rendezvényein, 

 az iskola kiadványaiból, 

 a médiából, 

 az iskola honlapján meglévő aktualizált eseménynaptárból és aktuális hírekből, 

 az iskola Facebook oldalán. 
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Oktatók és diákok együttműködése 

Az intézményre jellemző: 

 a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott diákközpontúság, 

 az oktatók és diákok közvetlen kapcsolata, 

 a kimenetközpontú pedagógiai munka, 

 a diákért történő következetes pedagógiai munka, 

 a kölcsönös tájékoztatás igénye, 

 a panaszkezelés etikussága és szabályozottsága, 

 a DÖK munkájának segítése, véleményének számbavétele a döntésekkor, 

 a diákok véleményének felmérése az iskolai pedagógiai munkáról: 

o személyes beszélgetések révén, 

o partneri igényfelmérések és elégedettségmérések formájában, 

o az oktatók munkájára vonatkozó kérdőívek formájában, 

o diákközgyűléseken, DÖK- fórumokon, 

o osztályfőnöki órákon. 

1.9 A tanulmányok alatti vizsga szabályai  

A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 pótló, 

 javítóvizsgákra,  

 ágazati alapvizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít, 

 akik ágazati alapvizsgát tesznek. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója kü-

lönbözeti vizsga letételét írja elő.  

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

A javító, osztályozó, pótló és különbözeti vizsga tantárgyi követelményeit az intézmény helyi 

tantervének tantárgyi tantervei tartalmazzák. A tanulmányok alatti közismereti és szakmai vizsgák 

lebonyolítása a mindenkor hatályos érettségi és szakami vizsgakövetelmények alapján történik 

meg.  

A javító, osztályozó, pótló és különbözeti vizsgákon 60 perces írásbeli vizsgarészt és szóbeli 

vizsgarészt kell tartani. A két vizsgarész eredménye 50%-50%-ban vesz részt a végső teljesítmény 
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meghatározásában.  

Az ágazati alapvizsgákon a vizsgarészek időtartamát és a vizsgatevékenységek arányát a képzési 

és kimeneti követelmények rögzítik. 

Az értékelés rendje 

A javító, osztályozó, pótló és különbözeti vizsgákra vonatkozó értékelés rendje megegyezik az 

iskola helyi tantervében az egyes tantárgyakra vonatkozó értékelés rendjével, továbbá a tanuló 

írásbeli és/vagy szóbeli vizsgarészen elért pontszámaiból határozzuk meg a vizsgán szerzett 

érdemjegyet. Javítóvizsgán a tanuló érdemjegye legfeljebb közepes lehet. 

A javító, osztályozó, pótló és különbözeti vizsga érdemjegyének megállapítása az alábbi 

táblázat alapján történik: 

százalék osztályzat 

85 – 100 % jeles (5) 

70 – 84 % jó (4) 

50 – 69 % közepes (3) 

30 – 49 % elégséges (2) 

0 – 29 % elégtelen (1) 

Tanév végi felmérők esetén záró dolgozatok megíratására kerül sor. A 9. és 11. évfolyamon – a 

tantárgy jellegétől függően – év végi záró dolgozatot írnak a tanulók. A 10. évfolyamon – a tantárgy 

jellegétől függően – a 9-10. évfolyam tananyagából kisérettségit, a 12. évfolyamon a 9-12. 

évfolyam tananyagából próbaérettségit írnak a tanulók. E felmérő dolgozatok érdemjegye a tanév 

értékelésébe négyszeres súllyal számít be. 

Az ágazati alapvizsgákon a vizsgatevékenység értékelésének szempontjait, formáját és 

eredményességét a képzési és kimeneti követelmények rögzítik. 

Beiskolázás 

A 8. osztályosok beiskolázása minden tanévben szeptembertől az aktuális jogszabályok szerint 

történik. A beiskolázás évenkénti tennivalóit az iskola beiskolázási felelőse végzi.  

A beiskolázást előkészítő lépések: 

 hirdetések, 

 nyílt napok, 

 általános iskolák megkeresése, 

 szóróanyag kiküldése, 

 az iskola honlapján: 

o a meghirdetett ágazatok, szakmák ismertetése, 

o felvételi követelmények bemutatása, 

 képek az iskola életéről, 

 központi írásbeli felvételi vizsga az érintett ágazatok tekintetében, 

 szóbeli felvételi vizsgát matematika, illetve magyar nyelv és irodalom tantárgyakból 
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tartunk, melynek témaköreit a Nemzeti alaptanterv alapján állítjuk össze, amit a 

honlapunkon nyilvánosságra hozunk. 

Alkalmassági vizsga 

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény rendelkezik a tanulók egészségügyi 

alkalmasságáról. Orvosi szakvélemény annak megállapítására, hogy a szakképzésbe jelentkezett 

és felvett személy testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások 

veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és 

szakmai vizsgára való felkészülésre. 

A felvett tanulókat az iskolaorvos a beiratkozás napján vizsgálja meg, és állapítja meg 

alkalmasságukat. Ha további vizsgálatra van szükség, beutalja a leendő tanulót további szakorvosi 

vizsgálatra. A tanulmányok folytatásának ideje alatt minden tanévben egy alkalommal ellenőrzi 

a tanulók egészségi állapotát. A vizsgálatokat az iskola szervezi meg. 

1.10 A felvétel és az átvétel szabályai 

Az intézménybe való felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételi kérelemben a 

jelentkező, az általa választott szakmát, ágazatot, illetve a képzés munkarendjét megjelöli. A 

felvételről és az átvételről az igazgató dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, a 

tanulót a tanulói jogviszonyon alapuló jogok és kötelességek ettől az időponttól kezdve illetik meg 

és terhelik. Ha a felvételi eljárás évét megelőző három év átlagában a jelentkezők száma adott 

ágazatban több mint háromszorosan meghaladja a felvehető tanulók számát, akkor az intézmény 

központi írásbeli vizsgát, illetve szóbeli vizsgát tarthat. A jogviszony létesítéséhez esetlegesen 

szükséges további feltételeket a felvételi tájékoztatóban, illetve az iskola honlapján hozzuk 

nyilvánosságra. 

1.11 Elsősegély- nyújtási alapismeretek elsajátításának szakképző intézményi 

terve 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek oktatásának szabályait az ESZI SZMSZ Munkavédelmi 

Szabályzata tartalmazza. 
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2 OKTATÁSI PROGRAM 

2.1 A kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó 

tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy sza-

badon választható foglalkozások megnevezése, száma 

A közismereti tantárgyak oktatásánál az 5/2020 (I.31.) Korm. rendelet alapján, a Nemzeti 

alaptanterv 2020 bevezetéséhez igazodó gimnáziumi kerettantervet valamint szakképzési 

tantárgyaknál 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) és a 12/2020 (II.7.) Korm. rendeletet vettük alapul. 

Az intézményben alkalmazott tantárgyi struktúra és óraszámok az alábbi táblázat szerint 

alakulnak. 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam 

K
ö

zi
sm

er
et

i o
kt

at
ás

 

Magyar nyelv 2 2 1 1 0 

Irodalom 3 3 2 3 0 

Idegen nyelv 4 4 3 3 5 

Matematika 4 4 4 4 0 

Történelem 3 3 2 2 0 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 

Digitális kultúra 2 2 0 0 2 

Testnevelés 3 3 3 3 2 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Kötelező komplex természettudo-
mányos tantárgy 

3 0 0 0 0 

Ágazathoz kapcsolódó közismereti 
tantárgy 

2 2 2 0 0 

Érettségire felkészítő tantárgy 0 0 2 2 0 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 0 1 0 0 0 

Összes közismereti óraszám 27 25 20 20 10 

Ágazati alapozó oktatás 7 9 0 0 0 

Szakirányú oktatás 0 0 14 14 24 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 34 34 34 34 34 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31 

Az ágazathoz kapcsolódó közismereti tantárgy az iskola egyes ágazatain: 

 Gépészet, Specializált gép- és járműgyártás, Elektronika és elektrotechnika, 

Informatika és távközlés ágazatok esetén: Fizika 

 Gazdálkodás és menedzsment ágazat esetén: Orosz nyelv 

 Környezetvédelem és vízügy ágazat esetén: Biológia 

Az iskolánkban tanított közismereti tantárgyak megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az 

egyes tantárgyakhoz készült helyi tanterv írja le, melyek az alábbi helyen találhatók meg: 

https://energetikaiszg.sharepoint.com/:f:/g/Evw6fl59gXdAob7OoiF55mQBGO2ROWw8AHW7i

jkA--P4iw?e=tNdPNk 

https://energetikaiszg.sharepoint.com/:f:/g/Evw6fl59gXdAob7OoiF55mQBGO2ROWw8AHW7ijkA--P4iw?e=tNdPNk
https://energetikaiszg.sharepoint.com/:f:/g/Evw6fl59gXdAob7OoiF55mQBGO2ROWw8AHW7ijkA--P4iw?e=tNdPNk
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2.2 A közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 

A technikumban folyó nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók alkalmassá váljanak az önálló felelős 

döntéseken alapuló, elsősorban a szakmai területeken folyamatosan megújuló alkotómunkára, 

továbbá a társadalmi értékteremtési folyamatok alakítására, a munkaerőpiac elvárásainak 

teljesítésére, valamint felsőfokú tanulmányok megkezdésére. 

 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, továbbfejlesztjük 

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők figyelem-

bevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának be-

mutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat, 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, továbbfejlesztjük 

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 az egészséges életvitel kialakításához az osztályfőnöki, a testnevelés órákon, tömegsport 

biztosításával, az egészségnap és különböző programok megszervezésével kívánunk hozzá-

járulni; 

 folyamatos feladatunk az önismeret kialakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képessé-

gének fejlesztése, az együttműködés értékének tudatosítása, 

 a tanulási stratégiák megválasztása kitüntetett szempont,  

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók 

egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük is 

fontos számunkra; 

 kiemelt nevelési feladat a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; 

helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával való foglakozás tanórán és 

tanórán kívül egyaránt;  

 folyamatosan fejlesztjük a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot és az alapvető 

képességek, készségek elsajátításával; az önálló tanulás és az önművelést fokozatosan kiala-

kítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat és a ta-

nulásszervezési módokat. 

2.3 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

Az iskola a szükséges feltételeket az alábbiak szerint biztosítja: 

 tömegsport biztosításával, 

 házibajnokságok szervezésével, 

 versenyszervezéssel, 

 a DSE sportági szakcsoportjába való bekapcsolódási lehetőséggel 

 kollégiumi bajnokság szervezésével, 

 a DSE tömegsport programjaival, 

 uszoda, kondicionáló terem lehetőségével (DSE keretében), 
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 osztályok közötti sportversenyek szervezésével. 

