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  Preambulum 

 

     „ Fontos emberi értéknek tartjuk – erre neveljük tanulóinkat is – az állampolgári 

felelősség-tudatot, környezettudatos életvitelt, az állandó intellektuális fejlődés igényét, a 

közösségbe való hatékony beilleszkedés képességét és az egészséges életmód iránti igényt; az 

emberi-, művészi- és szakmai tisztességet, a hivatás iránti alázatot! 

        Intézményünk gondoskodik arról, hogy tanulóink a nevelés-oktatás folyamatában a 

tantervi követelmények mellett elsajátíthassák az alapvető erkölcsi normákat, a választott 

hivatás magas színvonalú elméleti és gyakorlati anyagát. 

       Az oktatás a tárgyi ismeretek közlését és elsajátítását célozza. A nevelés az értékek 

felismerését, elfogadását és a megvalósulásukra való törekvést kívánja elsajátíttatni 

tanulóinkkal.  A nevelés által átadandó érték közül fontosnak tartjuk a jogkövető állampolgári 

magatartást, a kisebbség szabadságjogának a többség általi, és az ember életének és 

méltóságának mindenki más általi tiszteletben tartását; a társadalmi igazságra törekvést, az 

elesettek és hátrányos helyzetben lévők iránti szociális érzékenységet és segítőkészséget. 

       A művészi nevelés minden területének a növendékek szakmai fejlődését kell szolgálnia! 

Olyan embereket kell nevelnünk, akik hatékonyan és önállóan tudnak dolgozni, képesek 

alkalmazkodni a kor követelményeihez, nyitottak az új dolgok befogadására továbbá képesek 

az önművelésre.       Oktató-nevelő munkánkkal segítenünk kell tanulóinkat abban, hogy 

elsajátíthassák ezeket, az alapvető értékeket. A tudás legyen cél, a tanulás legyen kívánatos 

időtöltés!  

Elvárjuk, hogy a magyar nyelv- és kultúra ápolása, szolgálata, tudatos vállalása, egyfajta 

küldetéstudata legyen minden növendékünknek! „ 
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AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 

 

1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai: 

 

 

                                                     Iskolánk küldetésnyilatkozata 

          

     A nevelés minden területének a tanulóink emberi és szakmai fejlődését kell szolgálni. 

Olyan embereket kell nevelnünk, akik hatékonyan és önállóan tudnak dolgozni, képesek 

lesznek alkalmazkodni a kor változásaihoz, nyitottakká válnak az új dolgok befogadására és 

képesek lesznek saját maguk állandó fejlesztésére, önművelésére.  

     A magyar nyelv- és kultúra ápolása, szolgálata tudatos vállalás, egyfajta küldetéstudat 

legyen a részükről.  

     1.1      Pedagógiai alapelveink: Minden képzési szintre és szakra vonatkoztatva: 

                Ezen alapelvek egyaránt érvényesek a gimnáziumi nevelés és oktatás, a  

            szakgimnáziumi nevelés és oktatás, a szakközépiskolai nevelés és oktatás, a  

            szakképzés valamint az alapfokú művészetoktatás pedagógiai folyamataira.  

 

      A nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a diák egyenrangú félként vesz 

részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van. 

A nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör 

kialakításában, a tanuló aktivitásának kibontakozásában, tevékenységük 

megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. 

      Alkotó pedagógiai légkör megvalósítására törekszünk, melynek jellemzői egyfelől 

az igényesség, másrészt a tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a 

velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, 

igazságosság. 

     Mindenkinek biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az 

önmegvalósítás lehetőségét. 

     A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeljük, a kreatív képességek kialakításához 

pozitív környezeti hatásokat (motivációs tényezőket: kíváncsiság, érdeklődés, 

tudásvágy, szorgalom, kitartás, becsvágy) biztosítunk. 

     Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási 

irány, illetve pálya kiválasztását. Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb 

hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét, 

valamint más művészeti ágak, kultúrák, szokások megismerését. 

 

a, Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka egységes, minden képzési szintre érvényes 

pedagógiai célkitűzései: 

 

      Az iskola elsődleges célja az ismeretátadás, értékközvetítés, személyiségformálás, 

másodlagos célja az, hogy lehetőséget teremtsen a tanulók számára baráti kapcsolatok 

kiépítésére, az olyan alapvető szükségletek kielégítésére, mint a szeretet, az elfogadás, 

biztonság, megbecsülés, önbecsülés, mely alapvető szükségletei az embernek és az 

ember önmegvalósításának. 

      A személyiségfejlesztés céljait szolgálja a művészeti tevékenységre nevelés, 

valamint a művészi képességek (értelmi, érzelmi, esztétikai) fejlesztése. 

A tanulási tevékenység közben és a tanulói közösségi élet során fejlesztjük a 

növendékek önismeretét, együttműködési készségét, kommunikációs képességeit, 
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akaratát, segítőkészségét, szolidaritás-érzését, empátiáját. Pedagógiai munkánk 

középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll: meglássuk, megláttassuk és 

továbbfejlesszük minden egyes tanuló személyiségének értékeit. 

      Arra törekszünk, hogy diákjainkban kialakuljon a reális önértékelés képessége, a 

teljesítmény- és sikerorientált beállítódás, az esetleges kudarc elviselésének képessége, 

az egészséges önbizalom. 

     Biztosítjuk az önálló, önirányított önfejlesztést (hogyan gyakoroljon), lehetőséget 

kínálunk a tapasztalatszerzésre (előadások, versenyeken való részvétel); érzelmi 

szükségleteit (bátorítjuk az elmélkedésre, kérdésfeltevésre, kockázat-vállalásra); 

szociális szükségleteikre (megtanulják az emberek tiszteletét, el tudják fogadni 

másságukat). 

    Valljuk, hogy a tehetség önmagában nem feltétlenül érték, csak akkor, ha a 

személyiség fejlődése lépést tart a tehetséggel; nevelésünk tehát az egyoldalúság 

ellensúlyozására a tehetség és az egész személyiség harmóniájának megteremtésére 

törekszik. 

    Pedagógiánk alapvető célja egyrészt az, hogy a különböző érdeklődési körű, eltérő 

értelmi-, érzelmi-, testi fejlettségű és motivációjú, kultúrájú egyéneket – 

képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészítsük a továbbtanulásra, a 

munkaerőpiacra valamint a művészeti hivatásra, másrészt arra is törekszünk, hogy 

diákjaink képesek legyenek a társművészetek befogadására, értésére és művelésére, 

minél több művészeti ág iránti érdeklődésre, nyitottságra. A szakmai alázatot és a 

szorgalmas munkát, önművelést alapvető értéknek tekintjük 

 

b,  Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka feladatai: 

       A pedagógiai feladatok meghatározásánál figyelembe kell vennünk az egyes 

képzési szintek sajátosságait, a tanulók eltérő életkorából, testi- szellemi-pszichés 

fejlődési szintjéből adódó lehetőségeket, ugyanakkor teljesítenünk kell a központi- és 

helyi tanterv követelményeit is.  Ezeket szem előtt tartva a Pedagógiai Programnak az 

általánosan, minden képzési szintre alkalmazható feladatok meghatározásán túl az 

oktató-nevelő munka egyes szakászaira vonatkozó speciális feladatokat is meg kell 

határoznia!  

      Az alapfokú művészet-oktatással kapcsolatos specifikus nevelési és oktatási 

feladatokat részletesen az adott képzési szint bemutatásánál tárgyaljuk. Ugyanez 

vonatkozik az általános középfokú oktatásra és a szakmai középfokú oktatásra, 

valamint a szakképzésre is. 

      A szakgimnáziumi és gimnáziumi oktatásban ösztönözni kell a tanulókat a 

továbbtanulásra. Ezt elősegítendő felkészítő programokat, szakköröket kell biztosítani 

az érdeklődő tanulók számára. 

 

       Minden képzési szintre érvényes  pedagógiai feladataink: 

 

      Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés és az egyéni 

képességek kibontakozása áll. 

     A természetes kíváncsiságra, érdeklődésre épített és ez által motivált munkában 

kell fejleszteni a tanulók felelősségtudatát, a kitartás képességét és az érzelemvilág 

gazdagodását. 

     Erősíteni kell a humánus magatartásmintákat, szokásokat, a jellem formálásával 

szolgálni a növendék személyiségének érését. 

     Képviseljék diákjaink az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt. 
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Fogékonnyá kell tenni Őket saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, majd 

a tágabb társadalom értékei iránt. 

      Erősíteni kell az Európához való tartozás tudatát és egyetemes értelemben is 

késztetni más népek zenéjének, hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, 

életmódjának megismerésére, megbecsülésére. 

      A tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és 

magatartásuk minősítéséről. 

                              

                                      A nevelő-oktató munkánk pedagógiai eljárásai 

       A pedagógiai eljárások megválasztásánál különösen ügyelni kell arra, hogy a 

módszerek illeszkedjenek a képzésben résztvevők testi- szellemi-pszichés fejlődési 

adottságaihoz. Az alapfokú művészet-oktatás esetében például a kiskorú tanulókat 

fokozatosan juttatjuk el a játékközpontú cselekvéstől az önálló karakterformáló 

művészi attitűd kialakulásáig. 

       Minden képzési szinten kötelező feladatunknak tartjuk, hogy  folyamatosan 

fejlesztjük a 

  tanulók kreativitását, gondoskodunk egészséges terhelésükről, követjük érési 

folyamatukat, minden esetben személyre szóló, fejlesztő értékelést adunk róluk. 

         Értelmi és érzelmi alapozással formáljuk a személyiség erkölcsi arculatát, 

megismertetjük, gyakoroltatjuk a helyes magatartásformákat. 

         Az iskolában folyó nevelő-oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési és 

minőségbiztosítási rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak 

megfelelően visszajelzést, értékelést adunk a tanulók fejlődéséről. 

         Minden tanulóról, aki belép a művészeti nevelés rendszerébe, személyre szóló 

szakmai nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartás segítségével folyamatosan 

követhetővé válik a tanuló szakmai, művészi fejlődése. 

          Minden tanulóról, aki belép a gimnáziumi nevelés rendszerébe, a 9. évfolyam 

első félévének végére, személyre szóló fejlesztési programot készítünk, amely 

igazodik a tanuló adottságaihoz, a négy éves fejlesztési munkát úgy tervezzük meg, 

hogy azzal hozzásegítsük tanulóinkat az eredményesebb érettségihez és sikeresebb 

felvételihez.  Az egyéni fejlesztési programot az osztályfőnök készíti el a szaktanárok 

hathatós közreműködésével. Az egyéni fejlesztési terv célja, hogy minden tanulóra 

személyre szabott oktató-nevelő munka valósulhasson meg intézményünkben. A 

felzárkóztatás és a tehetséggondozás a két alappillére a fejlesztési munkának!  Az 

osztályfőnök félévente azzal a szaktanárral együtt felülvizsgálja, esetlegesen 

korrigálja, akinek a tantárgyából az illető tanuló felzárkóztatásban vagy 

tehetséggondozásban részesül. Az osztályfőnök a félévi osztályozó konferenciákon 

számol be a tanulókkal kapcsolatos fejlesztő munkáról.  

   Nevelő-oktató munkánk pedagógiai eszközei 

 

a.) A pedagógiai eszközök megválasztásában legfontosabb szempontok: 

 Minden diák számára, az életkori jellemzők figyelembe vételével, 

képességének, érdeklődésének, valamint távolabbi céljainak 

megfelelő programokat, tevékenységi formákat biztosítunk. 

 Személyes példamutatással neveljük diákjainkat a toleranciára, a 

másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben 

tartására. 

b.) Intézményünkben az alábbi nevelési módszereket, eszközöket alkalmazzuk: 

 A szakmai tevékenység megszervezésének módjai: megbízás, 

ellenőrzés, értékelés, játékos módszerek, gyakorlás, fellépés 
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 Tanulás-módszertani fogalakozások szervezése 

 Önismeret és konfliktuskezelés a középfokú- és a szakmai 

oktatásban 

 A magatartásra ható módszerek 

Ösztönző módszerek: helyeslés, bíztatás, elismerés, szereplési, 

bemutatkozási lehetőség, dicséret, oklevél, osztályozás, jutalmazás 

Kényszerítő módszerek: felszólítás, a nevelés sikerét veszélyeztető 

körülmények megszüntetése, ellenőrzés, figyelmeztetés 

 

c.) A nevelési módszerek különböző változatai közül az alábbiakat alkalmazzuk 

leginkább: 

 Nyelvi (verbális) eszközök: beszéd, beszélgetés, mely lehet: szabad 

vagy irányított, spontán vagy tervezett, egyéni vagy csoportos. 

 Nem nyelvi (non verbális) eszközök: mimika, szemmozgás, 

tekintet, test-helyzet, mozdulatok, gesztusok 

 Szükség esetén (tankötelezettség elmulasztása, agresszió, faji vagy 

egyéb diszkrimináció) a törvény által előírt jogi eszközök 

érvényesítésével 

 

                       1.2       A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink: 

 

    A személyiséget a biológiai tényezők (öröklés) és a környezeti nevelési hatások – 

egymással szoros kölcsönhatásban – együttesen határozzák meg. A környezeti hatások 

befolyásolják, hogy az adottságból mi, mikor és miképpen valósul meg. Ezen tényezők között 

a legjelentősebb a nevelés-oktatás személyiségformáló hatása. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok hat területre bonthatók, amelyek a 

következők: 

a.) az értelem kiművelése, 

b.) segítő életmódra nevelése, 

c.) egészséges és kulturált életmódra nevelése, 

d.) a szakmai képzés alapozása, szakmai oktatás 

e.)  a helyes énkép kialakítására való törekvés, önismeret 

f.) a tudatos pályatervezés, esetleges kudarcok felvállalására, a pályakorrekcióra való 

képesség kialakítása  

       A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok rendszerét a pedagógiai 

alapelvekből, célokból, feladatokból, eljárásokból és eszközökből vezetjük le. 

       A művészeti oktatás magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét. 

       Valljuk, hogy személyiséget formálni csak az egész személyiségre hatni tudó művészetek 

segítségével lehet. A művészeti nevelés biztosítja a személyes tapasztalatszerzést, mint 

tanulási, ismeretszerzési módszert. Motivációs ereje van a sikerélménynek. 

      Nevelésünk során alakítjuk, fejlesztjük a tanulók esztétikai szemléletét, kommunikációs 

képességét, az értékes alkotások iránti igényét. Az oktatás által létrejött pozitív élmények 

hozzásegítik Őket azokhoz az emberi tulajdonságokhoz, magatartási szokásokhoz.  

       A művészeti nevelő hatását lemérhetjük a közismereti tárgyak mindegyikével, a tanulók 

magatartásában, értelmi, etikai, esztétikai fejlődésében. Fejlődik a memória, a szókincs. 