2.4 A választható tantárgyak választásának lehetősége 

2.4.1 Választható tantárgyak emelt szintű érettségire történő felkészítésnek módja és fel-

tételei 

 A tanuló egy kötelező érettségi vizsgatárgyra történő felkészítést választhat a 11-12. 

évfolyamon. 

 A felkészítés két tanéves. 

 A csoportok indításának feltétele, hogy legalább 14 tanuló jelentkezzen az adott 

felkészítőre. 

 A 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 14.§-a alapján, ha a tanulót - kérelmére - felvették a 

szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig köteles azon részt venni. 

 A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá 

magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. 

 Az emelt szintű tanórán szerzett érdemjegy beleszámít a főtantárgy félévi és évvégi 

érdemjegyébe. 

2.4.1.1 Az emelt szintű oktatás választásának célja: 

 a megcélzott műszaki értelmiségi pálya választásához szükséges ismeretek elsajátítása; 

 felkészülés az emelt szintű érettségi vizsgára; 

 a megcélzott felsőoktatási intézmény felvételi követelményének elsajátítása az emelt szintű 

érettségi vizsgákra való felkészüléssel (szükséges többlet pontok megszerzése); 

 az önálló munka, a problémamegoldó gondolkodás elmélyítése; 

 a logikus gondolkodás és rendszerező képesség fejlesztése; 

 a kommunikációs képesség fejlesztése. 

Az osztályfőnök felhívja a figyelmet a továbbtanulási irányok és az emelt szintű tantárgyak 

választása közötti összefüggésekre. 

2.4.1.2 Emelt szintű oktatástól való visszalépés lehetősége 

 Az érettségi felkészítés két évig tart, visszalépésre csak a 11. évfolyam befejezését 

követően van lehetőség! Az emelt szintű képzés leadásához a megfelelő kérvényt kell az 

iskola igazgatója számára eljuttatni. Minden esetben szükséges a gondviselő beleegyezése 

és aláírása is. Nagy létszámú visszalépés esetén az emelt szintű csoport megszűnik. 

 Amennyiben a tanulónak az adott tantárgyból az év végi érdemjegye elégtelen, akkor 

csak a javítóvizsga után kérheti az adott tantárgyból az emelt szintű érettségire való 

felkészítés alóli felmentését. 

 Sikertelen javítóvizsga esetén tanévet kell ismételni. 

 Tanév közben a házirendben meghatározottak figyelembevételével adhat az iskola 

igazgatója az emelt szintű oktatás alól felmentést illetve fogadhat el új jelentkezést. 

 A 12. évfolyamon új emelt szintű tantárgy csak akkor vehető fel, ha a 11. évfolyam 
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anyagából különbözeti vizsgát tesz a tanuló. Sikertelen különbözeti vizsga esetén az új 

emelt szintű érettségire való felkészítés nem folytatható. 

2.5 Választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, amelyekből a szak-

képző intézmény tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára 

való felkészítését a szakképző intézmény kötelezően vállalja, továbbá an-

nak meghatározása, hogy a tanulók milyen követelmények teljesítése 

mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi 

vizsgát 

Az érettségit és a választható érettségi vizsgatárgyakat, amelyekből a szakképző intézmény 

tanulói közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 6. §-a, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 92. §-a, továbbá a 

szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 258. § és 259. 

§-a szabályozza. 

2.6 Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga téma-

körei 

A középszintű érettségi vizsga témaköreit az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

6. §-ban foglaltak alapján, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) 

Korm.rendelet határozza meg. 

Az egyes érettségi vizsgatárgyak témakörei az Oktatási Hivatal oldalán találhatók meg a vizsgatárgyakhoz 

kapcsolódó részletes vizsgakövetelményekben, melyek az alábbi helyen érhetők el. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak 

2.7 A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fej-

lesztő formái 

2.7.1 A tantárgyi értékelés 

2.7.1.1 Az értékelés alapelvei: 

 a diák munkavégzésének értékként való nyugtázása, 

 egységes értékelési rendszer következetes alkalmazása, 

 a diákokkal és szülőkkel előzetesen ismertetett értékelési rendszer használata, 

 a tantárgy jellegéhez igazított számonkérési formák alkalmazása, 

 személyre szabottság a számonkérésben és értékelésben, 

 rendszeresség a számonkérésben, 

 jutalmazás, elmarasztalás szituációra és egyénre szabott alkalmazása, 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak
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 a kimenethez közelítve egyre inkább annak megfelelő értékelési rend alkalmazása, 

 a szóbeli és írásbeli számonkérések arányának kiegyensúlyozottsága, 

 az érdemjegyek mellé alkalmanként kiegészítő szöveges értékelés, 

 teljesítményre ösztönző, pozitív megerősítés, 

 kiszámíthatóság a számonkérésben. 

2.7.1.2 A számonkérés és értékelés formái, rendje, módja 

Az oktató a tanév első óráján tájékoztatja diákjait az értékelés elveiről, módjáról, a számonkérések 

formáiról, rendjéről, és a későbbiekben következetesen ahhoz tartja magát. 

A számonkérés formái: 

 beszámolók, 

 házi dolgozatok, 

 órai témazáró dolgozatok, 

 rövid írásbeli számonkérések, 

 szóbeli feleletek, 

 szorgalmi munkák írásban és szóban, 

 önálló gyűjtő munka, 

 elemző munka, 

 értékelő munka, 

 projektmunka, 

 diagnosztikus mérés, 

 fejlesztő értékelések. 

2.7.1.3 Témazáró dolgozat íratásának, értékelésének rendje 

 Az írásbeli témazáró dolgozatot minden tanulónak meg kell írnia, 

 a témazáró íratásának szándékát az oktató előre jelzi az elektronikus naplóban, 

 hiányzás esetén a diák a pótló dolgozatot a szaktanárral egyeztetett időpontban köteles 

megírni, 

 egy tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat nem íratható, 

 az oktató a témazáró dolgozatok időpontját egy héttel korábban köteles közölni a 

tanulókkal, 

 az oktató a témazáró dolgozatot két héten belül kijavítja, a minősítést (érdemjegyet) 

rávezeti, kézjegyével ellátja, a diáknak minden esetben megmutatja, hogy a hibák 

tudatosulása legközelebb sikerhez segítheti, nem íratható témazáró dolgozat az előző 

javítása, értékelése és kiadása előtt, 

 javító dolgozat íratása az oktató belátásától függ, ez csupán lehetőség a tanuló számára, 

 a javító dolgozat megírásának időpontját, a tantárgyi követelményt, az oktató jelöli ki, 

amiről a dolgozat íróját tájékoztatni köteles. 
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2.7.1.4 Röpdolgozat íratásának, értékelésének rendje és korlátai 

A röpdolgozatok felelet értékűek, bejelentésében és ellenőrzésében az oktató: 

 belátása szerint határozza meg a feladat elkészítésének határidejét, 

 belátása szerinti gyakorisággal írathat dolgozatot, 

 a dolgozatot egy héten belül kijavítja, 

 figyelembe veszi: 

o a feladat jellegét. 

o a számon kért tananyag mennyiségét. 

o az elkészítéshez szükséges időt. 

2.7.1.5 Érdemjegyek 

Tanév közben a számonkérés és értékelés folyamatos. Az értékelést érdemjegyek jelzik. 

Értékelési skála: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2 ), elégtelen (1). 

 A félévi érdemjegy tájékoztató jellegű, az év végi osztályzat, amely az egész évben adott 

jegyek összességéből adódik, a bizonyítványba kerül. 

 Az érdemjegyek összességéből az oktató kompetenciája kialakítani a végső osztályzatot. 

 A felelet értékű jegyek szimpla értékűek. 

 A témazáró dolgozatok dupla értékűek az elektronikus naplóban kétszer külön jelzéssel 

szereplők. 

 

 
a tantervi ismeretanyag, 

követelmények elsajátítása 

a fogalmazás, előadás,  

társuló külalak 
az alkalmazás, példamegoldás 

Jeles kifogástalan pontos, szabatos önálló, helyes eredményű 

Jó csak kissé bizonytalan még önálló, kerek, tetszetős apró hibával megfelelő 

Közepes néhány hibával megfelelő elfogadható, igényes többszöri segítséggel 

Elégséges 
jelentős hiányosságok vannak, ám a továbbhaladáshoz szüksé-

ges minimális ismeretek, jártasságok, készségek megvannak 

csak nagyobb segítséggel 

eredményes 

Elégtelen oktatói segítséggel sem megfelelő tartalmú, kiállítású (igénytelen, nem létező) az eredmény. 

2.7.1.6 Az értékelés rendje: 

 csak olyan érdemjegy kerülhet a naplóba, amelyről a diák tudomást szerzett, 

 az oktató a témazáró dolgozatokat összegyűjti, és egy évig megőrzi, de a kijavított 

dolgozatokat minden esetben vissza kell adni a diáknak tanulmányozásra, 

 az oktató a végső érdemjegyet a jegyek súlyozott átlagaként számítja ki, az érdemjegyről 

való döntés az oktató kompetenciája, 

 ha a hiányzás mértéke eléri valamely témakör óraszámának felét, vagy a tantárgy addigi 

óraszámának ~25 %-át, a szaktanár: 

o „felmérő” dolgozatot írathat 

o szóbeli beszámolóra kötelezheti a diákot. 

 A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti 1 órás tantárgyakból félévenként 

minimum 3, heti 2 órás tantárgy esetén minimum 4, míg 3 vagy több órás tantárgy 
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esetén félévenként minimum 5 érdemjeggyel osztályozandó a tanuló. 

 Szóbeli és írásbeli érdemjegyeknek egyaránt szerepelniük kell az osztályzásban. 

 Legalább kettő témazáró dolgozatjegy szükséges a tanévben arányosan elosztva. 

 Az elégtelenre álló diák szüleinek figyelmét a diák előmenetelének alakulására az 

oktató írásban hívja fel legalább a félév, tanév zárása előtt 1 hónappal. 

A tanuló előmeneteléről az iskola a szülőket folyamatosan tájékoztatja az elektronikus napló útján. 

Pontosan számon tartja, kiknek nincs elektronikus napló elérési lehetősége, ezeket a szülőket levél 

útján tájékoztatja. 

2.7.1.7 A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei  

A tanuló magasabb évfolyamra akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket minden kötelező és 

választott tárgyban a tanév végén legalább elégséges szinten teljesítette.  