       A gimnáziumi és szakgimnáziumi képzések esetében biztosítani kell az OKTV 

versenyeken való részvétel szakmai és technikai feltételeit! Ezek a versenyek a sikerek és 

kudarcok feldolgozásával nagy szolgálatot tehetnek a személyiség fejlődésének.  
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                            1.2/a   A küldetés nyilatkozatunkból eredő pedagógiai alapelveink 

 

 Intézményünk gondoskodik arról, hogy tanulóink a nevelés-oktatás folyamatában 

elsajátítsák az alapvető erkölcsi normákat, a választott hivatás magas színvonalú 

elméleti és gyakorlati anyagát. Fontos emberi értéknek tartjuk – erre neveljük 

diákjainkat is- az állampolgári felelősségtudatot, segítőkészséget, az állandó 

intellektuális fejlődés igényét, a közösségben hatékony beilleszkedés képességét és 

egészséges életmód iránti igényt, a művészi és szakmai tisztességet, a hivatás iránti 

alázatot. 

 

 Intézményünkben mindenki nevelésben, oktatásban részesülhet. Nem teszünk 

különbséget tanulóink kiválasztásánál etnikai, vallási és politikai szempontból.  

 

 

 Lehetőséget teremtünk a tehetség minél hatékonyabb kibontakoztatására. A 

művészi önkifejezésre, útkeresésre.  

 

 A lehetőségekhez képest minden szakgimnáziumba felvett tanulónk számára 

szakmát, megélhetést kívánunk biztosítani. A tudatos pályatervezés és a társadalom 

által támasztott kulturális igények felismerése sok, eddig még kiaknázatlan 

lehetőséget tartogat a számukra. Szeretnénk elérni, hogy tanulóink ne csak a 

fővárosban képzeljék el boldogulásukat, meggyőződésünk, hogy a regionális, utazó 

társulatoknak jó esélyeik vannak a megmaradásra, szakmai fejlődésre. A középfokú 

művészeti végzettséggel bírók tisztességes munkát és megélhetést találhatnak 

ezekben az alkotó közösségekben. Törekszünk arra, hogy minél kisebb legyen a 

lemorzsolódás, de kirobbanó sikert senkinek nem tudunk ígérni, de azzal, hogy 

tisztességes szakmai felkészítést biztosítunk a részükre, a sikeresség lehetőségét 

megteremthetjük. Figyelemmel kísérjük majd pályájuk alakulását, lehetőségeink 

szerint segítjük szakmai előmenetelüket 

                Fontos feladatunknak tartjuk az érettségire majd a továbbtanulásra való felkészítést.  

    Szorgalmazzuk a nyelvvizsga megszerzését. Ennek érdekében felkészítő 

kurzusokat szervezünk tanulóinknak 

   . 

 Nagyon fontosnak tartjuk az egészséges életmód igényének egész életre szóló 

kialakítását. Legyenek képesek idejük hatékony beosztására. Ismerjék önmagukat, 

tűrőképességüket, fizikai és pszichikai adottságaikat; terhelhetőségüket.  

 

 

                             1.2/b Az alapelveinkből eredő pedagógiai céljaink 

 

 A tanulók olyan erkölcsi normákra tegyenek szert, amelyek alkalmassá teszik őket 

a munkahelyre való beilleszkedésre, a közösségi életre és ott alkalmazni tudják a 

kulturált viselkedés szabályait. 

 

 Felzárkóztatás: A tanulók felzárkóztatásának jelentőségét abban látjuk, hogy a 

különböző előképzettséggel rendelkező tanulók meg tudjanak felelni az iskola 

tantárgyi követelményeinek, és sikeresen tudjanak teljesíteni a különböző szintű 

vizsgákon. Az iskola elvégzése után művészi feladataik ellátása során tudásuk 

legjavát adva tisztességesen helytálljanak. Legyenek képesek a kor kihívásainak 

megfelelni, és önmagukat permanensen képezni. 
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 Alapvető célunknak tekintjük azt is, hogy tanulóink egészséges életmódot 

folytassanak, kerüljék el a káros szenvedélyeket, amelyek veszélyeztetik 

szomatikus és pszichés egészségüket. 

 

 Nagyon fontos, hogy tanulóink az iskola befejezése után megtalálják helyüket a 

társadalomban és tisztességes munka mellett megfelelő családi kapcsolatokat 

tudjanak kialakítani a jövő nemzedék egészséges szocializációja érdekében.  

                 Legyenek segítőkészek és toleránsak. 

 

 

 Tanulóink ismerjék városunk, nemzetünk hagyományait, jeles egyéniségeit, 

történelmi eseményeinket. Legyenek büszkék iskolájukra, városukra, hazájukra.  

 

                              1.2/c  Pedagógiai céljainkból adódó speciális feladatok, eszközök és  

                          eljárások a szakgimnáziumi és szakképző évfolyamokra vonatkozóan 

 

 Meg kell ismertetni tanulóinkkal a művészi hivatás viselkedési normáit. Képessé 

kell válniuk a pályával járó nehézségek tudatos vállalására, a nézeteltérések 

kezelésére. Ezt önismereti foglalkozásokon és a pályatervezés tantárgy keretében 

sajátíthatják el. 

 

 A felzárkóztatással kapcsolatos feladatainknak tartjuk az önképző körök- és a 

felzárkóztató csoportok beindítását. 

 

 Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink felkészültségét minél szélesebb körben 

megismerjék, ennek érdekében országos szintű előadássorozatokat szervezünk.  

Biztosítjuk a lehetőségét annak, hogy szakmai válogatásokon, fesztiválokon is részt 

vegyenek. Segítséget adunk bemutatkozó albumuk- (FOTO), audió- és videó 

anyaguk elkészítéséhez. 

 

 Ahhoz, hogy diákjainkban kialakuljon az egészséges életmód iránti igény meg kell 

ismertetnünk diákjainkkal az egészséges életmód szabályait és a káros szenvedélyek 

elkerülésének lehetőségeit. A választott hivatás az átlagostól eltérő életvitelt 

igényel. Tudatosítanunk kell tanulóinkban, hogy az élvezeti- és doppingszerek 

használata nem segít. Nem oldja meg a gondokat és senki sem lesz tőle 

tehetségesebb, sikeresebb.  

 

 

 Tanulóink ne csak hivatásuk terén legyenek sikeresek, hanem  a majdani családi 

életükben is kiegyensúlyozott kapcsolatokat tudjanak kialakítani, feladatunknak 

tekintjük a családi életre nevelést, ahol megismertetjük velük a család szerepét, 

feladatait, munkamegosztást, A biztos családi háttér, a nyugodt emberi kapcsolatok 

segítenek a művészi feladataik hatékonyabb ellátásában. 

 

 

 Nagyon fontosnak tartjuk, hogy tanulóink szeressék és ismerjék tágabb és szűkebb 

környezetüket, ezért minden évben tanulmányi kirándulásokat és 

vendégszerepléseket szervezünk.  
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                          A pedagógiai célok megvalósulásának ellenőrzése és értékelése 

 

     A céljaink megvalósulásának ellenőrzését és értékelését az intézmény vezetői és a 

minőségi csoport végzi négy évenként a pedagógiai program felülvizsgálatakor, illetve 

minden évben a közvetlen partnerek megkérdezése után, az új tanév feladatainak 

tervezésekor. Ha olyan igények merülnek fel, amelyek megalapozottak módosítjuk 

küldetésnyilatkozatunkat. Az értékelést úgy végezzük, hogy a küldetésnyilatkozatunkat 

összevetjük az elvárásokkal.  

 

 

 

 

1.2 /d  Az iskola személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai  

feladatainak rendszere 

 

Iskolánk a törvényekben meghatározottak szerint félállásban iskolai pszichológust alkalmaz. 

Az Ő feladata a tanulók és pedagógusok személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatainak 

ellátása. 

 

Tevékenység szinteje  Célja   Módszer  Tevékenység vez. 

 

Tanulók  - problémamegoldó 

     stratégiák fejlesztése  -konzultáció  -pszichológus 

 

   -pályaorientáció, 

    pályaválasztás segítése -fejlesztő                     -pszichológus kép-  

        tevékenység    zett pedagógussal 

 

   -empátianövelés  -önismetei 

                  tréning 

 

   -önismeret fejlesztése  -diagnosztizálás 

 

   -kreativitás fejlesztése -személyiségfejlődést 

       segítő pszichoterape- 

       uta tevékenység 

 

   -társas készség fejlesztése 

 

   -akarati tényezők megküz- 

    dés fejlesztése 

 

   -pozitív minták átvétele 

   -iskolai stresszekre adott 

    reakciók fejlesztése 
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Pedagógusok,         -védelem a kiégéstől,burnout    relaxációs lehetőségek      -pszichológus 

Tanulók  tünetek elleni védelem          megteremtése,  

                                                                                     konzultáció 

        

 

   -stressz leküzdés, stressz- 

                                    védelem, megküzdési 

   stratégiák 

 

   -egészségvédelem 

 

 

 

Tevékenység szinteje  Célja   Módszer  Tevékenység vez. 

 

Iskolai szintér  -színes, sokoldalú iskolai            pedagógus                  pedagógusok 

   élet megvalósítása, tanulás,                                         

   sport, játék, munka, önmeg-                                         pszichológus 

   valósítási lehetőségek, kiállí-                                       együttműködésé- 

   tások, múzeumok természeti                                       vel közös dönté- 

   és kultúrális értékek megte-                                         sek kialakítása 

   kintése, lehetőségének meg-                                      - professzionális 

   teremtése                                                                      szervezőmunka 

 

 

   -elérhetőség megteremtése         pedagógus,               konzultáció 

             pszichológus    problémamegol- 

                         dási tervek 

              

Osztályok, kis- -(osztályok) közösségi élet           pedagógus               problémameg- 

közösségek  feldolgozása         pszichológus            oldási tervek    

                készítése 

            csoportos meg- 

            beszélések 

 

   -személyiségfejlesztés, a                                              szociometria 

    változással szembeni                                                  készítés és elem- 

          ellenállás leküzdése                   zés   

            csoporttréning 
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  1.3     Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

  

- Egészségmegőrző környezet kialakítása az iskolában. 

- Fejleszteni kell az egészség iránti egyéni-, családi és a közösségi felelősséget. 

- Az egészséggel kapcsolatos reális és vonzó alternatívákat kínálva a tanulók és nevelőik 

számára – kialakítani az egészséges életmódot. 

- Alkalmassá tenni a tanulókat fizikális, pszichológiai és szociális lehetőségeiknek 

kiterjesztésére és fejleszteni kívánják önértékelésüket. 

- Az egészségmegőrzés és a biztonság elérésére a teljes iskolai közösség számára (tanulók 

és felnőttek) világos célokat szeretnénk állítani. 

- Elősegítjük a jó tanár-diák és diák-diák kapcsolatrendszer kialakítását, az iskola, az otthon 

és a közösség közötti kapcsolódás fejlesztését. 

- Az egészségvédelmi tevékenység támogatása érdekében közösségi erőforrások 

alkalmazását szorgalmazzuk. 

- A tanulókat aktívan bekapcsolva, egységes egészségnevelési tantervet és módszereket 

dolgozunk ki. 

- Hogy a tanulókkal az egészségügyi szolgáltatások széles skáláját ismertessük meg, amely  

alkalmassá teszi őket arra, hogy világos döntéseket hozzanak személyes egészségükkel 

kapcsolatban, valamint, hogy megőrizzék és fejlesszék a biztonságos és egészséges fizikai 

környezetüket. 

- Hogy a tanulókkal az egészségügyi szolgáltatások széles skáláját ismertessük meg, amely 

olyan nevelési erőforrás, mely felkészíti őket arra, hogy hatékony egészségügyi ellátást 

igénybevevő fogyasztókká válhassanak. Szűrővizsgálatok. 

-  „A táplálkozás egészségtana“  

- Minden évben az AIDS- elleni Világnapon (december l-je), a témával kapcsolatos 

előadásokat szervezünk. Ebben a munkában együttműködünk a Török János 

Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola szakembereivel. 

- A helyes táplálkozás alapelveinek megismertetése és alkalmazása. 

 

 

1.4  A közösség fejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

 

Lehetőséget teremtünk tanulóinknak, hogy öntevékeny módon szervezzék diákéletüket. 

Támogatjuk művészi elképzeléseik megvalósítását. 

 

Megnevezés Jellemzői 

1. Szakmai önképző körök, alkotói 

pályázatok. 

 

Az iskola tanulóinak szervezzük tantárgyi 

ismereteik bővítésére, elmélyítésére, 

készségfejlesztésükre. ( Önmegvalósítás) 

2. Bemutató estek, gála műsorok. 

 

Bemutatkozási lehetőség, karitatív munka 

3.Sport, testedzés, aerobik, lovaglás. Tantárgyi követelményeken túl. 

4. Egyéb: helyi rádió, helyi tv 

 

 

 

  

A diákok maguk üzemeltetik az általuk 

összeállított műsorok, elképzelések alapján és 

az általuk kiválasztott, a terület iránt 

érdeklődő tanulók szerkesztőbizottságának 

irányításával.  
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- Minden tanév elején az új első éveseknek,,komédiás”- napokat szerveznek a végzős 

tanulók. 

- A téli szünet előtti héten fenyőfát állítunk, ez a mindenkori tízedik évfolyam feladata, ők 

állítják össze a műsort is. Karácsonykor ünnepi jótékonysági gálát szervezünk 

- Március elején, a farsang időszakában, a színházteremben minden évben megtartjuk 

végzős tanulóink szalagavató gálaműsorát, amelyet állófogadás és bál követ 

- Március 8.-án, névadónk; Patkós Irma születésnapján emlékműsor és koszorúzás a 

művésznő sírjánál 

-  Március 27.-én Színházi Világnapot új bemutatóval köszöntjük. 

- Április 11-én Költészet napi megemlékezést tartunk, versmondó verseny. 

- tánc világnapja április 29-én 

- Május-június érettségi és szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása 

- A tanévet ünnepélyes tanévnyitó keretében nyitjuk meg, illetve a tanév végén tanévzáró 

gálaműsorral értékeljük, amelyet a színházteremben tartunk. 

- A tanévzárón könyvjutalomban részesülnek az alapfokú művészet-oktatásban kiemelkedő 

teljesítményt nyújtó tanulók művészeti áganként, illetve a középiskolai képzésben 

résztvevő tanulók osztályonkénti megosztásban. 

- Testvérkapcsolatok létesítése határon túli magyarokkal, művészeti iskolákkal. 