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 tanítási 

órát vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye 

tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, akkor a nevelőtestület engedélyével, a tanév 

végén osztályozó vizsgát kell tennie, ennek hiányában nem osztályozható. 

Ha a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek a szorgalmi időszakban teljesítendő 

szakirányú oktatásról való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott 

tanévre vonatkozó összes szakirányú oktatási idő húsz százalékát, a tanuló, illetve a képzésben 

részt vevő személy tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő 

gyakorlatról való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a szorgalmi időszakon kívüli 

egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak húsz százalékát, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 

személy az évfolyam követelményeit nem teljesítette és magasabb évfolyamba nem léphet. Az 

igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat 

foglalkozásainak öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 

személy pótolni köteles. Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztása az e 

bekezdésben meghatározott mértéket eléri és a mulasztását a következő tanév megkezdéséig 

pótolja, magasabb évfolyamba léphet. 

A tanuló a megismételt évfolyamon akkor is köteles teljesíteni az egybefüggő gyakorlatot, ha azt 

korábban már teljesítette. 

Ha a tanuló egy, kettő vagy három tantárgyból a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, 

javítóvizsgát tehet. Magasabb évfolyamra léphet, ha elégséges szinten teljesítette a javító vizsgát. 

2.7.2 Az otthoni felkészülés szerepe 

Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Legfontosabb jellemzője a 

rendszeresség, az alaposság, a céltudatosság kell, hogy legyen. Az ezzel kapcsolatos nevelési 

feladat annak elérése, hogy diákjaink belássák ennek fontosságát, és törekedjenek minél teljesebb 

megvalósítására. Ezzel a felkészüléssel elősegíthető: 

 a tanórákon tanult ismeretek bevésése, azok gyakorlatban való alkalmazása, 
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 a következő tananyagegység vagy tanóra előkészítése, 

 az összefüggések felismerésének gyakorlása, 

 a problémamegoldó készség fejlesztése, 

 az önellenőrzés, valamint a saját teljesítmény- és tudásszint reális mérési igényének kiala-

kítása, 

 felkészülés a tanórai számonkérés, a tudásszintmérés különböző formáira, 

 az önálló ismeretszerzés és –alkalmazás készségének kialakítása tanulóinknál, 

 általában az adott műveltségterület, tantárgycsoport vagy tantárgy céljai között meghatá-

rozott készségek és képességek fejlesztése. 

2.7.2.1 Az otthoni felkészülés formái: 

 az előző tanóra vagy több tanórából álló egység során feldolgozott elméleti anyag megta-

nulása az iskolai oktatás során az oktató irányítással elkészített füzetbeli vázlat, az órán 

elvégzett feladatok és a tankönyv segítségével, 

 az elméleti tananyaghoz kapcsolódó, az oktató által megszabott gyakorló feladatok írásbeli 

megoldása (kötelező házi feladat), 

 nagyobb, hosszabb felkészülést igénylő, pontos szempontsorral, formai és tartalmi megkö-

tésekkel ellátott írásos feladat (házi dolgozat), 

 az oktató által ajánlott gyakorló feladatok részbeni vagy teljes írásbeli megoldása (ajánlott 

házi feladat), 

 a diák által önállóan választott, a tananyaghoz kapcsolódó feladatok elvégzése, önálló, 

belső motivációjú ismeretszerzés (szorgalmi házi feladat), 

 felkészülés tanórai önálló kiselőadásra, projektmunkára szaktanári szempontok és szakiro-

dalom alapján, 

 átfogó komplex ismétlés az addig tanult elméleti és gyakorlati ismeretek felhasználásával 

és kiegészítésével témazáró nagydolgozat vagy vizsga előtt. 

A felkészülési formák alkalmazása, azok gyakorisága az adott tantárgy jellegétől függ. 

2.7.2.2 Az otthoni felkészülés iskolai előkészítése és segítése 

 Tanulás-módszertani ismeretek nyújtása szakórákon és osztályfőnöki órákon, 

 kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, információ-feldolgozó ismeretek átadása 

és képességfejlesztés - elsősorban magyar nyelvi órákon, 

 speciális tanulási, módszertani tájékoztató minden újonnan belépő tantárgy esetén,  

 az otthoni felkészülés formáinak gyakoroltatása a szakórákon és korrepetáló, felzárkóztató 

foglalkozásokon, 

 az oktató minden tanóra végén pontosan meghatározza az otthoni tanulásra feladott tan-

anyagot, az írásbeli feladatokat, tisztázza jellegüket (pl. kötelező vagy ajánlott), rögzíti 

azok elvégzésének határidejét, értékelésük, számonkérésük módját, 

 az oktató minden otthoni felkészülési forma esetén feldolgozási szempontokat ad ki, for-

mai, tartalmi követelményeket és javaslatokat tesz. 
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2.7.2.3 Az otthoni felkészülés ellenőrzése 

 A számonkérés különböző formái, melyeket az ellenőrzés-értékelés fejezet tartalmaz. 

 A kötelező házi feladat elvégzését osztályszinten az óra elején ellenőrizzük. Ennek funk-

ciója az esetleges problémák megbeszélése, a jó megoldások elismerése, kiemelése. Ha a 

tanuló a kötelező házi feladatot nem készítette el, azt az oktató által meghatározott határ-

időre pótolnia kell, vagy a házi feladat anyagából tudásáról a tanórán kell számot adnia.  

 A házi dolgozat értékelésének elvei megegyeznek az órai írásbeli számonkéréssel. 

 Ajánlott házi feladatot, szorgalmi feladatot, kiselőadást csak abban az esetben osztályo-

zunk, ha azt a tanuló külön kéri, illetve ha annak nehézségi foka megfelel a tantárgy köve-

telményszintjének, szóbeli értékelést azonban minden esetben adunk. 

2.7.2.4 Az otthoni felkészülés koordinációja 

 A feladatok kijelölésénél törekedni kell arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama átlagos 

képességű, rendszeresen tanuló diákok esetén összesen ne haladja meg a napi 2-3 órát. Az 

átlagosnál több időt igénylő feladatok kiadásakor azok elvégzésére hosszabb határidőt kell 

adni, a határidőn belül kiadott egyéb feladatok mennyiségét úgy szabva meg, hogy a napi 

felkészülési idő ne növekedjen. 

 Az órarend összeállításánál - az objektív lehetőségek figyelembe vételével - a nagyobb és 

kisebb otthoni felkészülést igénylő tantárgyak tanítási napok közötti egyenletes elosztására 

törekszünk. 

 Tanév elején az osztályfőnök órarendelemzés alapján javaslatot tesz a tanulóknak otthoni 

felkészülésük egyenletes heti elosztására. Javaslatát a szülőkkel is egyezteti. 

 A napi összes maximális felkészülési idő figyelemmel kísérése az osztályban tanító okta-

tók, szülők és az osztály tanulmányi felelősének jelzései alapján az osztályfőnök feladata. 

 Ha az osztályfőnök tudomására jut, hogy valamely tantárgynál olyan hirtelen, de 

elkerülhetetlen feladatmennyiség-növekedés következett be, amely a napi összes 

maximális felkészülési időt 3 óra fölé növelné, a feladatok átmeneti mérséklése érdekében 

konzultációt kezdeményez más, az osztályban tanító oktatókkal. 

2.8 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Iskolánkban csoportbontások kialakításakor az alábbi elveket vesszük figyelembe: 

 tanulók idegen nyelvi kompetenciának fejlesztése 

 minél több idő jusson tanórákon a kommunikációs készségek fejlesztésére és a tanulók 

tudásának megalapozására 

 tanulók matematikai kompetenciái (készségek és képességek) megalapozzák a szakmai 

tantárgyak tanulását, a sikeres szakirányú felsőfokú továbbtanulást 

 a gyakorlati szakmai kompetenciák elsajátításához szükséges időkeretekre vonatkozó 

törvényi előírásokat. 

Egyéb foglakozások (szakkör, speciális foglakozások, tömegsport) esetében a következő belső 

szabályozást alakítottuk ki a csoportok kialakításában: 

 a foglakozások meghirdetésének határideje szeptember első hete, indításának legkorábbi 
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időpontja szeptember 2. hete, 

 a foglalkozások indításának minimális létszáma 10 fő, amennyiben a csoport tanév közben 

8 fő alá csökken, a tanórán kívüli foglakozás megszűnik, 

 ezek a foglakozások önkéntesek, de jelentkezés esetén a részvétel kötelező, 

 a tanóráról való hiányzás szabályait itt is alkalmazni kell, 

 tömegsport lebonyolításának feltételeit az iskola és a DSE között létrejött tanévenkénti 

megállapodás rögzíti. 

2.9 A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzeti-

ség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

Az érintett tanulók az alábbi fórumon tájékozódhatnak: 

https://paks.hu/onkormanyzat/kisebbsegi-onkormanyzatok/ 

 

A nemzetiségi önkormányzatok megválasztásával, jogaival és kultúrájával Állampolgári ismeretek 

tanórán részletesebben is megismerkednek a tanulók.  

2.10 Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok, tevékenysé-

gek 

2.10.1 Az iskola egészségnevelési elvei 

2.10.1.1 Egészségnevelési alapelvek: 

 korszerű egészségnevelés,  

 elsődleges elv a prevenció, 

 mindennapos testnevelés, 

 mentálhigiéné, 

 önsegítés, 

 együttműködés a pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi szakemberekkel, szülőkkel, 

diákokkal. 

2.10.1.2 Az egészségfejlesztés célkitűzései és megvalósításának területei 

Iskolánk komplex módon szolgálja tanulóink egészségi, testi, lelki, mentálhigiéniai, szociális 

fejlődését. 

Törekszünk arra, hogy kialakítsuk azokat a pozitív beállítódásokat, magatartásformákat, 

szokásokat, melyek tanulóink egészségi állapotát javítják. 

Felkészítjük diákjainkat, hogy felnőtt életükben legyenek képesek egészséges, harmonikus 

életvitel kialakítására, életmódjukra vonatkozóan helyes döntéshozatalra, probléma- és 

konfliktuskezelésre. 

A tanulók egészségvédelme érdekében az iskola megszervezi a tanulók tankötelezettségének 

végéig az általános és fogorvosi szűréseket. 

A védőnő előadásokat tart osztályfőnöki órán egy-egy témában. 

Szexuális felvilágosítás és viselkedéskultúra nevelésére szintén a védőnő osztályfőnöki 

https://paks.hu/onkormanyzat/kisebbsegi-onkormanyzatok/
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előadásai, és orvos előadók felvilágosító órái szolgálnak. 

A szenvedélybetegségek megelőzése érdekében csatlakoztunk a prevenciós programokhoz. 

Az egészségfejlesztés fő területei: 

 kiemelt jelentőségű az egészséges étkezés, 

 figyelemmel kíséri és rendszeres kapcsolatot tart a büfé és az iskolai menza üzemeltetőivel, 

 a DÖK kérdőíves felmérést végez a diákok és oktatók körében a büfé és a menzai 

szolgáltatás minőségével kapcsolatosan, 

 az egészséges környezet kialakításának feltétele a testedzések és a szabadidő hasznos 

eltöltésének biztosítása, melynek kerete: a mindennapos testmozgás, tömegsport, 

házibajnokságok szervezése, versenyszervezés, DSE által szervezett programok, 

 a tanórákon kívüli sportolási lehetőségekre a testnevelők külön foglalkozási rendet 

állítanak össze figyelembe véve a diákok egyéb elfoglaltságait, 

 a tanulók fizikai állapotmérése a helyi tantervben megállapított kötelezettség (NETFIT 

módszer alapján) minden évben egy alkalommal, a felmérések eredményét nyilvántartjuk 

így követhető a diákok fizikai állapotának változása, 

 az osztályfőnök a 9. évfolyamon információt kapnak a diákok egészségügyi helyzetéről a 

szülőkkel való beszélgetés során, 

 osztályfőnöki órák keretében előadók meghívásával felvilágosító és prevenciós 

tevékenységet folytat,  

 oktatóink egészségkárosító magatartásformákat elítélő szellemiséget képviselnek a napi 

gyakorlatban. 

Az egészségfejlesztés programjának meghatározását, koordinációját végrehajtását az alábbi 

személyek végzik: 

 igazgató, igazgatóhelyettesek, 

 testnevelők, 

 DÖK patronáló oktató, 

 osztályfőnökök, 

 iskolai védőnő, 

 meghívott előadók, szakemberek. 

2.10.2 Az iskola környezeti nevelési elvei 

2.10.2.1 Az intézményben folyó környezeti nevelés alapelvei: 

 környezettudatos magatartást és életvitelt képviselni diákjaink előtt, 

 a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos, környezettudatos 

magatartáshoz és életvitelhez hozzászoktatni a diákokat mindennapjaikban, 

 a természetes és mesterséges környezet értékei iránti felelős magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát kialakítani diákjainkban, hogy egységes egészként 

lássák a természetet, s benne az embert, 

 a természeti és épített környezet szeretete és védelme, 

 az egészséges életmód igényét és az ehhez vezető technikákat, módszereket elsajátíttatni 

diákjainkban, 



Energetikai Technikum és Kollégium 2020.07.01. 

Szakmai Programja Kötelező felülvizsgálat: folyamatosan 

39 

 a problémák megkeresésére, okainak megértésére, a lehetséges megoldások 

megkeresésére, a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre késztetni diákjainkat. 

2.10.2.2 A környezeti nevelés programja 

 az intézmény oktatói és dolgozói környezettudatos magatartásukkal példát mutatnak a 

tanulók számára; 

o csökkentik a felesleges papírfelhasználást, 

o szelektív hulladékgyűjtést folytatnak, 

o külön tárolóba gyűjtik a szárazelemet, veszélyes hulladékot, 

o megteremtik a napi munkához a tiszta környezetet, 

o az oktatók esztétikus megjelenésükkel példát mutatnak. 

 Az iskola az emberbarát, esztétikus iskolai környezet létrehozásába, alakításába és 

megőrzésébe diákjainkat is bevonja; 

o saját osztálytermük esztétikusságáért maguk felelősek, 

o az aulai faliújságok, az iskolaújság alakításának aktív részesei, 

o a rendezvények alkalmával maguk díszítik a termeket. 

 A környezetvédelmi-energetikai munkaközösség és a többi munkaközösség tanórákon és 

tanórán kívül is együttesen törekszik; 

o a diákok környezeti tájékoztatására, 

o a folyamatos környezetvédelmi, energiatakarékossági elvek megtanítására, 

o a környezet megóvásáért folyó harc megalapozására, 

o a természettudományos tantárgyak kapcsolódási pontjainak megkeresésére, 

tanulókban az egységes természettudományos szemléletmód kialakítására. 

 90-es évek óta tudatosan foglalkozik az intézmény környezeti neveléssel, 

környezetvédelmi középfokú szakembereket is képez, akik 

o jó példával mutatnak a környezetszemlélet alakításában, 

o aktív részesei a környezetvédelmi akcióknak, 

o környezetvédelmi laboratóriumban dolgoznak, 

o környezet- és természetvédelem versenyeken indulnak, 

o részt vállalnak: 

 különböző környezeti neveléssel foglalkozó kiadványok összeállításában, 

megírásában, 

 a környezetvédelmi vetélkedők feladatsorainak összeállításában. 

2.11 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseknek az alábbi általános céloknak és etikai 

elveknek kell megfelelniük: 

 egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség, 

 az emberi méltóság tiszteletben tartása, 

 partneri kapcsolat, együttműködés, 

 méltányos és rugalmas ellátás. 

Intézkedések: 
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 Az iskola különös figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű csoportokba tartozó tanulók 

helyzetét, folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik a szociális és gyermekjóléti 

ellátások tekintetében illetékességgel és hatáskörrel bíró intézményekkel, szervezetekkel, 

részt vesz a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. 

 Az intézményvezető folyamatosan jelzi a fenntartó felé az intézmény elérését nehezítő 

esetleges körülményeket, különös tekintettel a közutak akadálymentességével és a 

közlekedéssel kapcsolatos problémákat. 

 Az iskola figyelemmel kíséri a tanulók bárminemű, különösen nemük, koruk, családi 

állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük miatti 

hátrányos megkülönböztetésétől való tartózkodás teljesülését. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók oktatási esélyegyenlőségét megerősítő speciális 

intézkedések 

 Az iskola oktatási célra szolgáló infrastruktúra akadálymentességi szempontoknak való 

megfelelését folyamatosan fejleszti. 

 Az iskola a sport- és szabadidős programok szervezésénél kiemelten figyelembe veszi a 

fizikailag akadályozott tanulók igényeit. 

2.12 A tanuló jutalmazásával összefüggő szabályok 

2.12.1 A magatartás és a szorgalomjegyek megállapításának elvei 

A magatartás és szorgalom értékelése segíti a diák önismeretét, önnevelését, önértékelését, segíti 

a tanulóközösséget a magatartási elvárások teljesítésében. 

 

A magatartás minősítése: példás /5/, jó /4/, változó /3/, rossz /2/ 

A magatartási érdemjegy mutatja:  

 a tanuló közösséghez, és annak egyes tagjaihoz való viszonyát, felelősségérzetét, 

 önállóságát, 

 a közösség érdekében végzett tevékenységét, 

 megnyilvánulásainak minőségét, 

 tudatosságát a viselkedéssel kapcsolatos normák kialakításában és annak betartásában 

 a személy és a környezet higiéniájáért végzett munkáját,  

 a házirend szabályaihoz való igazodását. 

 

A szorgalom minősítése: példás /5/, jó /4/, változó /3/, hanyag /2/.  

A szorgalmi fokozat az egyéni képességeket és a körülményeket mérlegelve kifejezi:  

 a tanulmányi munkához való viszonyt, 

 kötelességtudatot, 

 rendszerességet, kitartást, 

 rendszeretetet, 

 pontosságot, igényességet, 
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 iskolai és iskolán kívüli többletmunkát, kiemelkedő teljesítményt. 

2.12.2 A magatartás és szorgalomjegyek értékelésének rendje 

A magatartás és szorgalom minősítése félévkor és a tanév végén érdemjeggyel történik.  

Az érdemjegy kialakítása során az osztályfőnök: 

 kikéri az érintett diák és az osztálytársak véleményét az adott diák magatartásával, 

szorgalmával kapcsolatban,  

 a félévi osztályozó értekezleten véglegesíti a javasolt érdemjegyet, 

 az osztályozó konferencián az osztályban tanítók közösségével megvitatja a végső jegyet 

(vita esetén többségi szavazással dönt az osztályozó konferencia, szavazategyenlőség esetén 

az osztályfőnök véleménye a meghatározó). 

2.12.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

A jutalmazás és fegyelmezés különböző formáinak alkalmazása során a fokozatosság elvét kell 

alkalmazni. Törekedünk arra, hogy: 

 jutalmazás mindig a közösség előtt, nevelő célzattal is történjen,  

 a fegyelmezés során a nyilvánosság, mint eszköz nem feltétlenül alkalmazandó. 

A jutalmazás és fegyelmezés fokozatait, valamint az azokhoz kapcsolódó kiváltó 

magatartásformák pontos szabályozását a Házirend tartalmazza. 

2.13 Az oktatói testület által szükségesnek tartott további elvek, 

az iskolai közösségi szolgálat 

2.13.1 Az iskolai közösségi szolgálat célja 

Az iskolai közösségi szolgálat pedagógiai eszköz. A tevékenység kettős célt szolgál: 

 A tanuló a köz javára hasznos tevékenységet végez, értéket teremt, 

 a tanuló tanul a tevékenység közben: együttműködést, konfliktuskezelést, empátiát, kreatív 

gondolkodást, projekttervezést, felelős döntéshozatalt, felelősségvállalást és még sok egye-

bet. 

A közösségi szolgálat elsődleges célja tehát a diákok fejlesztése és nevelése, annak érdekében, 

hogy: 

 képesek legyenek kezelni új kihívásokat és szerepeket 

 értsék, hogy különféle közösségek tagjaként felelősséggel tartoznak egymásért és a környe-

zetükért 

 képesek legyenek aktívan és konstruktívan részt venni tartós, együttműködésen alapuló pro-

jektekben, kezdeményezésekben, valamint különféle tevékenységi formákban, beleérte az 

intellektuális, fizikai, kreatív és érzelmi tapasztalatokat is 

 reflektív gondolkodókká váljanak, akik tisztában vannak erősségeikkel és korlátaikkal, akik 

képesek reális célokat kitűzni, és stratégiákat kidolgozni személyes fejlődésük érdekében. 
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2.13.2 A közösségi szolgálat folyamata: felkészítés, a tevékenység és a feldolgozás 

A közösségi szolgálat tevékenységének módja: 

 csoportban (jelentős csapatépítő hatás) 

 egyénileg. 

2.13.3 Felkészítő órák tartalma (osztályfőnök által) 

 közösségi szolgálatnak mi a célja, 

 projekt menedzselése, 

 szolgálat helyén elvárt viselkedési kultúra. 