- Záró vizsgaelőadáson adjuk át a Patkós Irma díjat, amelyet a tantestület ítél oda minden 

tanév végén az iskola négy tanulójának.(szakgimnáziumi képzésben 1-1fő színész-, táncos 

szakon, 1 fő OKJ képzésben tanuló és 1 fő gimnáziumi képzésben tanuló diáknak). A díjat 

az a négy tanuló kaphatja meg, akik évfolyamukon illetve szakmájukban a legkiválóbbak 

voltak és egyben a legmagasabb tanulmányi eredményűek. A Patkós Irma-díj tartalma: 

Patkós Irma Érem (bronz plakett, valamint 15000.- Ft összegű pénzjutalom). A díjazottak 

fényképét elhelyezzük a Patkós Irma díjasok tablóján.  

- A záróvizsgák után, a végzett tanulók ,,Csepűrágó” felvonulással búcsúznak. 

 

 

1.5  A Pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnökök feladatai 

 

A pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát a helyi igények 

szerint, illetve a hatályos jogszabályok lehetőségei szerint szervezzük a tanévenként változó 

körülményeknek megfelelően. 

Az Nkt. 62. § (1) bekezdése alapján a pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, 

oktatása, a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos 

nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. 

Kötelessége, hogy nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének 

fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle 

elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét. A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg 

foglalkozzon, szükség szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást 

segítő más szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

felzárkózását elősegítse, illetve segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa 

a tehetséges tanulókat, előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi 

együttműködés magatartási szabályainak elsajátítását és törekedjen azok betartatására. 

Nevelje a tanulókat egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére 

és megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre. A szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai 
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teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola 

döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről. A gyermek testi-lelki 

egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: 

felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a 

veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más szakemberek – 

bevonásával. Maradéktalanul tartsa tiszteletben a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint 

a munkatársak emberi méltóságát és jogait, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon. 

Az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve 

végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét. A kerettantervben és a pedagógiai programban 

meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez 

igazodóan értékelje a tanulók munkáját. Vegyen részt a számára előírt pedagógus-

továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát. Tanítványai pályaorientációját, aktív 

szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan irányítsa. A pedagógiai programban és az 

SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait maradéktalanul 

teljesítse. Pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az 

iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. Határidőre szerezze meg 

a kötelező minősítéseket. Őrizze a hivatali titkot. Hivatásához méltó magatartást tanúsítson. A 

tanuló érdekében működjön együtt munkatársaival és más intézményekkel. 

A Nkt. 62. § (5) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-

munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a 

továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által – a köznevelési törvény keretei 

között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében 

a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. 

(6) A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött 

munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással 

összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

 

Iskolánkban az osztályfőnöki munka három fő területet ölel fel. Az osztályfőnök teendőinek, 

kötelezettségeinek egy része adminisztrációs jellegű munka. Ezek közé tartoznak az 

osztálynaplóval, anyakönyvekkel, bizonyítványokkal kapcsolatos munkák, a 

pályaválasztásnak, tanulmányi versenyeknek stb. nyilvántartása, ezekkel kapcsolatos 

összesítések és statisztikák.  

Az osztályfőnöki munka másik része irányító, vezető jellegű feladat. Az osztályfőnök saját 

hatáskörében jutalmaz vagy büntet, illetve ezeket az eljárásokat kezdeményezi. Felelős az 

osztálya viselkedéséért, az osztálydekoráció elkészítésétől a kiránduláson tanúsított 

magatartásukig. Megtervezi, tanévekre lebontja és határozott pedagógiai céllal tartja az 

osztályfőnöki órákat, tehát irányítja az osztályközösség nevelését.  

Az osztályfőnöki munka harmadik része szervező, összehangoló funkció. Kapcsolatot tart az 

osztályba járó tanulók szüleivel, az osztályban tanító tanárokkal, a kollégista tanulók 

nevelőtanáraival, az iskola egészségügyi szolgálatával, a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelőssel, képviseli az osztályba járó diákok érdekeit, figyelemmel van a tanulók szociális 

helyzetére, egészségügyi állapotára stb. Ezeket a feladatokat összehangoltan kell ellátni.  

A hagyományos osztályfőnöki tevékenység említett három területe mellett a NAT, illetve a 

kerettantervi követelmények teljesítése is részben az osztályfőnöki órákon történik.  
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Az osztályfőnök feladatai: 

 

1. A tanulmányi munka figyelemmel kísérése: 

a) beszámolót készít az év végi osztályozó értekezletre a következő szempontok alapján: 

• 9. évfolyamon az osztály teljesítményének összevetése az általános iskolai eredményekkel 

• 10. osztályokban az osztály teljesítményének összevetése az osztály korábbi eredményeivel 

• 11. évfolyamon az osztály teljesítményének értékelése a továbbtanulási tervek tükrében 

• 12. évfolyamon az osztály teljesítménye a továbbtanulás, a felvételi vizsgák tükrében 

• minden évfolyamon beszámol 

 a hiányzások mértékéről 

 az osztály közösségi munkájáról 

 a tantárgyi és sportversenyeken elért eredményekről 

 a kimagaslóan, illetve a gyengén teljesítő tanulókról 

b) év közben – szükség esetén – él a dicséretek, illetve az elmarasztalások lehetőségével; 

d) legkésőbb félév, illetve év vége előtt 30 nappal az ellenőrző útján értesíti az elégtelen 

osztályzatra álló tanulók szüleit. 

c) A gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben résztvevő tanulók esetében az egyéni 

fejlesztési programok elkészítése,  a szaktanárok hathatós közreműködésével. Az 

osztályfőnök félévente azzal a szaktanárral együtt felülvizsgálja, esetlegesen korrigálja, 

akinek a tantárgyából az illető tanuló felzárkóztatásban vagy tehetséggondozásban részesül. 

Az osztályfőnök a félévi osztályozó konferenciákon számol be a tanulókkal kapcsolatos 

fejlesztő munkáról.  

 

2. A diákönkormányzat segítése: 

a) minden év elején tevékenyen segíti az osztály diák önkormányzati képviselőinek 

megválasztását, ismerteti a DÖK működési szabályzatát; 

b) az osztály előtt, osztályfőnöki óra keretében, minden iskolai DÖK gyűlés után 

beszámoltatja a diák önkormányzati képviselőket a gyűlésen elhangzottakról; 

c) osztályával részt vesz a Diákparlamenten. 

 

3. Felmérések 

Az iskolavezetés által jóváhagyott felmérések osztályszintű lebonyolítását, összesítését 

elvégzi, elvégezteti. 

 

4. Az osztály magatartásának, szorgalmának, az osztály közösségi életének figyelemmel 

kísérése, a differenciált személyiségfejlesztés feltételeinek megteremtése: 

a) az osztállyal és az osztályban tanító tanárokkal történő megbeszélés után félévkor és év 

végén értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát; 

b) év elején az első osztályfőnöki órán megismerteti a tanulókkal a házirendet, felhívja a 

figyelmet az esetleges változásokra, folyamatosan ügyel a házirendben foglaltak betartására, 

különösen a késésekre és a hiányzásokra; 

c) Az első igazolatlan hiányzás esetén hivatalos levélben értesíti a tanuló szüleit és felhívja 

figyelmüket a további hiányzások következményeire; figyeli a tanulói hiányzás mértékét, 

megfelelő intézkedéseket tesz a 250 óra hiányzás elérésekor. 

d) felelős az osztály termének dekorációjáért: arra törekszik, hogy a terem külleme legyen 

szinkronban az iskola által közvetített értékekkel. Folyamatosan figyeli az osztályterem 

berendezésének állagát, azonnal jelzi az iskolavezetésnek a hiányosságokat, rongálásokat, 

illetve intézkedik azok megjavíttatásáról; 

e) az osztályközösség minőségének fejlesztése, a „mi” tudat kialakítása; 
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f) a tanulók megismerése, a tanulók érdekeinek és szükségleteinek képviselete: a tudomására 

jutott jogsérelmeket saját hatáskörében vagy az iskolavezetés bevonásával orvosolja;  

g) biztosítja a tanulók fejlődésének értő követését, fejlesztő értékelését; 

h) az osztályfőnök köteles megvizsgálni az osztályban tanító tanárok bármelyike számára 

problémát jelentő eseteket, kollegái kérésére összehívja az osztályban tanító tanárok 

értekezletét, ha szükségesnek látja, ilyen értekezletet maga is kezdeményez. 

 

5. Adminisztrációs, dokumentációs tevékenység: 

a) osztálynapló kitöltése, vezetésének ellenőrzése, az osztályozó naplóból még hónap végén is 

hiányzó érdemjegyekre felhívja a szaktanár és az igazgatóhelyettes figyelmét; 

b) ellenőrzők havonkénti figyelemmel kísérése; 

c) a hiányzások havonkénti, félév végi, illetve év végi összesítése; 

d) félévi értesítők, év végi bizonyítványok kitöltése, kiadása; 

e) a pótvizsgákkal, az osztályozó vizsgákkal kapcsolatos adminisztráció elvégzése; 

f) anyakönyvek kitöltése és vezetése; 

g) érettségivel, felvételivel kapcsolatos adminisztráció elvégzése; 

h) tájékoztatja a tanulókat és szüleiket az intézmény legfontosabb dokumentumai 

betekintésének helyéről és idejéről (pedagógiai program, házirend, az éves munkaterv, a DÖK 

szabályzata).  

 

6. Az osztályfőnöki órák tervezésével, megtartásával kapcsolatos teendők: 

a) az osztályfőnöki tanterv alapján összeállítja és elkészíti az osztályfőnöki órák tervezett 

tematikáját; 

b) a tervezett témákról beszélgetést folytat, illetve vitát vezet az osztályfőnöki órákon; 

c) az első osztályfőnöki órán vázolja a tanulóknak az intézmény éves munkatervét, majd a 

továbbiakban rendszeresen tájékoztatja az osztályt az iskolavezetés, illetve a nevelőtestület 

őket érintő határozatairól; 

d) az osztály diáktitkára, DÖK felelőse révén az osztályfőnöki órákon tájékoztatja az osztályt 

a diák önkormányzati határozatokról, tevékenységekről; 

e) elvégzi a szükséges adminisztrációs tevékenységet. 

 

7. Az iskola hagyományrendszeréhez, munkatervéhez kötődő tevékenységek: 

a) minden év elején az első osztályfőnöki órán ismerteti az iskola hagyományrendszerét, éves 

munkatervét; 

b) a hagyományos rendezvényeken (tanévnyitó,  szalagavató, osztálykarácsony, ünnepségek, 

ballagás, tanévzáró) és iskolán kívüli programok során felügyeli saját osztályát; 

c) az osztályfőnök felelős az osztálya által szervezett rendezvényekért, ezeknek 

előkészítésében és lebonyolításában személyesen is részt vesz.  

 

8. A DÖK-tanár segítségével megtervezi és megszervezi, valamint felelősséggel vezeti az 

osztálykirándulásokat. 

 

9. Kapcsolattartás, az egyenrangúságon alapuló partneri kapcsolat kialakítása: 

a) évente legalább két szülői értekezletet tart; 

b) szükség esetén családlátogatást végez; 

c) kollégista tanulók esetén a tanulók nevelő tanárával kapcsolatot tart.  

 

10. Kapcsolatot tart az iskolaorvossal, illetve a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel. 

Szükség szerint szociális funkciót vállal, a gyermeket megfelelő védelemben részesíti, a 

tanulók egészségének védelmében az osztályfőnök kapcsolatba lép a szülőkkel (nevelő 
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tanárral), ha egy tanulón a testi-lelki károsodás bármilyen jelét észleli. Ennek 

eredménytelensége esetén konzultál az iskolaorvossal, illetve az iskola egészségügyi szolgálat 

tagjaival az iskola egészségnevelési programjában rögzítettek alapján. Különös gondot fordít 

az osztályába járó sajátos nevelési igényű tanulóra. 

 

11. Az osztályfőnök köteles részt venni a tanévnyitó és tanévzáró osztályfőnöki 

munkaközösségi értekezleten, esetleg évközi osztályfőnöki munkaközösségi értekezleten.  

 

12. Az évfolyamfelelős osztályfőnöknek feladata saját évfolyamán a munka összehangolása 

és a kapcsolattartás mind az osztályfőnök kollégákkal, mind az iskolavezetéssel. Az 

évfolyamfelelősök minden év májusa és augusztusa között megegyeznek az évfolyam többi 

osztályfőnökével a következő tanév iskolai rendezvényeinek tartalmi kérdéseiben.  

 

13. Az osztályfőnök folyamatosan gyarapítja elméleti és gyakorlati pedagógiai ismereteit. Az 

önképzés mellett akkreditált rendszerű továbbképzési formát is választhat. Ennek 

osztályfőnökök számára legcélszerűbb formája az iskolavezetés által szervezett és az 

iskolában zajló továbbképzés (ez minimum 12 résztvevő esetén szervezhető).  

 

       1.5/ 1  A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenységünk: 

                     

 

    Beilleszkedési, önértékelési nehézségekkel küzdő tanulók nem képesek egyéni bánásmód 

nélkül teljesíteni az iskola követelményeit. 

    A tennivalók zöme két alapvető fogalom köré csoportosítható: 

 

 

 Prevenció: 

Ami azt szolgálja, hogy a várható problémák kialakulása előtt az arra illetékes személyeket 

szervek közbelépjenek és megakadályozzák a gyermekek személyiségfejlődésének bármiféle 

torzulását. 

 

 

 Korrekció: 

 

Ez tartozik főleg az iskolák feladatai közé. Ez már a meglévő problémák szakszerű, azaz 

pszichológiai, pedagógiai hozzáértéssel történő kezelése a személyiség pozitív irányú 

átépítése. 

 

 

 

 

 

 

Ezzel kapcsolatban az iskolában tanító pedagógusok feladatai: 

 

 Fel kell tárnunk a tanulóink előítéleteit, személyiségüket és a magatartásuk kiváltó 

okait. 
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 Majd a tünetek sokoldalú elemzése után meghatározzuk a problémákat és minden 

rászoruló tanuló számára egyedi, konkrét korrekciós tervet készítünk az iskolai 

pszichológus bevonásával, ahol számba vesszük a lehetséges megoldásokat. 

 Kihez fordulhatunk segítségért 

 Melyek a tanuló pozitív tulajdonságai, amelyekre támaszkodhatunk. 

 Feltárjuk a problémás tanulóink családi és baráti kapcsolatait, amelyek a 

beilleszkedési zavarának esetleges hátterében állhatnak.  

 Gondoskodunk a többi tanulónk mentális egészségének megőrzéséről. 

 

 

 

 

 

 

 

1.6  A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

 

         1.6/ a Az iskola tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységei 

 

 

 

      Ezeket a tevékenységeket két csoportba oszthatjuk:  

- az iskola keretében az iskolai évben kifejtett tevékenységek, 

- szünidei tevékenységek. 