2.13.4 Tevékenység 

 fogadó szervezetnél végzett közösségi tevékenység. 

2.13.5 Feldolgozás részei 

 élmények megosztása (csoportban, osztálykeretben, vagy évfolyamon), pl. vetítés beszá-

molóval, fotókiállítással, iskolaújságban vagy az iskola honlapján a pozitívumokat és az 

előrelépést szem előtt tartva, 

 reflexió 

o Felmerülő kérdések: „Mit terveztem? Mit végeztem? Mik voltak az eredmények szá-

momra, a csapat számára és a többi résztvevő számára?” 

o reflexió módjai: 

 írásbeli (papír alapú, vagy elektronikus), 

 szóbeli: 

- A tanuló mutassa be a közösségi szolgálatban végzett tevékenységet. Pl.: 

a projektterv, a résztvevők bemutatása, a probléma bemutatása, fotók (pl. 

milyen volt a helyszín előtte, tevékenység közben és utána), videofelvétel, 

a projekt értékelése, esetleg egy rövid személyes esszé, más résztvevők 

véleménye, stb. 

 értékelés 

o közösségi munka folyamatos követése, közösségi szolgálati füzet révén 

- feldolgozás, reflexió után minden esetben értékelés is történik. 

2.14 Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítéshez az emelt szintű 

oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények a közisme-

reti kerettanterv és az érettségi vizsga általános és részletes követelmé-

nyei alapján 

A technikumi helyi óratervünk 11. és 12. évfolyamon lehetőséget teremt az emelt szintű érettségire 

felkészítő tantárgy tanítására heti két órában. 

Ennek részletes követelményei, fejlesztési feladatait szabályozza a közismereti tantárgyak 

oktatásánál az 5/2020 (I.31.) Korm. rendelet alapján, a Nemzeti alaptanterv 2020 bevezetéséhez 
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igazodó gimnáziumi kerettantervet és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-ban 

foglaltak alapján, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.rendelet 

határozza meg. 

 

Az érettségi vizsgatárgyak részletes követelményei az alábbi weboldalon találhatók meg: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak
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3 SZAKMAI PROGRAM KÉPZÉSI PROGRAMJA 

Képzési struktúránk elsősorban az atomerőmű és a villamosenergia-ipar igényeire épül, de 

a gazdaság más területein is jól konvertálható, piacképes szakmákat biztosít az itt végzőknek. Az 

energetikai ipar igényeire épített képzés egyben az iparágban történő munkavállalást, illetve alkal-

mazást is elősegíti, valamint – elsősorban a szakirányú- továbbtanuláshoz is magas szintű ismere-

teket nyújt.  

Intézményünkben a szakmai képzés megszervezése szakgimnáziumi kerettantervek (tanulmánya-

ikat 2020 szeptembere előtt megkezdők), valamint programtantervek (tanulmányaikat  

2020 szeptemberében megkezdők) alapján történik. 

A tanulmányaikat 2020 szeptemberét megelőzően megkezdő tanítványaink első lépcsőben érett-

ségit illetőleg az érettségit megelőző mellékszakképzettséget, második lépcsőben pedig szakirányú 

végzettséget szerezhetnek. 

2020 szeptemberétől a szakképző intézményben folyó szakmai oktatás ágazati alapoktatásból, va-

lamint szakirányú oktatásból áll. Az ágazati alapoktatást ágazati alapvizsga, a szakirányú oktatást 

szakmai vizsga zárja. Az öt éves, alapfokú iskolai végzettségre épülő képzés esetén 12. évfolya-

mon három tantárgyból előre hozott érettségi, 13. évfolyamon idegen nyelvből érettségi, valamint 

szakirányú ismeretekből vizsga megszervezésére kerül sor. 

A képzési struktúra műszaki elemei között elsősorban az energetikához, a villamos iparhoz kötődő 

ágazatok és szakmák jelennek meg (gépészet, villamos ipar és elektronika, informatika, környe-

zetvédelem), melyeket az iparág gazdasági és ügyviteli területének igényei egészítenek ki. 

Az oktatást korszerűen felszerelt laboratóriumok (hő- és áramlástechnikai, erős- és gyengeáramú, 

fizikai, kémiai, CNC-forgácsoló, irányítástechnikai, stb.), számítógéptermek, szaktantermek, ok-

tatótermek, taniroda, továbbá az atomerőmű műhelyei segítik.  

3.1 Ágazati képzések  

3.1.1 Tanulmányaikat 2020 szeptembere előtt megkezdő évfolyamok 

3.1.1.1 Gépészet ágazati képzés 

Az Energetikai Technikum és Kollégiumban oktatott szakterületek közül kiemelkedően 

fontos a gépészet, mert az energetika területén jól hasznosítható, és a gazdasági élet más területein 

is keresett szakképzéseket kínál. A tanulók felmenő rendszerben a Gépgyártás technológiai 

technikus és a Mechatronikai technikus szakképzést tanulják, de lehetőség van hegesztő, CNC-

forgácsoló, és egyéb gépész szakmák megszerzésére is.  

Intézményünk lehetőséget kínál tanulóink számára gyártósori gépész szakképzettség, illetve 

villamos berendezés szerelő és üzemeltető megszerzésére a 12. évfolyamon.   

A képzés gyakorlat orientált, természetesen az elmélet alapos ismerete mellett. A középiskola első 

négy évében, a szakmai alapozás során tanulóink megismerik a műszaki ábrázolás alapjait, az 

iparban használt anyagokat és ezek megmunkálási módjait valamint a számítógép használatát, a 

műszaki dokumentumok készítését, majd elmélyednek az anyagismeret, gépelemek, gépészeti 

mérések, gépi forgácsolási gyakorlatok, anyag megmunkálási gyakorlatok témáiban, a gépész 
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tantárgyak mellett elsajátíthatják az elektronika alapjait. 

Nemcsak a Mechatronikai technikus tanulók, hanem a Gépgyártás technológiai technikus 

tanulóink is alapos ismereteket szereznek a pneumatikus, hidraulikus rendszerek karbantartásából, 

és kezelésükből. 

Érettségi megszerzése után, a szakképző évfolyamon további tantárgyak elsajátításával 

felkészülnek a szakmai vizsgára. A számítógéppel tervezett gyártást (CAM) és tervezést (CAD) 

modern számítógépes programok és CNC szerszámgépek használatával sajátítják el, emellett 

megtanulják a különféle alkatrészek gyártási lehetőségeiket is. Megismerkednek a 

robottechnikával, a minőségbiztosítás alapjaival, úgynevezett gyártási folyamatelemzéssel, 

gépképesség-vizsgálattal, lehetőség nyílik számukra megmunkálás (CAM) szimulációra is 

számítógépen. A munkavállalás és az önálló vállalkozás indításához is segítséget kapnak tantárgyi 

kereteken belül. 

Gyakorlati képzésük folyamán lehetőség nyílik nagy értékű CNC megmunkáló gép, 

hegesztőrobot, illetve 3D koordinátagép alkalmazására, továbbá PLC gyakorlatokat is 

végezhetnek, hegeszteni pedig egy új és korszerű tanműhelyben tanulhatnak meg. 

3.1.1.2 Villamosipari és elektronika ágazati képzés 

Iskolánk e kínálata szintén kiemelkedően fontos az energetika területén. Az itt tanuló diákok 

a gyengeáramú elektronika szinte teljes palettájával megismerkednek. Az elektrotechnikai alapok-

tól kezdve az egyszerű analóg és digitális áramkörökön át a komplex berendezések működésének 

megértéséig számtalan villamos áramköri ismeretet szereznek, mire eljutnak a szakmai, technikusi 

vizsgáig. Diákjaink nemcsak az elektronikát sajátítják el magas színvonalon, hanem napjaink kö-

vetelményeinek megfelelően magas szintű számítástechnikai képzésben is részesülnek. A közis-

mereti informatikai oktatáson túl hardver közeli számítástechnikai ismereteket is szereznek a szak-

mai tárgyak keretein belül. Számos tanulónk leteszi az ECDL vizsgát tanórán kívüli tanfolyam 

keretében. 

Intézményünk lehetőséget kínál PLC programozó szakképzettség megszerzésére a 12. évfolya-

mon. 

Tanulóink a 13. év végén elektronikai technikus minősítést szerezhetnek. A sikeres technikusi 

vizsga után, a széleskörű szakmai ismereteknek köszönhetően, az ipar szinte bármely területén el 

tudnak helyezkedni. Végzett tanulóink többsége nem elégszik meg a középfokú végzettséggel, 

hanem folytatja tanulmányait a felsőoktatásban, amelyhez jó alapot adnak az itt tanult ismeretek. 

3.1.1.3 Informatika ágazati képzés 

Iskolánkban megalakulása óta folyik számítástechnikai - informatikai képzés. Fontossága 

egyértelmű a gazdaság minden ágában. 

Már a kilencedik évfolyamtól heti több tanórán tanulnak diákjaink különféle programozási 

nyelveket, szoftverfejlesztési ismereteket, adatbázisok fejlesztését, hálózati elméleti és gyakorlati 

tudnivalókat. 

A szakképzési évfolyamon sajátítják el a webprogramozás alapjait, a webes fejlesztés eszközeit. 

Kiteljesedik programozói, szoftverfejlesztési, adatbázis fejlesztési tudásuk, megalapozottá válik 

operációs rendszerbeli és multimédiás ismereteik. Tanulóink a 13. év végén szoftverfejlesztő 

technikusi minősítést szerezhetnek. 
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Az oktatásban folyamatosan lépést tartunk a számítástechnika mindennapi fejlődésével. 

Iskolánkban számos szakkör, tanfolyam van, amelyek az informatika valamely speciális területén 

kínálnak elmélyülési lehetőséget. 

Gyakorlásra a diákoknak szinte korlátlan lehetősége nyílik, hiszen az iskolai és a kollégiumi 

számítógéptermek minden délután igény szerint nyitva tartanak és a tanárok ott is szívesen 

nyújtanak szakmai segítséget. 

Intézményünk lehetőséget kínál irodai informatikus, webfejlesztő, hálózati operációs-rendszer 

üzemeltető, hálózati rendszerüzemeltető, hálózati támogatási munkatárs, szoftverkódoló 

szakképzettség megszerzésére a 12. évfolyamon.  

3.1.1.4 Környezetvédelem ágazati képzés 

A környezetvédelmi szakterület kiemelkedően fontos egy olyan technikumban, mely az 

energetika és az ipari munkára készülő diákokat nevel. 