 

      A tehetséggondozást szolgálja az iskolai oktató-nevelő munka egésze. 

Ugyanezt a célt szolgálják a bemutató előadások, fesztiválok és művészeti versenyek.. 

Tantárgyi versenyek. Helyi, városi, megyei illetve országos tantárgyi, tanulmányi 

versenyek. 

Ugyancsak a tehetséggondozást szolgálják a szünidei nyári táborok: művészeti alkotó 

táborok és a különféle mesterkurzusok. Ezeket a táborokat híres művészek, a szakma 

kiválóságainak közreműködésével valósítjuk meg. Helye a VIKUV Pihenőpark vagy 

Lápipóc Pihenőpark 

      A középiskolai osztálykirándulások tervezésénél is figyelembe kell venni annak nevelő  

      hatását. 

 

 

 

 

1.6 / b  Iskolánk gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos 

feladatai: 

 

Az iskolánkban folyó gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat is az iskolai 

pszichológus látja el.  

A tevékenység szinte  Célja   Módszer   Tevékenység.v. 

 

taulók   -a veszélyeztetett tanulók     -konzultáció  -pedagógus 

   számára kompentencia         -evolutiv fejlesz-          -pszichológus   

   kiépítése és védelme              tő tevékenység 
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   -zavarok,problémák              -ismeretátadó edu- 

   korai felismerése,kezelése     kátori tevékenység 

 

   -konzultációs lehetőség         -korrekciós terápiás -gyermekjóléti 

   megteremtése                         tevékenység  szolgálattal  

               együttműködés 

 

   -alkohol,dohányzás, drog-      -zavart felismerő -társadalmi segítők 

   prevenció megvalósítása        diagnosztizálás,szű- kiválasztása, fel- 

       rés   készítése 

 

 

   -evolutív, fejlesztő tevé- -magatartás zava- - pedagógus 

   kenység, énhatárok vé- rokat, személyi- - pszichológus 

   delme    ségfejlődést hely- 

       reállító pszicho- 

       terapeuta tevékeny- 

       ség 

 

 

szülők   -konzultációs lehetőség -családdal kozultációs  

   megteremtése a szülők lehetőség, kapcsolat- 

   részére    tartás 

 

 

   -családra irányuló pre- -konzultáció 

   venció változás előidé- 

   zése, gondolkodásban, 

   attitüdökben, gyermek- 

   nevelési szokásokban 

 

 

 

 

 

A tevékenység szinte  Célja   Módszer   Tevékenység.v. 
 

pedagógusok  - esetmegbeszélések,  -konzultáció  - pszichológus 

   módszertani, kérdések 

   megbeszélése, tanulságok 

 

iskolán kívüli  - hatékony együttműködés - rendszeres konzul- 

   kialakítása a ifjúságvédel- táció 

   mi szervezetekkel 

 

 

   -pályázati pénzekkel szak- -pályázatok  - pedagógus 

   mai munka kiszélesítése    -pszichológus 
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1.6 /c Iskolánk feladatai a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásánál: 

 

 

     A tanulók közötti különbségek óriásiak lehetnek. Tudjuk azt, hogy minden ember egyedi, 

megismételhetetlen. Minden fiatalnak egyéni, nevelési, oktatási szükségletei, igényei, 

lehetőségei vannak. Különösen érvényes ez a tanulási nehézségeknek kitett tanulókra.  

 

 Már az iskolába való felvételnél megmutatkoznak a tanulók közötti egyéni különbségek. 

 Ezért kiemelt fontosságúnak tartjuk a tünetek feltérképezése és észlelése után a 

felzárkóztatásukat. Ezt különböző módszerekkel oldjuk meg. Ezt a célt szolgálja a 

tanulókról készített egyéni fejlesztési program is. 

 

1) Korrepetálások, felzárkóztatások megszervezésével oldjuk meg, mivel ennek célja az 

alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A 

korrepetálás szervezését a tanulók is kezdeményezhetik, a foglalkozást mindig az igazgató 

által megbízott pedagógus tartja.  

2) A felzárkóztatás másik lehetséges módja a magán órák szervezése. 

 

         1.6/d Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek az iskolában 

 

I. Anyagi okból eredő hátrányos helyzet támogatása 

Szociális hátrányok enyhítését segíti a tanulók kollégiumi ellátása. 

Motiváljuk a tanulót, hogy hátrányos helyzete — bejáró, otthoni tanulási 

nehézségek... — miatt vegye igénybe a kollégiumi ellátást. 

Tájékoztatjuk a rászorultakat a helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének 

lehetőségeiről. 

Ösztöndíjak lehetőségeiről informáljuk az erre pályázókat. 

Segítsük a tanulókat a pályázatok figyelésében, pályázatokon való részvételben, helyes 

pályázati űrlap kitöltésében. 

Korrepetálásokkal segítjük a gyenge tanulmányi eredményeket elérő tanulókat. 

Álláshelyek ismertetésével lehetőséget biztosítunk az eredményes munkavállalásban. 

A törvény által előírt tankönyvsegély összegével támogatjuk az iskola minden diákját. 

Az önkormányzat által megszabott kedvezményes mértékű étkezési segéllyel támogatjuk 

az erre jogosult tanulóinkat. 

A tanulók elő-takarékosságának megszervezése osztályon belül — ami részletfizetési 

kedvezményt jelent nagyobb összegű kiadásaiknál és kamatozó betéttel járó plusz 

bevétel előnyei. 

Rászorultság esetén a képzési hozzájárulás mértékének csökkentése. 
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II. Életmódja miatt hátrányos helyzetbe kerülő személyek segítése 

A segítéshez szükséges feltárni a problémák forrását. 

Drog és bűnmegelőzési programok szervezés, részvételükre motiválás. 

Szak. és segélyszolgálatokkal, rehabilitációs intézményekkel való kapcsolattartás. 

Iskolai pszichológushoz irányíjuk a problémákkal küzdő diákjainkat. 

Megpróbáljuk kiszűrni a negatív viselkedési formákat és igyekszünk jó irányba terelni 

viselkedésüket. 

A nemzeti kisebbséghez vagy más etnikumhoz, csoporthoz tartozó tanulóinkat fokozottan 

segítjük a közösségbe való beilleszkedésben. 

1.7  Az intézményi döntési folyamatba való tanulói részvétel rendje 

 

     A tanulóközösséget iskolánkban a diákönkormányzat képviseli, mellyel rendszeres 

kapcsolatban van és partneri együttműködést tart az iskolavezetés. A diákönkormányzat 

tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákközösség tevékenységét 

kijelölt tanár segíti, aki a növendékek kérésére eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. 

A diákönkormányzat dönt saját működéséről, a szabályzatai előkészítéséről. Az iskola a DÖK 

számára térítésmentesen termet biztosít, ahol üléseiket megtarthatják (számítógép, telefon, e-

mail rendelkezésre áll). A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a 

nevelési- oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

 

Az iskolai DÖK véleményét a Nkt. 48. § (4) bekezdésében foglaltakon kívül ki kell kérni: 

- a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál 

- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához 

- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez 

- az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához 

- a könyvtár működési rendjének kialakításához 

- az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 

A 20/2012. (VIII. 31.) számú, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 169.§ (9) bekezdése alapján lehetővé kell 

tenni a DÖK képviselőjének a balesetek kivizsgálásában való részvételt. 

 

 

1.8. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

 

                         A szülői szervezet kapcsolattartása az intézménnyel 

 

Az iskola a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a tanuló fejlődését. A szakma 

megismertetésével, a tapasztalatok átadásával korrekt partneri együttműködés kialakítására 

törekszünk. Ennek érdekében az intézmény vezetője biztosítja az iskola szülői szervezetével, 

a szülői munkaközösséggel való együttműködést. 

 

Az együttműködés és a kapcsolattartás területei: 

- az intézményvezető biztosítja a szülői szervezet jogainak gyakorlásához szükséges 

valamennyi nyilvános, az intézmény működösével kapcsolatos irat és dokumentum 

hozzáférését; 
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- személyes kapcsolatfelvételt biztosít a szülői szervezetnek véleményezési, javaslattevő, 

illetve egyetértési jogának gyakorlásához; 

- továbbá a vonatkozó dokumentumok megtekintéséhez biztosítja a 7 nap megismerési időt, 

valamint a vélemény kialakításához szükséges 5 munkanapot. 

 

A kapcsolattartás formái: 

- szóbeli: személyes megbeszélés, értekezlet, tanácsadás, tájékoztatás; 

- írásbeli: feljegyzés, levél, e-mail, jegyzőkönyv, egyéb írásban rögzített dokumentumok; 

- közvetítés: a szülői munkaközösség részére érkező megkeresések, levelek bontás nélküli 

továbbítása. 

 

 

 

A szülők, a tanulók és az intézmény kapcsolattartása. A szülők tájékoztatásának formái 

 

Szóbeli tájékoztatás 

Az intézmény a tanulókról a tanév során folyamatos szóbeli tájékoztatást ad, melynek 

időpontjait az éves munkaterv tartalmazza. A szóbeli tájékoztatás történhet csoportos 

vagy egyéni keretek között: 

- a szülők csoportos tájékoztatásának módjai a szülői értekezlet, a rendkívüli szülői 

értekezlet, valamint az eseményekhez kapcsolódó tájékoztatás;  

- egyéni tájékoztatás a munkatervben meghirdetett fogadóórákon, valamint a minden 

pedagógus által megadott és közzétett heti egy fogadóórán. 

 

A szülői értekezlet  

Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként a munkatervben 

rögzített időpontok szerint szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével. Az 

októberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól, 

megismerik az osztályban (csoportban) oktató-nevelő pedagógusokat.  

 

Rendkívüli szülői értekezlet: az intézményvezető, a tanulóközösségben felmerülő 

problémák megoldására, az osztályfőnök és/vagy a szülők kezdeményezésére hívja 

össze. 

 

Szülői fogadóóra 

Az intézmény pedagógusai egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők számára.  

A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is 

behívhatja egyéni fogadóórára.  

Ha a gondviselő a munkatervben megadott lehetőségen túl is találkozni szeretne 

gyermeke pedagógusaival, telefonon vagy írásban időpontot egyeztethet az érintettekkel. 

 

Írásbeli tájékoztatás 

Történhet hivatalos levél, naplófénymásolat, tanulói ellenőrző könyv, bizonyítvány által: 

- írásban értesítjük a szülőt gyermeke magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi 

előmeneteléről, a hiányzásról, jutalmazásról valamint fegyelmezésről; 

- tájékoztatjuk a szülőt az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről és az aktuális 

információkról, a szülőket érintő aktuális teendőkről. 

 

INTERNETES kapcsolattartás: 

Közösségi oldalak, csoport felületek létrehozása és használata 
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E- napló adta lehetőségek kihasználása a szülők tájékoztatására. 

 

Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Iskolánk, mint közoktatási intézmény szerteágazó kapcsolatot tart fenn a hatékony 

oktatási-nevelési feladatok ellátása érdekében más intézményekkel és gazdasági 

szervezetekkel. A kapcsolattartás célja a tanulók egészségügyi, gyermekvédelmi és 

szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás elősegítése. Az 

iskolavezetés, valamint az oktató-nevelő munka különböző szakterületeinek képviselői 

rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású 

alkalmazottaival. 

 

 

A kapcsolattartás formái és módjai:  

– szakmai előadások, megbeszélések; 

– módszertani bemutatók és gyakorlatok; 

– közös ünnepélyek rendezése; 

– intézményi rendezvények látogatása; 

– napi szakmai tájékozódás, információcsere különböző kommunikációs csatornákon. 

 

Az intézmény az alábbi szervekkel tart fenn kapcsolatot: 

- Intézményfenntartó; 

- fenntartó hatáskörébe tartozó színházak; 

- középiskolai kollégium; 

- gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézmények; 

- gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságok; 

- Nevelési Tanácsadó; 

- Családsegítő Központ; 

- történelmi egyházak szervezetei; 

- intézményt támogató szervezetek, alapítványok; 

- egyházi és más fenntartású oktató-nevelő intézmények; 

- sportegyesületek. 

- Magyar Látványtánc Sportszövetség 

- Magyar Színészkamara 

- Szolnoki szigligeti Színház 

- Kecskeméti Katona József Színház = Kecskeméti Nemzeti Színház 

- Magyar Diákolimpiai Szövetség 

- Magyar Tornaszövetség 

- Magyar Táncművészeti Főiskola 

- Színművészeti Egyetem, Budapest 

- Színművészeti Főiskola, Kaposvár 

- Magyar Táncművészeti Egyetem 

- Kortárs Táncművészeti Főiskola 

- Szegedi Kortárs Balett 

- Magyar Moderntánc Szövetség 

- Károli Gáspár Református Egyetem 

- Pannon Egyetem 
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Kapcsolattartás a gyakorlati képzést folytató intézmények és a szakképző iskola 

között 

 

A szakképző iskola a hatékony szakmai képzés érdekében szoros kapcsolatot tart fenn a 

gyakorlati képzést segítő intézményekkel, melyben fő irányadó a szakképzésről szóló 2011. 

évi CLXXXVII. törvény. 

 

1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 

A tanulói jogviszony iskolánkban felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az 

átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A 

tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait 

az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.  

Az iskola a felvételi követelményeket a tanév rendjéről szóló rendelet által meghatározott 

időben a felvételi tájékoztatóban, illetve az iskola honlapján nyilvánosságra hozza.  

 

 

Az iskola szóbeli felvételi vizsgát nem tart, a tanulói motivációra irányuló elbeszélgetésre 

hívjuk a tanulókat. 

Az év közben tartandó vizsgák közé sorolandó az osztályozó vizsga, különbözeti vizsga és 

tanév végén sorra kerülő javítóvizsga. 

Ezek hatálya kiterjed arra a tanulóra, akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára 

utasít. Továbbá, aki önként osztályozó vizsgára jelentkezik.  

Valamint kiterjed más intézmények olyan tanulóira is, akik átvételüket kérik az intézménybe 

és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő. 

A vizsgabizottságok tagjait az igazgató jelöli ki. 

A munkaközösségenkénti évközi és év végi (érettségi, szakmai vizsgaszabályzat kivételével) 

vizsgaszabályzatait a Házirend tartalmazza. Az érettségi és szakmai vizsgák részletes 

programját Pedagógiai Program mellékleteit képezik. 

 

Tanulmányok alatti vizsgák rendje 

 

Törvény szerinti meghatározott időpontban és rend szerint írásbeli és szóbeli érettségi 

vizsgákat, illetve írásbeli, szóbeli, gyakorlati szakmai vizsgákat szervezünk. 