A környezetvédelmi technikus képzés célja olyan szakemberek képzése, akik környezetvédelmi 

és természetvédelmi ismereteik révén a környezetvédelmi hatóságok, települési önkormányzatok 

környezetvédelmi feladatköreit, a mezőgazdaság és az ipar környezetvédelmi technológiai 

feladatait ellátják, speciális ismereteik révén az energiatermelő létesítmények környezetvédelmi 

feladataival is foglalkozhatnak, vagy munkatársként dolgoznak a víz-, talaj- hulladékgazdálkodási 

és levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos problémák megoldásában. Aktívan közreműködnek a 

társadalmi környezetvédelmi szemlélet kialakításában. Erre szolgál a speciálisan berendezett 

környezetvédelmi laboratórium. 

Iskolánkban lehetőség van önállóan laboratóriumi gyakorlatok elvégzésére, természet-védelmi- és 

környezetvédelmi terepgyakorlatok elsajátítására, a szakma teljes körű elméleti és gyakorlati 

ismereteinek elsajátítására. 

A szakmai tantárgyak elsajátítása mellett a szakterületen emelt szinten folyik a biológia és a kémia 

közismereti tárgyak oktatása. 

Intézményünk lehetőséget kínál gyógyszerkészítmény-gyártó, települési környezetvédelmi 

szaktechnikus, természetvédelmi, hulladékfelvásárló-és gazdálkodó szaktechnikus szakképzettség 

megszerzésére a 12. évfolyamon. 

3.1.1.5 Közgazdaság és ügyvitel ágazati képzés 

A közgazdasági ágazaton tanulmányokat folytató pénzügyi-számviteli ügyintéző 

alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében 

való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, 

illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes 

pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez 

kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott 

munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket 

kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít. 

Az ügyvitel ágazaton tanulmányokat folytató irodai titkár számítógép-kezelési és 

szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és 

protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai 
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és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat 

lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, 

irányító munkáját. 

Fokozatosan egyre nagyobb teret kap az oktatásban a gyakorlati ismeretek elsajátítása, és a 

tényleges szakmai gyakorlat, ezért számos rendezvényen működnek közre diákjaink, nyári 

gyakorlaton vesznek részt az atomerőműben, és más vállalatoknál, s lehetőségük nyílik az iskola 

igazgatói titkárságán szakmai tapasztalatok szerzésére. Ezt támogatja az iskolában működő 

taniroda is.  

A szakmai ismeretek elsajátítása mellett fontos az idegen nyelvek elsajátítása is. Paks II. projekt 

révén fontosnak tartjuk a 2017/2018-as tanévtől kezdődően az orosz idegen nyelv bevezetését 

felmenő rendszerben az ügyviteli ágazaton tanulók számára. 

Intézményünk lehetőséget biztosít közgazdaság ágazaton pályázati-támogatási asszisztens, 

ügyvitel ágazaton ügyfélszolgálati ügyintéző szakképesítés megszerzésére a 12. évfolyamon. 

3.1.2 Tanulmányaikat 2020 szeptemberétől megkezdő évfolyamok 

3.1.2.1 Elektronika és elektrotechnika ágazat 

Az elektronikai technikus a gyártó és kiszolgáló ágazatok elektronikai és elektrotechnikai 

szakembere. Alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektronikus berendezések, 

műszerek tervezése, gyártása, összeszerelése, mérése, javítása és karbantartása. Ismeri és 

alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD védelmi, minőségbiztosítási 

előírásokat. Képes egyedi készülékeket dokumentáció alapján megépíteni, mikrovezérlős 

áramköröket felprogramozni. Javító technikusként felméri egy-egy javítás várható anyag- és 

időigényét, illetve a várható költségvonzatukat, a javítással kapcsolatos információkat egyezteti a 

megrendelővel. Gyártásközi hibaelemzőként, javító technikusként információt szolgáltat a gyártás 

és a minőségbiztosítás irányába, ezzel támogatva a minőségi és mennyiségi követelmények 

elérését. Technikusként szakmailag támogatja a hozzá beosztott műszerészek munkáját. 

Alkalmazza a korszerű méréstechnikai, diagnosztikai eszközöket. Számítógéppel irányított mérő, 

ellenőrző és gyártó eszközöket használ és programoz. 

Az erősáramú elektrotechnikus alapvető feladata a szervezet energetikai hálózatának 

üzemeltetése, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követése. Felelősségi körébe tartozik a 

meddőgazdálkodás, egyszerűbb kisfeszültségű hálózatok vezetékeinek méretezése. Feladata az 

alkalmazott irányítástechnikai, illetve hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása, 

üzemeltetése. A villamos-energetikai installáció, villamosenergia-rendszer, alállomások, 

védelmek teljes körű ismerete, szükség esetén azok átalakítása. Ismeri az alkalmazott villamos 

gépek jellemzőit, szükség esetén hibafeltárást, javítást végez. A villamosenergia-gazdálkodással 

összefüggő méréseket elvégzi, az ehhez szükséges mérőműszereket kiválasztja, beköti, a mérési 

eredményeket rögzíti, a szükséges dokumentumokat elkészíti. Ismeri és alkalmazza a 

méréstechnikai elveket és eszközöket, valamint a villamos biztonságtechnikai előírásokat. 

Munkájához szükséges műszaki rajzokat számítógéppel elkészíti. Alapvető villanyszerelői 

feladatokat végez. 
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3.1.2.2 Gépészet ágazat 

A gépgyártástechnológiai technikus műszaki rajz alapján, megtervezi az adott alkatrész 

forgácsolással, vagy forgácsnélküli alakítással való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges 

gépeket, eszközöket és technológiai paramétereket. Technológiai tervezéshez használja a 

szükséges műszaki táblázatokat és CAD/CAM szoftvert használ. Kézi és hagyományos gépi 

megmunkálással munkadarabot állít elő. CNC vezérlésű gépet kezel, felszerszámoz és azt 

követően alkatrészt gyárt. Egyszerűbb alkatrészek gyártására CNC programot ír és tesztel. 

Méreteket ellenőriz, azt mérési jegyzőkönyvben dokumentálja.  

Hiba esetén korrekciózásokat hajt végre. Gépek, műszaki rendszerek, pneumatikus és hidraulikus 

egységek üzemeltetését felügyeli, beállításukat és karbantartásukat elvégzi, szükség esetén 

intézkedik a javításról. PLC vezérlőfelületet kezel. Robotot üzemeltet, működését felügyeli. 

Gyártás- és javítástechnikai, valamint gépi adatokat felvételez, értékel.  

Munkája során mindvégig betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. 

3.1.2.3 Specializált gép- és járműgyártás ágazat 

A mechatronikai technikus mechatronikai berendezések, gépek, gépsorok építését, 

üzembehelyezését, üzemeltetését, karbantartását és javítását végzi. Munkája során a műszaki 

dokumentáció; a gépészeti összeállítási rajzok, villamos, pneumatikus és hidraulikus kapcsolási 

rajzok alapján a berendezések elektromos és gépészeti részeit összeépíti, azokon a zavartalan 

üzemvitelhez szükséges beállításokat elvégzi. Feltölti a vezérlőprogramokat, azokat szükség 

szerint beállítja. A megfelelő karbantartási dokumentáció, utasítások alapján rendszeres 

karbantartást végez. Üzemzavar esetén a rendelkezésre álló dokumentáció alapján, műszeres 

vizsgálatok segítségével hibabehatárolást végez. A szükséges alkatrészek, alkatrészcsoportok, 

javításával, cseréjével, beállításával elhárítja az üzemzavarokat.  

Ráépülő képzés elvégzése után erősáramú berendezést kezelhet és szerelhet. 

3.1.2.4 Informatika és távközlés ágazat 

A szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus olyan szakember, aki képes webes-, asztali- és 

mobilalkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A webfejlesztési és 

kódolási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva 

együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatársával. Önállóan elvégzi a 

rábízott részfeladatokat, használja a csoportmunkát támogató fejlesztői- és verziókezelő 

eszközöket. Munkája során jelentkező problémákat önállóan oldja meg webes kereséssel és 

internetes tudásbázisok használatával. Az új technológiák alkalmazására nyitott, tudását 

folyamatosan fejleszti. Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt. 

3.1.2.5 Környezetvédelem és vízügy ágazat 

A környezetvédelmi technikus (környezetvédelem szakmairány) a gyakorlati, és azon belül 

elsősorban a laboratóriumi, illetve a külső helyszíneken kivitelezhető környezetvédelmi méréseket 

végzi konkrét mérési feladatok alapján. A képzésben résztvevő képessé válik a vizsgálati célnak 

megfelelően mintát venni környezeti elemekből (víz, talaj, levegő), hulladékból és biológiai 

vizsgálandó anyagból. Amennyiben szükséges, a vett mintát előkészíti, tartósítja, majd direkt, 
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illetve indirekt méréseket, meghatározásokat végez. A mikrobiológiai mintán azonosítási 

eljárásokat végez. A mennyiségi és minőségi mérések eredményei alapján következtetést von le a 

környezeti elemek állapotáról, az eredményeket elemzi, írásban elmagyarázza, szóban előadja. A 

méréseket, illetve a hozzá kapcsolódó tevékenységeket a munka-, baleset- és környezetvédelmi – 

esetleg steril munkavégzés – szabályoknak, valamint a szabványban szereplő előírásoknak 

megfelelően  

3.1.2.6 Gazdálkodás és menedzsment ágazat 

A pénzügyi és számviteli ügyintézőt tudása alkalmassá teszi, hogy aktív és meghatározó 

tagja legyen a gazdálkodó szervezet pénzügyi menedzsmentjének. Kompetenciái birtokában 

kulcsszerepet játszik a pénzügyi és számviteli (rész)feladatok elvégzésében, ellenőrzésében.  

Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok 

segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és 

ügyintézői feladatokat végez, adóbevallást készít. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adó- és 

járulékfizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Szóban és 

írásban a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával. A szabályoknak megfelelően 

intézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki- és befizetéseket, valamint az 

utalásokat. Nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, 

megrendeléseket és szerződéseket. Egyezteti a bejövő és kimentő számlákat. Pénz és 

hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez. Összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához 

szükséges adatokat és információkat, amelyre alapozva statisztikai összeállításokat, 

előterjesztéseket készít. Szakmai irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási 

feladatok adminisztratív teendőit végrehajtja. Kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi 

szolgáltatások alkalmazásának. Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, 

az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére. 