 

Tanév végén (augusztus hó folyamán) a tanulók javító vizsgát tehetnek valamennyi elégtelen 

osztályzatot elért tantárgy esetén. A tanulók erről szóbeli (osztályfőnök) és írásbeli (évközi 

bizonyítvány) tájékoztatást kapnak. Három vagy több tantárgyi bukás esetén a tanuló vagy 

tanköteles tanuló törvényes képviselője írásban köteles jelezni a javítóvizsga megtételének 

szándékát az iskola titkárságán az adott tanévben: június 30-ig. 

 

A javítóvizsga a munkaközösség vezetők által elkészített, a tanulókkal ismertetett szabályzat 

szerint zajlik.  

 

Osztályozó vizsgák: az igazgató által egyénileg megjelölt időpontban a tanuló írásbeli 

tájékoztatása (ellenőrző könyv, vagy levél) után a javítóvizsga szabályzata alapján köteles 

tenni a tanuló.  
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A képzésbe való belépés szabályai, követelményei: 

 

1.  Alapfokú művészeti oktatás igénybevételének szabályai: 

 

Beiskolázás 

 

a.) Korhatára: a 6. évet a beíratás évének december 31-ig betöltött és 22 évet be 

nem töltött tanuló 

b.) Képzési idő: 12 év (maximálisan) 

c.) A képzés szakaszai (tagolódása): 

előképző: max. 2 év 

alapfok: max. 6 év 

továbbképző: max. 4 év 

d.) Tanszakok: 

                                                   

                                          -      táncművészeti ág: klasszikus balett,  moderntánc- kortárs  

                                                         tánc, néptánc, társastánc 

                                           -       színművészeti ág                                

  - színművészeti oktatás heti 4,vagy annál több 

                                              órában, csoportos foglalkozás 

 

e.) A képzés formája: 

 táncművészeti ág: klasszikus balett,  moderntánc, kortárs tánc, néptánc, 

társastánc csoportos foglalkozások 

 színművészeti ág: színjáték tanszak csoportos foglalkozások 

  

f.) Csoportlétszámok: 

 Valamennyi tanszakon min. 8 fő, maximum 15 fő 

 

g.) A képzés kimenetei: 

 Művészeti alapvizsga: az alapfok befejeztével (követelményszint: az 

alapfok utolsó évfolyama szerint) 

 Művészeti záróvizsga: a továbbképző befejeztével (követelményszint: 

a továbbképző utolsó évfolyama szerint) 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményszintje a helyi 

tantervben tanszakonként került rögzítésre. 

 

Művészeti alapvizsga letétele a továbbhaladás feltétele. 

 

h.) A tanulói jogviszony 

Minden tanév május, illetve június kijelölt napján felvételi vizsgát tartunk. Az 

eredményes felvételi után a növendékek beiratkoznak intézményünkbe, s 

szeptembertől megkezdhetik előképző tanulmányaikat.  

A felvételi követelménye: jó ritmus és halláskészség, néhány gyermekdal vagy 

népdal ismerete. Jó mozgáskészség.  

i.) A térítési díjak 

A részletes szabályozást a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 

j.) Tandíj fizetése 
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A tandíjfizetési kötelezettség körébe tartozó szolgáltatásokat az Oktatási 

Minisztérium 8/2000. (V. 24.) OM rendelet szabályozza. 

A részletes szabályozást a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 

2. szakgimnáziumi oktatás 9-13.  évfolyamon 

      nappali munkarend szerint, párhuzamos művészeti oktatás keretében       

                 

                           Beiskolázás feltétele 8 általános iskolai végzettség.  

                   Csak az a tanuló vehető fel a 9. évfolyamba, akinek az általános iskolai  

                   tanulmányi eredménye 7. osztály év végén és a 8. osztály első félévében  elérte a   

                   3 -as átlagot. 

                   Nem lehet elégséges osztályzata magyar nyelv- és irodalomból, matematikából,  

                   történelemből és idegen nyelvből. 

              .    Orvosi alkalmasság igazolása feltétel.  

                       A felvételi eljárás igazodik a központi kompetencia alapú felvételi rendszerhez. 

 

2. gimnáziumi oktatás 9-12 évfolyam: általános tagozat, sport tagozat,  

dráma tagozat 

               

                     Beiskolázás feltétele 8 általános iskolai végzettség.  

                   Csak az a tanuló vehető fel a 9. évfolyamba, akinek az általános iskolai  

                   tanulmányi eredménye 7. osztály év végén és a 8. osztály első félévében  elérte a   

                   3,5-ös átlagot. Nem lehet elégséges osztályzata. 

                   Központi írásbelit kell írnia matematikából és magyarból.  

              .      

     3. Érettségi utáni szakképzés szakgimnáziumi képzés és felnőttképzés  

 

A képzésbe való belépés: 

            A beiratkozáshoz szükséges életkor a nappali képzés esetében a 13. évfolyam 

megkezdésekor   

       nem haladhatja meg a 22. életévet. 

 

A beiratkozáshoz szükséges: 

- érettségi bizonyítvány 

- orvosi alkalmassági igazolás 

- sikeres felvételi vizsga 

 

 

                 A belépési követelmények megállapítása során alkalmazásra kerülő eljárások: 

 

- 13. osztályba lépés feltétele a sikeres felvételi vizsga: 

                 

                  Színész szakon: 2 fordulós 

Első forduló:  

 felvételi elbeszélgetés 

 gyakorlati vizsga:  5-10 vers, 2-3 próza, 5 ének, tánc, 3 monológ  

                         

 Második forduló:  

 improvizációs gyakorlatok,  

 színpadi jelenetek                     
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( Rendezői utasításokra szituációk, karakterek megjelenítése.) 

 

      Táncos szakmában: 2 fordulós 

 Első forduló:  

 felvételi elbeszélgetés 

 tánckészség felmérése 

 

Második forduló: 

 

 improvizációs gyakorlatok 

 színpadi tánc,  

 

                 -    14. év végén a továbblépés feltétele színész szakon a sikeres rostavizsga: 

 

A rosta időpontja, értékelési szempontok 

Rostavizsga Vizsgaszabályzata 

Általános tudnivalók 

 

- A rostavizsga részei: 

o Színházi bemutató 

 Prózai  

 Zenés  

 

 

o Tánc vizsga 

 Modern tánc  

 Klasszikus balett ( 2-3 perces etűd önálló bemutatása) 

 

 

o Pódium vizsga 

(minden rostán kötelező feladat) 

 

 Prózai: 30 perces önálló műsor (ének + tánc) 

 Zenés: 30 perces önálló műsor (ének + tánc) 

 

 

a)    A színész 14. évfolyam minden tanulójának vizsgáznia kell. A vizsga alól 

felmentés nem adható. 

b)    A vizsga időpontját és a vizsgarendjét az igazgató határozza meg. Vizsga a tanév 

végén, május 1-től június 20-ig terjedő időszakban szervezhető. 

c)    Vizsgára csak az a tanuló bocsátható aki sikeresen zárta a 2. év 2. félévét (tehát 

nem bukott meg semmiből), nincs pénzügyi tartozása. 

 

A vizsga nem halasztható! 

 

A vizsga értékelése: 

-    Minden tanulóról egyéni értékelés készül. 

-    A vizsga eredményeit az utolsó vizsganaptól számított 3-5. napon kell kihirdetni. 

 

- Minősítés: 
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o Kiválóan megfelelt 

o Jól megfelelt    15. osztályba léphet 

o Megfelelt 

 

o Nem felelt meg: tanulói jogviszonya kizárással megszűnik. 

 

-    A jelöltek minősítését a vizsgabizottság tagjainak véleményét figyelembe véve az 

igazgató dönti el.  

-    A vizsga eredményével szemben fellebbezésnek helye nincs! 

-    A sikertelen vizsga nem ismételhető meg. 

-    A rostavizsgán megbukott tanuló írásban kérheti az iskola igazgatóját, hogy 

méltányossági alapon évet ismételhessen. A döntés joga az iskola igazgatóját illeti 

meg. Az engedély nem jár alanyi jogon, de adható. 

-    A vizsgáról videofelvétel készül. 

-    A vizsga jellegét (zárt vagy nyilvános) az iskola igazgatója határozza meg.     

 

 

         Az iskolára jellemző, a továbblépés szempontjából releváns periódus:   

 

1., tanév:  -  13-14. évfolyamig  ( táncos) 

                                   -   14-15. évfolyam    (táncos ) 

                                   -  13-14-15. évfolyamon (színész)  

 

2., blokkrendszerű képzés:  

-  Egyes szakmai elméleti tárgyak és a mesterkurzusok alkalmával. 

 

A tanévtől eltérő továbbhaladási engedélyt az a tanulónak kell kérnie. Az engedélyt az 

igazgató adja az osztályfőnöki véleményezés figyelembevételével. 

 

 

 

 

 

A továbblépés szempontjából releváns periódusban elért teljesítmény megállapításának 

módja: 

 

1) A periódus során szerzett folyamatos értékelések alapján kialakított tanári vélekedés  

2) A periódus végén átfogó írásos, szóbeli, cselekvésbe ágyazott, számítógépes illetve 

egyéb diagnosztikus értékelés  

 

A továbbhaladásról döntő személyek:  

- A tanulót tanító tanárok: a tanév végén, féléves tárgy esetében a képzési időt záró vizsga 

után. 

- A tantestület adott csoportja: vizsgákon. 

- Mesterkurzusokon a foglalkozásokat tartó művész 

 

A továbbhaladásról szóló döntésben bizonyos teljesítménytípusok, vizsgák esetében                

mérlegelni kell a következő személyek vélemény nyilvánítását is: szaktanácsadók, 

vizsgabizottságok elnökei, külső vizsgabizottsági tagok, kamarai képviselők 
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Az elmarasztaló értékelést követő utólagos, egyedi korrekció lehetőségének esetei:  

A továbbhaladás szempontjából releváns periódust követő augusztus 31-ig a tanuló 

bizonyíthatja, hogy az előírt követelményeket teljesítette.   

Ennek módja: 

- három tárgy esetében: évfolyamismétlés (kivételes esetben a tantestület engedélyezheti a 

pótvizsgát), 

- két tantárgy esetében: javítóvizsga augusztus 31-ig, 

- képesítő vizsga javítása illetve pótlása egy éves színházban eltöltött gyakorlat után, a 

soron következő vizsgaelőadáson  

- A választott hivatással össze nem egyeztethető viselkedés, a művészi fejlődésre való 

képesség elvesztése, nem megfelelő teljesítmény a diák eltanácsolását vonhatja maga 

után. A döntéshez a tantestület kétharmados többsége szükséges. 

  

 

A fenti értékelésbe vont diszciplínák (tantárgyak, teljesítménytípusok): 

 

 A tanulók első számú kötelessége a tanulás. Ebben igényességre és fokozott önállóságra 

kell törekedniük.  

 A tantárgyak követelményrendszerének (lásd a helyi tanterv megfelelő pontjaiban) és az 

azt lezáró vizsga követelményeknek tegyenek eleget. 

 Minden évfolyamon a félév – és a szorgalmi év zárásaként szóbeli, írásbeli és gyakorlati 

vizsgát tesznek  A vizsga alól felmentés csak akkor adható, ha:  

- a tanuló hitelt érdemlő módon bizonyítja, hogy az adott tárgyból már érvényes, és 

legalább közepes eredményű vizsgával rendelkezik. 

- Ha az adott tárgyból felsőfokú végzettséggel bír. 

 

     A 14. évfolyam és a 15. végén minősítő illetve képesítő vizsgát tesznek. 

(Lásd a szakmai program megfelelő részében) 

 

1.10. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 

A szakközépiskola, a szakgimnázium és gimnázium kezdő évfolyamára alapfokú iskolai 

végzettséggel, a hozott tanulmányi eredmények alapján lehet felvételt nyerni. 

Az érettségit követő szakképzési évfolyamokra érettségi vizsgával és érvényes egészségügyi 

alkalmassági vizsgálat alapján lehet belépni.  

A szakiskolai végzettséggel rendelkező tanulót kérésére a szakközépiskola, szakgimnázium 

tízedik évfolyamára kell felvenni. Amennyiben a tanuló a négy kötelező közismereti 

érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett államilag elismert 

szakképesítést a tanuló kérésére középszintű szakmai érettségi vizsgának kell elismerni. 

     Másik közoktatási intézményből való átvétel esetén a tanulónak írásbeli kérelemben kell 

kezdeményeznie átvételét, amelyben kötelezettséget vállal a szükséges különbözeti vizsgák 

letételére. A tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie azokból a tárgyakból, amelyeket előző 

iskolájában nem tanult. Ha a tanuló a nyári szünetben dönt az iskolaváltásról, akkor a 

különbözeti vizsgát augusztus 31-ig kell letennie, ha tanév közben érkezik, akkor az adott 

tanév végén, május utolsó munkanapjáig kell teljesítenie vizsgakötelezettségét. A sikertelen 

különbözeti vizsga egy alkalommal javítható. Magasabb évfolyamba csak az előző tanév 

tantervi követelményeinek teljesítését követően léphet. 
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1.11.   Az intézményben folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, 

         mérési , értékelési, minőségbiztosítási rendszere 

 

 

Értékelés:  

A képzés valamennyi szintjére érvényes  

értékelési  formák 

 

        Iskolánkban a tanulók magatartásának, szorgalmának és tanulmányi eredményének az 

értékelése az alábbiak szerint történik (érdemjegyek, osztályzatok): 

         

 Tanítási év közben érdemjegyekkel történik az értékelés 

 Félévkor és tanév végén osztályzatokkal minősítünk 

 A magatartási és szorgalom jegyeket az osztályfőnök minősíti az osztályban tanító 

pedagógusok és a tanulók véleményét kikérve 

 A félévi és az év végi osztályzat meghatározása az érdemjegyek alapján történik 

 Az érdemjegyekről és az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szüleinek értesítése 

 Az érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása a tanulók teljesítményének, 

szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz 

 Az érdemjegyeket külön vezetése esetén (csoportbontás) a tanár köteles a felelés napján a 

haladási naplóba beírni. 

 A röpdolgozatokat az értékelésnél a tanulóknak ki kell osztani. 

 Lehetőség szerint az érdemjegyek fele szóbeli feleletből származzon  

 A nagyobb tantárgyi egységek lezárása után a tanulók teljesítményét érdemjegyekkel kell 

minősíteni. 

 Az írásbeli ellenőrzés alkalmával a szaktanárok a dolgozatokat a megíratás után legkésőbb 

10 munkanapon belül kijavítják és értékelik. 

 A művészeti képzésben résztvevők teljesítményét egyénileg dokumentálni kell (FOTÓK 

és Videofelvételek segítségével) 

  Vizsgákat és vizsgaelőadásokat rögzíteni kell  

 

Tantárgyi minősítések:  

A tanulók teljesítményének ellenőrzése és értékelése   

 

        formái: szóbeli  

                     írásbeli 

                     gyakorlati 

 

Az érdemjegyek és az osztályzatok a következők: 

 

a. A tanuló tudásának és értékelésénél és minősítésénél: jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1). 

b. A tantervi követelmények teljesítésének egyéb értékelése: teljesítette (T), nem 

teljesítette (NT) 

c. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), 

rossz (2). 
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d. A tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), 

hanyag (2). 

 

      A tanuló az illető tantárgyból akkor felel meg a követelményeknek, ha jegyei átlaga 

legalább a 2,0 eléri, indokolt esetben a tanár ettől egy, két tizeddel eltérhet. 

A többi fokozat megítélésénél a tanár figyelembe veszi az évfolyamán szerzett jegyeket, azok 

tendenciáit. A tanulók órán végzett munkáját és ezek alapján alakítja ki a félévi és év végi 

osztályzatokat. 

A tantárgyi jegyek kialakítása a szaktanár feladata, de abban az esetben, ha az év végi 

osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanév során szerzett osztályzat átlagától a 

nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról és 

indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését és a 

nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján 

a tanuló javára módosítja.  

 

 

 A magatartás elbírálása: 

 

A magatartási érdemjegy az életkori sajátosságokhoz igazodva fejezze ki a közösséghez, 

annak tagjaihoz való viszonyt, felelősségérzetet, önállóságot, a közösség érdekében végzett 

tevékenységet, viselkedést és hangnemet. A magatartási érdemjegy meghatározásánál vegyük 

figyelembe a tanulónál az elbírált időszakban adott jutalmazásokat és büntetéseket is. 

 

                                                                                                   

Példás:  /5/ 

 

Az a tanuló, aki az iskolában és szakmai gyakorlatokon példás magatartást tanúsított. Az 

iskolán kívüli kötelességét példamutatóan teljesítette, fegyelmezettségével társai közül 

kiválik. A közösségi feladatok vállalásában és végrehajtásában odaadó és lelkiismeretes és 

ezzel társaira is kedvező hatással van. Fegyelmi büntetése nincs. Ha valamely tantárgyból 

elégtelen minősítést kapott, akkor nem kaphat példás magatartást. 

Igazolatlanul nem hiányzott. 

 

 

 

Jó: /4/ 

 

Az a tanuló, aki az iskolában és a szakmai gyakorlatokon jó magatartást tanúsított. Az iskolán 

kívüli kötelességét teljesíti. Az iskolában és a gyakorlóhelyeken fegyelmezetten viselkedik. 

Közösségi feladatokat vállal, és a rábízott munkát jól elvégzi. Fegyelmi büntetés: esetleg 

osztályfőnöki figyelmeztetés. Igazolatlanul legfeljebb 1-3 órát hiányzott. 

 

Változó: /3/ 

 

Az a tanuló, aki az iskolai és szakmai gyakorlati foglalkozásokon változó magatartást 

tanúsított. Iskolán kívüli feladatait nem teljesíti kellő szorgalommal, vagy magatartása egyéb 

módon kifogásolható. Közösségi feladatokat nem szívesen vállal, azok teljesítésében nem 

gondos és kitartó. Legmagasabb fegyelmi büntetés osztályfőnöki intés, ill. igazgatói. 
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Rossz:  /2/ 

 

Az a tanuló, aki az iskolai és a szakmai gyakorlati foglalkozáson rossz magatartást tanúsított. 

Az iskolán kívüli feladatait tartósan elhanyagolja. 

Közösségi magatartása komolyan kifogásolható, és ezzel társaira is káros hatással van. 

Az elbírált időszakban 15-20 közötti igazolatlan órája van. Fegyelmi büntetése nevelőtestületi 

megrovás. 

 

A félévi, év végi osztályozó konferencián véglegesítik a magatartás, szorgalom jegyeket az 

osztályfőnökök illetve az osztályban tanító tanárok javaslata alapján 

 

 A szorgalom elbírálása 

 

A szorgalmi fokozat az egyéni képességeket és a körülményeket mérlegelve fejezze ki a 

tanulmányi munkához való viszont, kötelességtudatot, cselekvőképességet, rendszereket, 

pontosságot. (tanfolyamok, gépkocsivezetés, nyelvvizsga előkészítő külső színházi- , film- és 

reklám szerepek eljátszása. Szinkron és statiszta munka.) 

 

 

Példás: (5)  

     

Az a tanuló, aki tehetsége, legjobb tudása szerint tesz eleget a tantervben meghatározott 

tanulmányi feladatainak. Munkavégzésben aktív, kezdeményező. 

 

 

Jó: (4) 

  

Az a tanuló, aki folyamatos, egyenletes munkával tesz eleget a tantervben meghatározott 

tanulmányi feladatainak. Az elért tanulmányi eredményei a képességével megegyezők. Az 

előző időszakban elért tanulmányi eredményeit megtartja. 

 

 

 

 

                                                       

Változó: (3) 

 

Az a tanuló, akinek a teljesítménye hullámzó, változó. Legfeljebb egy tantárgyból elégtelen 

osztályzatot ért el. 

 

 

Hanyag: (2) 

 

Az a tanuló, aki a tantervben meghatározott tanulmányi feladatait hanyag módon látja el. 

Az elbírált időszakban egy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot ért el. 

Egyes tanulók év végi osztályzatát nevelőtestületünk az osztályozóértekezleten áttekinti és a 

pedagógus illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló 

magasabb évfolyamba lépéséről. 
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Ha nem az iskola gyakorlóhelyein történik a tanuló gyakorlati képzése, a gyakorlati képzés 

keretében végzett tevékenységével összefüggésben teljesítményét, magatartását és szorgalmát 

a gyakorlati képzés szervezője értékeli a fent említett osztályzatok és érdemjegyek alapján. A 

tanuló félévi és év végi osztályzatát a gyakorlati képzés szervezőjének értékelése alapján a 

nevelőtestület állapítja meg, és dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről, szakmai 

vizsgára bocsátásáról. A nem iskolai gyakorlati képzésben részt vevő tanulóink tekintetében is 

a fent említett érdemjegyeket és osztályzatokat alkalmazzuk. 

 

  A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolása: 

 érvényessége kiterjed valamennyi képzési formára: 

                  

 

1. A mulasztások igazolás az osztályfőnök, vagy távollétében a helyettesek joga és kötelessé- 

    ge. 

2. Az osztályfőnök tanév elején köteles a tanulókkal, az első szülői értekezleten a szülőkkel  

    közölni az igazolás módját. 

 

3. Az igazolások fajtái: 

 

    a, szülő: a szülő egy évben összesen három napot igazolhat, de nem összefüggően 

    b, orvosi: szakorvosi igazolás - kivizsgálás esetén 

                    házi-orvosi igazolás - többnapos mulasztás esetén 

 

    c, egyéb: pl. igazgatói engedély 

                   közlekedési vállalat igazolás /késés esetén/ 

         színházi, filmgyári, szinkronstúdiós kikérő  

 

4. Az igazolásokat, a mulasztást követő első napon, de legkésőbb 8 napon belül be kell  

mutatni az osztályfőnöknek 

    

5. A mulasztást követő nyolc nap után bemutatott igazolás már nem fogadható el. Ebben az  

    esetben a mulasztott órák igazolatlanok 

 

6. Az ellenőrző könyvön kívül adott igazolásokat az osztályfőnöknek tanév végéig meg kell 

    őrizni. 

 

7.  A tanuló betegségén kívüli távolmaradásának engedélyezését a távolmaradás előtt  

      írásban kéri. 

    Az engedélyt két tanítási napon belül: az osztályfőnök vagy helyettese 

     - több tanítási napra az igazgató adja meg 

 

8. Igazolatlan az a hiányzás, melynek indoklását az osztályfőnök nem fogadja el. A tanórákról  

való késések mértékét percben a naplóban kell jelezni, mely késések összeadódnak. 45 perc 

késés egy igazolatlan órát jelent. Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, mely az adott 

hónapban rossz (kettes) agatartási jegyet von maga után. 

    Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az ifjúságvédelmi 

    felelőssel együtt jár el. Többszöri igazolatlan mulasztás fegyelmi eljárást von maga után. 
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Tanulók igazolatlan hiányzásával kapcsolatos fegyelmezési intézkedések: 

 

1 – 3 igazolatlan óra: szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés. 1. óránál a szülő értesítése, 

további hiányzás esetén a szülő és a gyermekjóléti szolgálat értesítése 

4 – 9 igazolatlan óra: írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés 

10 – 14 igazolatlan óra: igazgatói figyelmeztetés A 10. óránál a szülő, Jegyző 

(Kormányhivatal) és a Gyermekjóléti szolgálat értesítése 

15 – 19 igazolatlan óra: ismételten igazgatói figyelmeztetés 

20 – 30 igazolatlan óra: nevelőtestületi figyelmeztetés A 30. óránál a szülő, Jegyző, 

Kormányhivatal, Gyermekjóléti szolgálat értesítése 

30 igazolatlan óra feletti hiányzás a nem tanköteles tanuló esetén a tanulói jogviszony 

megszűnését vonja maga után. Tanköteles tanuló esetén ismételt nevelőtestületi 

figyelmeztetés. A 30 óra igazolatlan hiányzás utáni iskolai értesítést követően a 

Kormányhivatal illetve a Jegyző szabálysértési eljárást indít a gondviselővel szemben. 

50 igazolatlan óra: Szülő, Jegyző, Kormányhivatal értesítése. 50 igazolatlan óra fölött sor 

kerül az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetésére, illetve indokolt esetben a 

fiatalkorú védelembe vételére. 

                                   

Igazolatlanul mulasztó tanulókkal kapcsolatos pedagógiai feladataink: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Magatartás                                     Büntetés                                              Eljárás 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Példás                            nem mulasztott igazolatlanul az adott félévben  

 

     Jó                                    1-3 ig.lan óra /1 nap/                    Konzultáció a tanulóval 

                                             szóbeli ofi. figyelmeztetés               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jó-változó                             4-14-ig-lan óra /2 nap   Konzultáció a szülővel 

egyéb magatartástól               írásbeli osztályfőnöki    és a tanulóval 

                                              figyelmeztetés    A szülő írásbeli értesítése

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

változó-rossz                          15-21 ig-lan óra /3 nap/                

egyéb magatartástól                 írásbeli osztályfőnöki intés       Szülői és tanulói konzultáció 

függően                                                                                       

                                                         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

rossz                                       22-27-ig lan óra /4 nap/               igazgató + nevelőtestület 

                                               írásbeli igazgatói intés                    elé idézés 

                                               28-30 ig-lan óra /5 nap/  

szóbeli tan. fegyelem.                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1. Amennyiben a tanuló a tanév folyamán 250 órát meghaladó, illetve egy tantárgy évi 

óraszámának 30%-át meghaladó hiányzást ér el, akkor a szaktanár előtt két lehetőség áll: 

amennyiben a tanulónak van elég érdemjegye, akkor osztályozhatja a tanulót, amennyiben 

a tanulónak nincs elég osztályzata, akkor osztályozó vizsgára bocsáthatja őt. A tantestület 

azonban abban az esetben megtagadhatja a tanulónak az osztályozó vizsgán való 

részvételét, amennyiben a tanuló igazolatlan óráinak száma meghaladja igazolt 
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hiányzásának mennyiségét. Ebben az esetben a tanulót, mivel osztályozhatatlan, a 

nevelőtestület döntése alapján évismétlésre utasítják. 

2. Más szabályok vonatkoznak a szakképző évfolyamokon  (13. 14. 15. évfolyamok) 

tanulókra. 

 Ezek alapján: a képzés ideje alatt sem az elméleti, sem a gyakorlati órák hiányzásainak 

igazolására szülői igazolás nem fogadható el. 

• Az a tanuló, akinek az igazolt és igazolatlan mulasztása egy modul elméleti óráinak 20 

%- át vagy iskolai  gyakorlati óráinak 30 %-át meghaladja, a modul végén az adott 

tantárgyból vagy gyakorlatból nem osztályozható. Elméleti tantárgy esetén a tanító tanár 

osztályozó vizsgára utasíthatja. 

• A területi (színházi és színpadi) gyakorlatok hiányzásait és/vagy késéseit a tanuló 

pótolni köteles, amelynek helyét és idejét a szakoktatójával valamint a gyakorlati hely 

vezetőjével előzőleg egyeztetnie kell, s a teljesítésről a gyakorló helyről hivatalos 

igazolást kell kérnie, amit az osztályfőnökénél vagy szakoktatójánál ad le. 

3. Ha a szakmai képzésben résztvevő tanuló az összefüggő szakmai gyakorlatok 

óraszámának 10%-át meghaladó óráról igazolatlanul hiányzik, gyakorlata nem teljes, 

ennek következménye pedig tanévvesztés. 

• Az összefüggő szakmai gyakorlat összes óraszámának 5%-át meghaladó igazolt vagy 

igazolatlan késéseket, mulasztásokat a tanulónak pótolni kell. 

• A pótló szakmai gyakorlat helyét és idejét a tanuló szülőjének meghallgatásával az 

iskola igazgatója határozza meg egyeztetve a gyakorlati oktatásvezetővel. 

• Szakmai gyakorlaton felszerelés nélkül megjelenő tanulónak elégtelen osztályzatot kell 

beírni a haladási naplóba. 

4. Az igazolatlan mulasztás következményei a magatartás jegy megállapításánál az iskola 

Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján kerülnek kialakításra. 

 

1.12. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai program 

„ Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely 

sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy 

megérkezése előtt. 

 

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 

 

Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott 

alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolai 

balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a 

sérülteknek, megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az 

elsősegélynyújtás. Lehetőség van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, órákon, 

szakkörökön az ismeretek elsajátítására. 

 

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető 

elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 

 

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával 

rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl. 

hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni. 

 

1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

– ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

– ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 
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– ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

– tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit; 

– sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

– ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

– sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

– a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

– a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  

– a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel.  

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében: 

– az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

– tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 

– támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésekre való jelentkezését. 

 

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

– a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:  

 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Biológia - rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

Kémia - mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

Fizika - égési sérülések 

- forrázás 

Testnevelés, szakmai gyakorlat, 

tánc  

- sportsérülések, rándulások, ficamok 

- szabályos bemelegítés,  

- egymásra figyelés 
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       Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

– szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó); 

– minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak 

az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági 

Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával; 

– évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással 

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 

számára.” * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Átemelés Kozák András köznevelési szakértő „Adaptálható tartalmi elemek a pedagógiai 

program átalakításához” című munkájából. 
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2. Az Intézmény SZAKMAI PROGRAMJA, helyi tanterve 

 

Az intézmény alapfeladatai:  

Gimnáziumi nevelés- és oktatás,  

Szakgimnáziumi nevelés- és oktatás, párhuzamos művészeti oktatás, 

Szakközépiskolai nevelés- és oktatás, párhuzamos művészeti oktatás, szakképzés 

Felnőttoktatás,  

Alapfokú művészetoktatás                                             
 

  2.1. A választott kerettanterv megnevezése 

  2.1.a, Gimnáziumi nevelés- és oktatás keret tanterve: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12.  