A vállalkozási ügyviteli ügyintéző a vállalkozás ügyintézői feladatait jellemzően a kkv. 

szektorban látja el. Ellátja a vállalkozás ügyviteli feladatait, szakmai útmutatás alapján 

közreműködik a pénzügyi feladatok teljesítésében. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, 

ügyfelekkel, az ehhez szükséges iratokat, leveleket, dokumentumokat elkészíti, kezeli. Vezetői 

iránymutatásnak megfelelően közreműködik a vállalkozás szabályzatainak elkészítésében, 

figyelemmel kíséri azok változásait. Nyilvántartásokat vezet a megrendelésekről, szerződésekről, 

bejövő számlákról. Ellátja az értékesítéssel kapcsolatos rábízott feladatokat. Egyezteti a bejövő és 

kimenő számlákat. Szakmai útmutatással részt vesz a hitelezés és pénzügyi tervezés 

előkészítésében. Az előírásoknak megfelelően elvégzi a költségszámítási feladatokat, a leltározást 

és az ehhez kapcsolódó feladatokat megszervezi. A vállalkozás szabályzatainak megfelelően 

ellátja a finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladatait. Közreműködik a vállalkozás üzleti 

tervének elkészítésében. Kezeli az egyes projektekhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, 

iratanyagokat. Előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, azokat kezeli 

és rendszerezi. Ellátja a könyveléshez, ellenőrzéshez kapcsolódó vállalkozáson belüli teendőket. 

Jogszabályi előírásnak megfelelően elkészíti a vállalkozás bevallásait, azokat szakmai ellenőrzés 

után elektronikus úton beküldi és részt vesz a hatósági ellenőrzések lebonyolításában. Feltérképezi 

és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket. Használja a feladatellátáshoz szükséges 
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irodai eszközöket és ügyviteli szoftvereket. Ellátja a feladatkörébe tartozó irodai 

készletgazdálkodási, és reprezentációs feladatokat. Üzleti célú rendezvényeket, megbeszéléseket 

szervez, ennek dokumentációját elkészíti és kezeli. Betartja az adatok és üzleti titkok védelemére, 

valamint az információ biztonságra vonatkozó előírásokat. 

3.2 Tantárgyi struktúra és óraszámok, óratervek 

3.2.1 Tanulmányaikat 2020 szeptembere előtt megkezdő évfolyamok 

Az Energetikai Technikum és Kollégium tantárgyi struktúra és óraszám táblázatai a 

tanulmányaikat 2020 szeptembere előtt megkezdő évfolyamok esetében a szakgimnáziumokra 

érvényes keretóraszámok és az ágazati szakmai kerettantervek szellemében készültek el, 

figyelembe véve a szakképzésnek megfelelő szakmai és vizsgakövetelmények előírásait. 

3.2.2 Tanulmányaikat 2020 szeptemberétől megkezdő évfolyamok 

Az Energetikai Technikum és Kollégium óratervei a tanulmányaikat 2020 szeptemberétől 

megkezdő évfolyamok esetében az ITM heti óraterv minta ajánlása, valamint a programtantervek 

alapján készültek el, figyelembe véve a szakképzésnek megfelelő képzési és kimeneti 

követelmények előírásait. 

3.3 Szakmai helyi tantervek ágazatonként, a szakmai program képzési prog-

ramjának ágazatonkénti tartalma 

3.3.1 Tanulmányaikat 2020 szeptembere előtt megkezdő évfolyamok – szakmai helyi tan-

tervek 

A szakképzések helyi szakmai tantervei az ágazati előírásokat tartalmazó szakgimnáziumi ágazati 

szakmai kerettanterveknek megfelelően készültek el. 

Tartalmuk az egyes szakképzések szakmai és vizsgakövetelményei előírásainak 

figyelembevételével került összeállításra. 

A 2020. szeptember 01. előtt induló osztályok helyi tantervei az alábbi oldalon érhetők el: 

http://www.eszi.hu/szabalyzatok 

3.3.2 Tanulmányaikat 2020 szeptemberétől megkezdő évfolyamok – a szakmai program 

képzési programjának ágazatonkénti tartalma 

A szakmai program képzési programjának ágazatonkénti tartalma a kapcsolódó szakmák 

programtanterveinek megfelelően készültek el. Tartalmuk az egyes szakmák és szakmairányok 

képzési és kimeneti követelményei előírásainak figyelembevételével került összeállításra. 

A 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben indítandó képzések helyi képzési programjai az 

alábbi oldalon érhetők el: 

https://energetikaiszg.sharepoint.com/:f:/g/Ei9C3fqoDeRNmNmauOzT0pUB28MbErqF9jBmH

O4k7B0qZg?e=ezGxpC 

 

http://www.eszi.hu/szabalyzatok
https://energetikaiszg.sharepoint.com/:f:/g/Ei9C3fqoDeRNmNmauOzT0pUB28MbErqF9jBmHO4k7B0qZg?e=ezGxpC
https://energetikaiszg.sharepoint.com/:f:/g/Ei9C3fqoDeRNmNmauOzT0pUB28MbErqF9jBmHO4k7B0qZg?e=ezGxpC
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3.4 Szakmai oktatásban való részvétel jogi keretei 

A 2020 szeptembere előtt tanulmányaikat megkezdő évfolyamok esetében az iskolai 

rendszerű szakmai képzés nappali, levelező, vagy esti tagozaton került megszervezésre (kifutó 

fázisú képzések). 

A tanulmányaikat 2020 szeptemberétől megkezdő tanulók esetében tanulói jogviszony tanköteles 

kiskorúval, továbbá a nappali rendszerű szakmai oktatásban résztvevő tanulóval hozható létre 

annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a huszonötödik életévét betölti. 

Amennyiben a tanuló rendelkezik ágazati előtanulmányokkal a 9-12.évfolyamról, a szakmai 

végzettség megszerzése nappali tagozaton 13. évfolyamon lehetséges. 

Amennyiben a tanuló, vagy felnőttképzési jogviszonyú diák nem rendelkezik ágazati 

előtanulmányokkal, a szakmai képzés az alapképzés időtartamát is magába foglalóan nappali 

rendszerű oktatásban kettő tanév, felnőttképzés keretében minimum fél év alatt zajlik. 
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4 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 

A teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen az oktatók a 

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

részvételét az intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a tanuló egészségi állapotának 

kedvező irányú változását idézze elő. 

Az intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordít a tanuló egészséghez, 

biztonsághoz való joga alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek 

különösen 

 az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

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

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

 a balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás, 

 a személyi higiéné területére terjednek ki. 

Az intézményben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a tanulók biológiai, 

társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a szakképző intézményben megvalósuló átfogó 

prevenciós programokba. 

Az intézmény az oktatón és az iskola-egészségügyi szolgálatot ellátó szakemberen kívül csak 

olyan szakembert vagy szervezet programját megvalósító személyt von be kötelező foglalkozás, 

egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység megszervezésébe, 

aki vagy amely rendelkezik az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai 

ajánlásával. 

Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jólét állapota. Az egészség nem 

passzív állapot, hanem folyamat. Az egészség kiterjedésére az alábbi négy feltétel teljesülése adja 

a legnagyobb esélyt:  

 ha az egyén társadalmilag integrálódik (családhoz, iskolai és más közösségekhez 

tartozik),  

 ha a változó terheléshez alkalmazkodni tud,  

 ha individuális önállóságát megőrzi,  

 ha megteremti az összhangot a biogenetikai, a fizikai, a lelki és a társadalmi 

lehetőségei közt.  

Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer, gyűjtőfogalom, tehát 

magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az 

egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatai, módszereit.  

A WHO megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő iskola folyamatosan fejleszti környezetét, 

ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka egészséges színtere legyen.  
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Az egészségfejlesztő iskola ismérvei:  

 Minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének 

védelmét, az egészséges fejlesztését és az eredményes tanulást.  

 Együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, gyermekvédelemben dolgozó 

szakemberek, szülők, nevelők és diákok között annak érdekében, hogy az iskola 

egészséges környezet legyen. 

 Többféle lehetőséget teremt a siker elérésében, elismeri az erőfeszítést, a szándékot, 

támogatja az egyéni előrejutást. 

 Törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola dolgozóinak, a családoknak, valamint 

a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését.  

Az iskola az egészségfejlesztés fontos színtere, hiszen a gyermekek hosszú éveket töltenek az 

iskolában. Ebben az időszakban érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, ami 

nagyban meghatározza az életmódjukban később kialakuló szokásaikat, az életideálokat, 

preferenciák kialakítását. 

4.1 A program megvalósításának iskolán belüli személyi feltételei 

4.1.1 Egészségfejlesztő csoport tagjai: 

• Iskola igazgatója – vagy megbízottja, 

• Osztályfőnöki munkaközösség vezetője, 

• Osztályfőnökök, 

• Testnevelők, 

• Iskola-egészségügyi szolgálat (iskolaorvos – védőnő), 

• Gyermek és ifjúságvédelmi felelős, 

• Iskolapszichológus, 

• Diákönkormányzatot segítő pedagógus, 

• Kortárs segítők. 

4.1.2 Iskolán kívüli személyi feltételek, kapcsolatok 

• Paks Város Önkormányzata, 

• Iskolaorvos, védőnő, 

• Szülői munkaközösség (képzési tanács), 

• Gyermekjóléti szolgálatok (nevelési tanácsadók, családsegítők), 

• ANTSZ megyei intézményeinek egészségfejlesztési szakemberei, 

• Rendvédelmi szervek, 

• Kábítószerügyi egyeztető fórumok (drogambulancia). 

4.2 A program megvalósításának tárgyi feltételei 

• Jól felszerelt tornaterem és sportpálya, 

• Iskolaorvosi rendelő, 

• Jól felszerelt, világos osztálytermek, szaktantermek, tanműhelyek, 
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• Audiovizuális eszközök, 

• Könyvtár, 

• Étkezde, büfé. 

4.3 Az egészségfejlesztés feladatai 

Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást 

szerezzenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt észszerű, lehetőségeket felismerő 

és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. 

4.3.1 Céljaink 

 Alapvető célunk az egészségmegőrzés elemi feltételeinek megismertetése és betartatása. 

 A társadalom írott és íratlan szabályainak befogadása és betartása. 

 Igény a társadalomba való beilleszkedésre, építő tagjává válásra. 

 Önmagunk megismerése és hibáink beismerése, elfogadása. 

 Egészséges táplálkozás kialakítása. 

 Aktív szabadidő-eltöltés, mindennapos testmozgás igényének kialakítása. 

 Drog, alkohol elutasítása, egészségkárosító magatartásformák elkerülése. 

 Higiéniai szokások kialakítása és elmélyítése. 