             évfolyama számára, 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklete a        

               34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 4. mellékletének megfelelően alkalmazva,   

               5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról  

  2.1.b, Szakgimnáziumi nevelés- és oktatás, párhuzamos művészeti oktatás régi központi  

            programjai és az 5/2020.(I.31.)Korm. rend. az új szakképzésről   

  2.1.c, Szakközépiskola 9-13. évfolyam, párhuzamos művészeti oktatás központi  

            Programja valamint a szakközépiskola szakképző évfolyamain (1/13, 2/14, 3/15.) 

           a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013 (IV.05) NGM rendeletben kiadott  

           szakképzési kerettantervek alapján: 

                 

 54 212 09 TÁNCOS (szakmairány megjelölésével) 

                                          KORTÁRS-, MODERN TÁNCOS szakmairány 

 

 54 212 09 TÁNCOS (szakmairány megjelölésével) 

         NÉPTÁNCOS szakmairány 

 

 54 212 09 TÁNCOS (szakmairány megjelölésével) 

               SZÍNHÁZI TÁNCOS szakmairány 

 

                                   ●    54 212 03 GYAKORLATOS SZÍNÉSZ szakmairány 
                                                           Színházi és filmszínész 

      2.1.d, Alapfokú művészetoktatás központi programja 

                3 /2011. (I. 26.) NEFMI rendelet, az AMI tantervi programja 

                A 27/1988 MKM rendelet 1. számú melléklete alapján kimenő rendszerben, 

                Illetve a  3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott 2. melléklet alapján felmenő  

                rendszerben az alábbi művészeti ágakban: 

 táncművészeti ág 1-12 évfolyam:                                 

        Balett tanszak: előképző 1-2 évf., alapfok 1-6. évf.,  

                                                                        továbbképző 7-10. évf. 

                                               Modern – kortárs tánc tanszak: előképző 1-2 évf., 

                                                                        alapfok 1-6. évf., továbbképző 7-10. évf. 

                           Néptánc tanszak: előképző 1-2 évf., alapfok 1-6. évf.,  

                                                                        továbbképző 7-10. évf. 

                                               Társastánc tanszak: előképző 1-2 évf., alapfok 1-7. évf.,  

                                                                         továbbképző 8-10. évf. 

 színművészeti – ág: 1-12 évfolyam 

                                                                         Színjáték tanszak: előképző 1-2 évf., 

                                                                         alapfok 1-6. évf., továbbképző 7-10. évf. 
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 Az intézményben alkalmazott tantervek teljes szövege a függelékben található. A képzés 

kifutó rendszerű. Ugyancsak a függelékben található az Új NAT és új szakképzési törvény  

alapján készített 2020-2021-es tanév szeptember 1-től, felmenő rendszerben bevezetett Új 

Helyi tanterv-  és az Új Szakmai Program szövege. 

      

2.2  A választott kerettanterv feletti óraszámok  

2.2.1.  Gimnáziumi nevelés és oktatás Tantárgyi struktúra és óraszámok 
 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a 9–12. évfolyamon 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium, általános tagozat 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 +1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek 

2 +1 2 + 1 3 + 1 3 + 1 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 
médiaismeret* vagy: kommunikáció és tan. 
módszertan 

1 +1       

Művészetek**     2 2 

Informatika 1 1 + 1     

Technika, életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport*** 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 36 36 35 35 

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 
**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, 
Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a 
Művészetek órakerete. 
*** A testnevelés órákon belül 1 óra néptánc, 1 óra fitnesz- aerobik-kondicionáló tréning 
A sport-tagozatos és a dráma-tagozatos képzések órahálója követelményei a FÜGGELÉKBEN ! 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy 

kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a 

pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi 

tartalommal tölthet meg. Ezt az időkeretet tanulmányi kirándulással, múzeumlátogatással, 

színházlátogatással valamint az adott tantárgyhoz köthető tematikus rendezvények, 
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vetélkedők szervezésére fordíthatják a tanárok, amelyet az éves munkatervükben rögzítenek 

is. Második idegen nyelvnek tanulóink angolt, németet, oroszt, franciát, spanyolt é olaszt 

választhatnak. 
 

A szabadon tervezhető órakeretet a 9. évfolyamon az érettségi tantárgyak óraszámainak 

megemelésére használjuk. 1-1 órával emeljük az első idegen nyelv, a matematika, a 

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyak óraszámát. 1 órát szánunk a 

mozgókép és médiaismeret tantárgy oktatására ez által a 9. évfolyamon a dráma-és tánc 

mellett médiaismeretet is tanulnak diákjaink. A testnevelés órákon belül 1 óra néptánc, 1 

óra fitnesz- aerobik-kondicionáló tréning 
 

A szabadon tervezhető órakeretet a 10. évfolyamon az érettségi tantárgyak óraszámainak 

megemelésére használjuk. 1-1 órával emeljük az első idegen nyelv, a matematika, a 

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyak óraszámát. 1 órát szánunk az 

informatika tantárgy óraszámának emelésére. Különösen fontosnak tartjuk, hogy tanulóink 

olyan mélységig lesajátíthassak az informatika tananyagot, hogy a későbbiekben gond 

nélkül tudjanak házi dolgozatokat, pályázatokat szerkeszteni, képesek legyenek projekt 

munkák és PPT-ék készítésére kiselőadásaikhoz. A testnevelés órákon belül 1 óra néptánc, 

1 óra fitnesz- aerobik-kondicionáló tréning 
 

A szabadon tervezhető órakeretet a 11. évfolyamon az érettségi tantárgyak óraszámainak 

megemelésére használjuk. 1-1 órával emeljük az első idegen nyelv, a matematika, a 

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyak óraszámát. A fennmaradó 3 

szabad órakeretben középszintű és emelt szintű érettségi felkészítést biztosítunk 

tanulóinknak. A művészetek 2 órakeretében dráma és tánc tantárgyat tanulják. A 

testnevelés órákon belül 1 óra néptánc, 1 óra fitnesz- aerobik-kondicionáló tréning 
 

A szabadon tervezhető órakeretet a 12. évfolyamon az érettségi tantárgyak óraszámainak 

megemelésére használjuk. 1-1 órával emeljük az első idegen nyelv, a matematika, a 

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyak óraszámát. A fennmaradó 5 

szabad órakeretben középszintű és emelt szintű érettségi felkészítést biztosítunk 

tanulóinknak. A művészetek 2 órakeretében dráma és tánc tantárgyat tanulják. A 

testnevelés órákon belül 1 óra néptánc, 1 óra fitnesz- aerobik-kondicionáló tréning 

 

A gimnáziumi képzés során, 9-12. évfolyamokon felkészítjük tanulóinkat a középszintű 

érettségi vizsgára és a továbbtanulásra. Igény szerint lehetőséget teremtünk emelt szintű 

érettségire való felkészítésre magyar nyelv és irodalomból, történelemből, élő idegen 

nyelvből / angol, német/, testnevelésből, földrajzból, biológiából, ének-zenéből. Az emelt 

szintű felkészítőket részben a tantervi szabad órakeret terhére, részben pedig szakköri és 

tudományos diákköri keretek között szervezzük meg. Biológiából az A tantervi változatot 

használjuk, fizikából  az A programot , kémiából szintén az A változatot. 
 

2.2.2.  Szakgimnáziumi nevelés és oktatás 
 

            A szakgimnáziumi nevelés és oktatás központi programját még nem adta ki az 

illetékes minisztérium, ezért a szakmai programunkban szereplő, a képzésre vonatkozó 

tantervi óraszámok az NSZFI honlapján található tantervi program tervezete alapján 

készült. Amennyiben megjelenik a szakgimnáziumi képzés központi tantervi programja, a 

benne foglaltak automatikusan az alábbi tervezet helyébe lépnek.  
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A szakgimnáziumi képzésbe belépő tanulókról az osztályfőnök az érintett szaktanár 

közreműködésével egyéni fejlesztési tervet készít, amelyet félévente értékelnek és 

felülvizsgálnak és az osztályfőnök a félévi osztályozó értekezleteken beszámolót tart. 
 
 

VIII. Előadóművészet, XLII. ágazat esetében 
  

Tantárgyak  9. évf.  10. évf.  11. 
évf.  

12. évf.  9-12. 
óraszám 
összesen  

13. 
évf.  

13. évf. 
óraszám 
összesen  

Magyar nyelv és 
irodalom  

4  4  4  4  556  -  -  

Idegen nyelv  4  4  4  4  556  4  124  
Matematika  3  3  3  3  417  -  -  
Történelem  2  2  3  3  345  -  -  
Etika  -  -  -  1  31  -  -  
Informatika  2  2  -  -  144  -  -  
Művészetek  -  -  1  -  36  -  -  
Testnevelés * 5  5  5  5  695  -  -  
Osztályfőnöki  1  1  1  1  139  -  -  
Kötelező 
komplex 
természettudo
mányos 
tantárgy  

3  -  -  -  108  -  -  

Ágazathoz 
kapcsolódó 
tantárgy: első 
vagy második 
Idegen nyelv  

-  2  2  2  206  -  -  

Kötelezően 
választható 
tantárgy: Emelt 
szintű érettségi 
vagy Idegen 
nyelv vagy 
Informatika 
vagy Szakmai 
tantárgy*  

-  -  2  2  134  -  -  

Pénzügyi és 
vállalkozói 
ismeretek  

-  1  -  -  36  -  -  

Érettségire 
épülő (fő) 
szakképesítés  

8  8  7  7  (1045+453)  
 

31  961  

Érettségi vizsga 
keretében 
megszerezhető 
szakképesítés  

3  4  3  3       1498 -  

Rendelkezésre 
álló 
órakeret/hét  

35  36  35  35  35  

Tanítási hetek 
száma  

36  36  36  31  31  

Éves összes 
óraszám  

1260  1296  1260  1085  4901  1085  1085  
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* Párhuzamos művészeti képzés esetében 9-12. évfolyamon a testnevelés tantárgy órakerete a 

szakmai gyakorlati tantárgyak oktatására is fordítható 
 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 

Táncos II. 
szakképesítés 
(szakmairány 
megnevezésével) 

Párhuzamos képzés 
Szakképzési 

évfolyam 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

hetek száma 36 36 36 31 31 

heti szakmai óraszám a 
heti 40 órás kerettanterv 
szerint (szabadon 
tervezhető órakerettel) 

13 13 11 11   

szabadon tervezhető 
órakeret hetente 

1 0 0 0   

NAT művészet óra 
hetente 

0 0 1 0   

fő szakképesítés 
óraszáma hetente 

8 (9) 8 (9) 8 8 31 

mellék szakképesítés 
óraszáma 

4 (3) 5 (4) 3 3   

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

0 1 0 0   

szabad sáv hetente 5 4 5 5   

testnevelés órák terhére 
fordítandó szakmai órák 
száma hetente 

5 5 5 5   

helyi szinten szakmai 
képzésre fordítható 
összes óraszám hetente 

23 22 21 21   

éves óraszám 828 792 756 651 961 

képzési óraszám 
összesen                          
9-12. évfolyam: 

3027 0 

képzési óraszám 
összesen 13. évfolyam: 

0 961 

gyakorlat (felosztva) 160   

összes képzési óra: 4148 

Párhuzamos oktatás esetén felhasználható óraszámok: 

Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 vagy 5 órás szabad sáv ajánlott és a heti 5 

testnevelés óra felhasználásával, valamint a NAT művészeti óra ajánlott felhasználásával. 
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2.2.2.a,:   A Táncos II., Néptáncos szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 212 09. 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4.,  Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII . Előadóművészet 

 

                                               Összefüggő szakmai gyakorlatok: 

 

– Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

      5 évfolyamos párhuzamos művészeti képzés esetén: a 10. évfolyamot követően  

      140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 

       

– Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

            Elméleti képzési idő aránya: 20% 

            Gyakorlati képzési idő aránya: 80% 

            2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

Modul                              
(fő szakképesítés) 

Tantárgy 
9. 10. 11. 12. 13. 

  

e gy e gy e gy e gy e gy   

11499-16    
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.                 0,5   
  

11498-16  
Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 
képzések esetén) Foglalkoztatás I. 

                4   

  

10722-16               
Előadó-művészeti 

tevékenység 

Klasszikus balett 
alapjai 

  4   4   4   4   4 

  

Tánctörténet 1   1   1   1   2     

Saját modul 

Néprajz/Tánc-
folklorisztika 1   1   1   1   1     

Zeneismeret 2   1   1     1 1     

Művészettörténet         1       0     

Molnár technika                 0 1   

Táncjelírás                   1   

Moderntánc                   3   

Társastánc                   2   

Repertoár gyak.                    6   

Ea. mű. gyak.   4   4   2   2   2   

Néptánc   6   6   8   8   6   

Színészmesterség                    2   

tantárgy12                       

tantárgy13                       
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tantárgy14 
                    

Összesen 9-
13. 

% 

Fő szakképesítés elméleti óraszámai 
hetente 

4   3   4   2   8,5   21,5 20,37915 

Fő szakképesítései gyakorlati óraszámai 
hetente 

  14   14   14   15   27 84 79,62085 

 

Heti óraszámok 9. 10. 11. 12.   

Modul            
(mellék 

szakképesítés) 
Tantágy e gy e gy e gy e gy 

  

11888-16        
Előadó- 

művészeti 
alapismeretek 

Előadó-művészet 
történet 

(artistaművészet, 
színművészet, 

táncművészet és 
zeneművészet) 

1   2           

  

Előadó-művészeti 
program- és 

projektszervezés 
gyakorlata 

  1   1         

  

Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat 

      1   1     

  

11887-16    
Kultúrális 

program és 
projekt 

szervezése 

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 

1   1   1   1   

  

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 

 gyakorlata  
  1             
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Rendezvényszervezés         1   1     

Rendezvényszervezés 
gyakorlata 

              1 összesen % 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 

óraszámai hetente (e) 
2   3   2   2   9 60 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 

óraszámai hetente (gy) 
  2   2   1   1 6 40 

 
A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 
 

Modul                              
(fő 

szakképesítés) 
Tantárgy 

9. 10. 11. 12. 13. Összes 
óraszám e gy e gy e gy e gy e gy 

11499-16    
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.                 16   16 

Munkajogi 
alapismeretek 

                4   4 

Munkaviszony 
létesítése 

                4   4 

Álláskeresés                 4   4 

Munkanélküliség                 4   4 

11498-16  
Foglalkoztatás I. 