 Lelki egyensúly megteremtése. 

 Felelőtlen szexualitás elkerülése. 

 Harmonikus párkapcsolatra és családi életre való felkészítés. 

 Veszélyhelyzetek felismerése és elkerülése. 

 Elsősegélynyújtás elsajátítása. 

 Egészséges, biztonságos környezet kialakítása. 

 Természet tisztelete, növények, fák, állatok védelme és gondozása. 

 Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás fontossága, felismerése. 

 Megújuló energiahordozók ismerete. 

4.3.2 Folyamatos feladatok 

 Az intézmény tanulóinak az egészséges életmódhoz való viszonyulásának konkrét 

kérdőív formában való felmérése. 

 Tanulóknál az eltérő korosztályoknak megfelelő szintű és típusú kérdőívek használata. 

 Iskolaorvosi szűrések-vizsgálatok. 

 Évente kétszer (ősszel és tavasszal) fizikai állapotfelmérés testnevelésórán (NETFIT). 

 A kapott vizsgálati eredmények rangsorolása, és ez alapján annak meghatározása, hogy 

milyen elsődleges, illetve másodlagos prevenciós feladatokat és módszereket kell 

alkalmazni. 
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Célok  Feladatok  Kritériumok  

A rendszeres 

testmozgásra 

való igény 

kialakítása  

A három kondicionális alapképesség (erő, 

gyorsaság, állóképesség), a koordinációs ké-

pességek (egyensúly, térérzékelés, reakció-

gyorsaság, ritmusérzék, hajlékonyság) fejlesz-

tése. 

A sportjáték komplex szerepének kihaszná-

lása. 

Mindennapos testmozgás gyakorlati alkalma-

zása. 

Komplex intézményi mozgásprogram tanévre 

aktualizált feladattervének kialakítása és meg-

valósítása. 

A kondicionális és 

koordinációs 

alapképességek az 

életkornak megfelelő 

szinten legyenek 

(Eurofitmérés). 

Az aktív, mozgásos 

tevékenységek az iskolai 

élet minden területét 

fogják át.   

Az egészséges „fair– 

play” uralta 

versenyszellem 

kialakítása  

A céllal szorosan összefüggő felnőtt életben 

nélkülözhetetlen pozitív tulajdonságok (küz-

deni tudás, alázatosság, hazaszeretet, kitartás, 

büszkeség, önismeret, önuralom) fejlesztése.  

A közösségbeli „én-szerep” felismerése.  

A tanulók: 

 vegyenek részt aktívan 

a különböző iskolai, ke-

rületi sport-, illetve ta-

nulmányi versenyeken, 

 alakítsanak ki közös ér-

deklődésen alapuló, tar-

talmas baráti kapcsola-

tokat.  

Az egészséghez és 

az egészséges 

környezethez való 

igény kialakítása  

Megtanítani, bizonyítani, hogy alapvető érté-

künk az egészség. 

Kialakítani, hogy az egészség egy sokténye-

zős fogalom. 

 Az egészség megvédésére, megőrzésére, 

visszaszerzésére vonatkozó közérthető, de tu-

dományos ismeretek átadása. 

Annak tudatosítása a tanulókban, hogy az 

élethossziglani öntevékeny testedzés, az ön-

álló sportolás és a motoros önkifejezés fontos 

eszköze a személyiség fejlesztésének és a 

lelki egészség megőrzésének. 

Tudatmódosító szerekkel kapcsolatos preven-

ció. 

A saját testkép megismerése és a testtudat ki-

alakítása a tanulókban az egészségtudatos, az 

egészség-megőrzést preferáló magatartás fon-

tos része. 

A helyes napirend kialakítása.  

A környezetszennyezés, mint egészségkárosító 

tevékenységforma vázolása. 

Az egészséges életmód-tréningek beépítése az 

iskolai programokba (sport- és egészségna-

pok). 

A tanulók:  

 ismerjék az egészséges 

táplálkozás aktuális 

alapelveit;  

 legyenek igényesek a 

személyes higiéniát ille-

tően;  

 ismerjék és alkalmaz-

zák az egészség meg-

óvásának lehetőségeit 

és alternatíváit;  

 legyen tudatos stratégi-

ájuk egészségük megőr-

zésére.  
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Önismeret, önuralom, 

a társadalmi normák 

szerinti viselkedés és 

pozitív gondolkodás 

kialakítása  

Értékorientáció, személyes példamutatás, azaz 

a tanári magatartás legyen modell értékű. 

Tolerancia és empátia fejlesztése.  

A kapcsolatok, problémák konfliktusmentes 

megoldására való igény kialakítása, fejlesz-

tése. 

A stressz- és feszültségoldás alapvető fontos-

sága az interperszonális kapcsolatok kezelésé-

ben. 

A tanulók: 

 iskolai életükben nyil-

vánuljon meg a felnőt-

tek és társak tisztelete;  

 ismerjék fel a jó és 

rossz tulajdonságokat;  

 legyenek fogékonyak a 

tanárok által nyújtott 

modellekre;  

 tudjanak könnyen és vi-

dáman alkalmazkodni a 

változó élethelyzetek-

hez.  

A biztonságos 

életvezetés 

elsajátítása  

A fejlett technikai eszközök szakszerű és biz-

tonságos használatának bemutatása, megtaní-

tása.  

Rávilágítás a lehetséges veszélyforrásokra. 

Annak tudatosítása, hogy az egészségtudatos 

magatartásra szocializálásnak szerves része a 

lelki egészség erősítése és fejlesztése, a szük-

séges prevenciós folyamatok és tevékenységek 

kialakítása. 

A KRESZ, munkavédelem, elsősegélynyújtás 

elsajátíttatása.  

A tanulók: 

 ismerjék a KRESZ, az 

elsősegélynyújtás és 

munkavédelem reájuk 

vonatkozó szabályait és 

alapelveit.  

4.3.3 Tájékoztató fórumok  

 Osztályfőnöki órák egészségnevelési témái 

 Drogprevenciós tevékenység előadása, kiscsoportos beszélgetések  

 Bűnmegelőzési tanácsadó bevonása (előadások, beszélgetések, fogadó órák lehetősége)  

 Iskolai védőnő bevonása (előadások, beszélgetések, fogadó órák lehetősége)  

 Történelmi egyházak bevonása – erkölcstan órák szervezése  

4.3.4 Iskolán kívüli rendezvények  

 Városi szervezésű programok (drogprevenciós műsor, közlekedésbiztonsági vetélkedő) 

 Kortárscsoport képzések 

 Családsegítő programjai 

 Pályázati programok 

4.3.5 Nyitás külső intézmények felé 

 Részvétel különböző városi és megyei rendezvényeken, 

 Bekapcsolódás a témát célzó, segítő pályázatokba 

 Külső kapcsolatok kiépítése, rendszeres kapcsolattartás. 

 Városi, megyei és országos sportversenyekre nevezés 
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4.3.6 Mérés-értékelés 

A mérés-értékelés eredménye visszacsatolásként meghatározza az egészségfejlesztési terv 

hatékonyságát, kijelöli fejleszthetőségének területeit. Szükséges a tanulók állapotfelmérésének 

évvégi felmérése és az adatok összehasonlítása és a következtetések levonása. 

4.3.7 Visszacsatolás  

Az egészségfejlesztési program által megvalósult pozitív eredmények megerősítik az iskola 

közösségét, gyengítik, és lassan megszüntetik a társadalmi előítéleteket tanulóinkkal szemben. 
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5 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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Függelék: 

A 2020. szeptember 01. előtt induló osztályok tanügyi dokumentumai megtalálhatók és 

letölthetők pdf formátumban az Energetikai Technikum és Kollégium weboldalán: 

http://www.eszi.hu/szabalyzatok 

 

A 2020. szeptember 01. után induló osztályok heti óratervei az alábbi helyen érhetők el: 

https://energetikaiszg.sharepoint.com/:x:/g/EaGBwSVX4RlBn0KFWnLLHDEBmzEjTgL3hoPI

0ouw8HeXGQ?e=WncdWc 

 

A 2020. szeptember 01. után induló osztályok közismereti tantárgyainak megtanítandó és 

elsajátítandó tananyagát, az egyes tantárgyakhoz készült helyi tanterv írja le, melyek az alábbi 

helyen találhatók meg: 

https://energetikaiszg.sharepoint.com/:f:/g/Evw6fl59gXdAob7OoiF55mQBGO2ROWw8AHW7i

jkA--P4iw?e=tNdPNk 

 

A 2020. szeptember 01. után induló osztályok helyi szakmai képzési programjai az alábbi 

oldalon érhetők el: 

https://energetikaiszg.sharepoint.com/:f:/g/Ei9C3fqoDeRNmNmauOzT0pUB28MbErqF9jBmH

O4k7B0qZg?e=ezGxpC 

 

Az érettségi vizsgával kapcsolatos aktuális információk (pl. vizsgák ütemezése, szóbeli érettségi 

témakörök) megtalálhatók az Energetikai Technikum és Kollégium weboldalán: 

http://www.eszi.hu/erettsegivizsgak 

 

A szakmai vizsgával kapcsolatos aktuális információk (pl. vizsgák ütemezése, vizsgaelőírások) 

megtalálhatók az Energetikai Technikum és Kollégium weboldalán: 

http://www.eszi.hu/szakmaivizsgak 

http://www.eszi.hu/szabalyzatok
https://energetikaiszg.sharepoint.com/:x:/g/EaGBwSVX4RlBn0KFWnLLHDEBmzEjTgL3hoPI0ouw8HeXGQ?e=WncdWc
https://energetikaiszg.sharepoint.com/:x:/g/EaGBwSVX4RlBn0KFWnLLHDEBmzEjTgL3hoPI0ouw8HeXGQ?e=WncdWc
https://energetikaiszg.sharepoint.com/:f:/g/Evw6fl59gXdAob7OoiF55mQBGO2ROWw8AHW7ijkA--P4iw?e=tNdPNk
https://energetikaiszg.sharepoint.com/:f:/g/Evw6fl59gXdAob7OoiF55mQBGO2ROWw8AHW7ijkA--P4iw?e=tNdPNk
https://energetikaiszg.sharepoint.com/:f:/g/Ei9C3fqoDeRNmNmauOzT0pUB28MbErqF9jBmHO4k7B0qZg?e=ezGxpC
https://energetikaiszg.sharepoint.com/:f:/g/Ei9C3fqoDeRNmNmauOzT0pUB28MbErqF9jBmHO4k7B0qZg?e=ezGxpC
http://www.eszi.hu/erettsegivizsgak
http://www.eszi.hu/szakmaivizsgak