(érettségire 
épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I.                 62   62 

Nyelvtani 
rendszerezés 1 

                7   7 

Nyelvtani 
rendszerezés 2 

                8   8 

Nyelvi 
készségfejlesztés 

                23   23 

Munkavállalói 
szókincs 

                24   24 

10722-16               
Előadó-

művészeti 
tevékenység 

Klasszikus balett 0 144 0 144 0 144 0 124 0 124 680 

Klasszikus balett  
alapjai I. 

  144                 144 

Klasszikus balett 
 alapjai II. 

      144             144 
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Klasszikus balett  
alapjainak 
elmélyítése I. 

          144         144 

Klasszikus balett 
 alapjainak 
elmélyítése II.  

              124     124 

Klasszikus balett  
gyakrolat 

                  124 124 

témakör 6                     0 

témakör 7                     0 

témakör 8                     0 

Tánctörténet 36 0 36 0 36 0 31 0 62 0 201 

A tánc keletkezésétől 
 a reneszánsz táncok  
világáig 

36                   36 

Az udvari balett 
 kialakulásától a 
reformkori  
magyar táncéletig  

    36               36 

A romantika  
másodvirázástól az  
újítókig 

        36           36 

A XX. sz. első 
 felének táncélete 

            31       31 

Kitekintés a XX. sz. 
 második felének 
táncéletére 

                31   31 

A viszgatevékenység  
előkészítése 

                31   31 

témakör 7                     0 

témakör 8                     0 
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10725-16 
Néptánc 

Néprajz/Tánc-
folklorisztika 

36 0 36 0 36 0 31 0 31 0 170 

A magyar néprajz  
alapjai 36                   

36 

Táncfolkorisztikai 
 alapismeretek     36               

36 

A magyar nép  
táji-történeti 
tagozódása         36           

36 

A magyar nép  
táncainak 
csoportosítási 
lehetőségei             31       

31 

A vizsgatevékenység  
előkészítése 

                31   

31 

Zeneismeret 72 0 36 0 36 0 0 31 31 0 206 

Zenelemélet -  
Zenetörténet 72                   

72 

Népzene     36   36     31 31   134 

témakör 8                     0 

Művészettörténet 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36 

Művészettörténeti és  
esztétikai 
alapfogalmak 

        4         

  

4 

Az őskor és az  
ókor művészetéről 

        6         
  

6 

A középkor  
művészetéről 

        8         
  

8 

Az újkor  
művészetéről 

        10         
  

10 

A jelenkor  
művészetéről 

        8         
  

8 
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Molnár technika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

Egyensúlygyakoraltok                   6 6 

Forgás előkészítő 
 és forgás 
gyakorlatok                   10 

10 

Ugrás előkészítés  
és ugrások                   10 

10 

Kombinálicók                   5 5 

témakör 8                     0 

Táncjelírás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

A tánclejegyzés  
alapfogalmai és 
rendszere                   15 

15 

A tánclejegyzés 
 leolvaási gyakorlata                   16 

16 

Kortárs- 
moderntánc 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 93 

Kortárs- 
moderntán alapjai I.                   31 

31 

Kortárs- 
moderntánc alapjai II.                    31 

31 

Kortárs- 
modentánc alapjai III.                    31 

31 

Társastánc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 

Latin és standard 
 táncok alapjai                   31 

31 

Divattánok alapjai                   31 31 

Repertoár gyakorlat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 186 

Műsor  
összeállítási 
 gyakorlat                   93 

93 
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Jelmez és 
 kellékhasználati  
gyakorlat                   93 

93 

Előadó- művészeti 
 gyakorlat 

0 144 0 144 0 72 0 62 0 62 484 

A képzés során tanult 
 koreográfiák 
gyakorlása és 
bemutatása 

  108   108   36   31   31 

314 

Jelmez és 
 kellékhasználati  
gyakorlat   36   36   36   31   31 

170 

Néptánc 0 216 0 252 0 288 0 248 0 186 1190 

Tánctechnikai 
képzés,  
készég,- képesség 
fejlesztés   108               62 

170 

A Nyugati 
táncdialektus 
táncai   108   72       62     

242 

A Középső 
táncdialektus 
táncai       72   144         

216 

A Keleti  
táncdialektus  
táncai       108   72   124   62 

366 

Más népek táncai           72   62   62 196 

Színészmesterség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 

Komplex készség,- 
képességfeljesztés                   31 

31 
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Színészmesterség, 
testbeszéd és 
színpadi mozgás                   31 

31 

Fő szakképesítés elméleti óraszámai 
évente 

144   108   144   62   202   660 
Fő szakképesítéi gyakorlati óraszámai 

évente 
  504   540   504   465   837 2850 

 

Éves óraszámok 9. 10. 11. 12. 

Modul            
(mellék 

szakképesítés) 
Tantágy e gy e gy e gy e gy 

11888-16        
Előadó- 

művészeti 
alapismeretek 

Előadó-művészet 
történet 

(artistaművészet, 
színművészet, 

táncművészet és 
zeneművészet) 

36   72           

Előadó-művészeti 
program- és 

projektszervezés 
gyakorlata 

  36   36         

Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat 

      36   36     

11887-16   
Kulturális 

program és 
projekt 

szervezése 

Projektszervezés és 
projektmenedzsment 

36   36   36   31   

Projektszervezés és 
projektmenedzsment 

 gyakorlata  
  36             

Rendezvényszervezés         36   31   

Rendezvényszervezés 
gyakorlata 

              31 
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Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 

óraszámai évente (e) 
72   108   72   62   

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 

óraszámai évente (gy) 
  72   72   36   31 

  144 180 108 93 

 
 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói 
éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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2.2.2.b,:   A Táncos II. Színházi táncos szakképesítés alapadatai 
 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 212 09. 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4.,  Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII . Előadóművészet 

 

                                               Összefüggő szakmai gyakorlatok: 

 

– Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

      5 évfolyamos párhuzamos művészeti képzés esetén: a 10. évfolyamot követően  

      140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 

       

– Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

            Elméleti képzési idő aránya: 20% 

            Gyakorlati képzési idő aránya: 80% 

            2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 
 
 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

Táncos II. 
szakképesítés 
(szakmairány 
megnevezésével) 

Párhuzamos képzés 
Szakképzési 

évfolyam 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

hetek száma 36 36 36 31 31 

heti szakmai óraszám a 
heti 40 órás kerettanterv 
szerint (szabadon 
tervezhető órakerettel) 

13 13 11 11   

szabadon tervezhető 
órakeret hetente 

1 0 0 0   

NAT művészet óra 
hetente 

0 0 1 0   

fő szakképesítés 
óraszáma hetente 

8 8 8 8 31 

mellék szakképesítés 
óraszáma 

4 5 3 3   

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

0 1 0 0   

szabad sáv hetente 5 4 5 5   

testnevelés órák terhére 
fordítandó szakmai órák 
száma hetente 

5 5 5 5   

helyi szinten szakmai 
képzésre fordítható 
összes óraszám hetente 

23 22 22 21   
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éves óraszám 828 792 756 651 961 

képzési óraszám 
összesen                 9-
12. évfolyam : 

3027 0 

képzési óraszám 
összesen                 13. 
évfolyam: 

0 961 

gyakorlat (felosztva) 160   

összes képzési óra: 4148 

 
 
 
(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 
követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok 
közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága 
miatt keletkezik!) 
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 1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

Modul                              
(fő szakképesítés) 

Tantárgy 
9. 10. 11. 12. 13. 

e gy e gy e gy e gy e gy 

11499-16    
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.                 0,5   

11498-16  
Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 
képzések esetén) Foglalkoztatás I. 

                2   

10722-16               
Előadó-művészeti 

tevékenység 

Klasszikus balett 
alapjai 

  4   4   4   4   4 

Bevezetés a 
tánctörténetbe 

1   1   1   1   2   

10726-16 Színházi 
tánc 

Klasszikus balett 
gyakorlat   4   4   4   5   5 

Kortárs-
moderntánc 
gyakorlat   2   2   2   2   3 

Emelés gyakorlat           2   2   2 

Színházi tánc 
gyakorlat   2   1   1   2   3 

Néptánc gyakorlat   2   2   2   2   2 

Előadó-művészeti 
gyakorlat               1   8 

Színészmesterség 
gyakorlati 
prezentációval 2   1   1           

Balettelmélet 
gyakorlati 
prezentációval 2   1   1       2   

Tánctörténet 
műelemzés                 1,5   

Zeneismeret     1   1           

tantárgy11                     

tantárgy12                     

tantárgy13                     

tantárgy14 
                    

Fő szakképesítés elméleti óraszámai 
hetente 5   4   4   1   8   

Fő szakképesítéi gyakorlati óraszámai 
hetente   14   13   15   18   27 
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Heti óraszámok 9. 10. 11. 12. 

Modul            
(mellék 
szakképesítés
) 

Tantágy e gy e gy e gy e gy 

11888-16        
Előadó- 
művészeti 
alapismeretek 

Előadó-művészet 
történet 
(artistaművészet, 
színművészet, 
táncművészet és 
zeneművészet) 

1   2           

Előadó-művészeti 
program- és 
projektszervezés 
gyakorlata 

  1   1         

Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat 

      1   1     

11887-16    
Kultúrális 
program és 
projekt 
szervezése 

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 

1   1   1   1   

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
 gyakorlata  

  1             

Rendezvényszervezé
s 

        1   1   

Rendezvényszervezé
s gyakorlata 

              1 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 
óraszámai hetente (e) 

2   3   2   2   
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Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 
óraszámai hetente (gy) 

  2   2   1   1 

  4 5 3 3 

 
A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 



 60. 

 

2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Modul Színházi 
tánc (fő 

szakképesítés) 
Tantárgy 

9. 10. 11. 12. 13. Összes 
óraszám 

 

e gy e gy e gy e gy e gy  

11499-16    
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.                 16   16 
 

Munkajogi 
alapismeretek 

                4   4 
 

Munkaviszony 
létesítése 

                4   4 
 

Álláskeresés                 4   4  

Munkanélküliség                 4   4  

11498-16  
Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 
képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                 62   62 

 

Nyelvtani 
rendszerezés 1 

                7   7 
 

Nyelvtani 
rendszerezés 2 

                8   8 
 

Nyelvi 
készségfejlesztés 

                23   23 
 

Munkavállalói 
szókincs 

                24   24 
 

10722-16 Előadó-
művészeti 

tevékenység 

Klasszikus balett 
alapjai 

0 144 0 144 0 144 0 124 0 124 680 
 

A klasszikus balett 
alapjai I. 

  144                 144 
 

A klasszikus balett 
alapjai II. 

      144             144 
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A klasszikus balett 
alapjainak 
elmélyítése I. 

          144         144 

 

A klasszikus balett 
alapjainak 
elmélyítése II. 

              124     124 

 

Klasszikus balett 
gyakorlat 

                  124 124 
 

Bevezetés a 
tánctörténetbe 

36 0 36 0 36 0 31 0 62 0 201 
 

A tánc 
keletkezésétől a 
reneszánsz táncok 
világáig 

36                   36 

 

Az udvari balett 
kialakulásától a 
reformkori magyar 
táncéletig 

    36               36 

 

A romantika 
másodvirágzásától 
az újítókig 

        36           36 

 

A XX. század első 
felének táncélete 

            31       31 
 

Kitekintés a külföldi 
és hazai alkotók 
munkájára a XX. 
században 

                31   31 

 

A 
vizsgatevékenység 
előkészítése 

                31   31 

 

10726-16 Színházi 
tánc 

Klasszikus balett 
gyakorlat 

0 144 0 144 0 144 0 155 0 155 742 
 

Alaplépések I.   144                 144  

Alaplépések II.       144             144  



 62. 

Alaplépések III.           144         144  

Alapok elmélyítése 
I.               51     

51 
 

Alapok elmélyítése 
II.               51     

51 
 

Alapok elmélyítése 
III.               53     

53 
 

Emeltebb szintű 
kombinációk I.                   72 

72 
 

Emeltebb szintű 
kombinációk II.                   83 

83 
 

Kortárs-
moderntánc 
gyakorlat 

0 72 0 72 0 72 0 62 0 93 371 
 

Kortárs-
moderntánc 
gyakorlata I.   72                 

72 
 

Kortárs-
moderntánc 
gyakorlata II.       72             

72 
 

Kortárs-
moderntánc 
gyakorlata III.           72         

72 
 

Kortárs-
moderntánc 
gyakorlatnak 
elmélyítése               62     

62 

 

Emeltebb szintű 
gyakorlatok                   93 

93 
 

Emelés gyakorlat 0 0 0 0 0 72 0 62 0 62 196  

Emelés 
gyakorlatának 
alapjai I. 

          72       

  

72 

 

Emelés 
gyakorlatának 
alapjai II. 

              62   

  

62 
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Emelés 
gyakorlatának 
elmélyítése 

                  

62 

62 

 

Színpadi tánc 
gyakorlat 

0 72 0 36 0 36 0 62 0 93 299 
 

Színpadi tánc 
gyakorlata I.   72                 

72 
 

Színpadi tánc 
gyakorlata II.       36             

36 
 

Színadi tánc 
gyakorlatának 
elmélyítése I.           36         

36 

 

Színpadi tánc 
gyakorlatának 
elmélyítése II.               62     

62 

 

Az elsajátítottak 
integrálása, 
magasabb szintre 
emelése                   93 

93 

 

Néptánc gyakorlat 0 72 0 72 0 72 0 62 0 62 340  

A dunai 
táncdialektus ugrós 
táncai   72                 

72 

 

A dunai–dialektus 
csárdásai közül 
választott tánc 
A dunai–dialektus 
csárdásai közül 
választott tánc       72             

72 

 

A tiszai 
táncdialektus 
csárdásai közül 
választott tánc           72         

72 
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Táncismeret 
bővítése               62     

62 
 

Az erdélyi dialektus 
területéről 
kiválasztott 
táncrend tanulása                   62 

62 

 

Előadó művészeti 
gyakorlat 

0 0 0 0 0 0 0 31 0 248 279 
 

Előadó művészeti 
gyakorlat I.               31     

31 
 

Előadó művészeti 
gyakorlat II.                   248 

248 
 

Színészmesterség 
gyakorlati 
prezentációval 

72 0 36 0 36 0 0 0 0 0 144 

 

A 
színészmesterség 
alapjai 72                   

72 
 

Helyzetgyakorlatok     36               36  

Színpadi játék         36           36  

Balettelmélet 
gyakorlati 
prezenctációval 

72 0 36 0 36 0 0 0 62 0 206 

 

A balett technika 72                   72  

Az egyes egységek 
kiejtése     36               

36 
 

A klasszikus balett 
pózai, Temps lié         36           

36 
 

A klasszikus balett 
emeltebb szintű 
gyakorlatainak 
elmélete                 62   

62 
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Tánctörténet 
műelemzés 

0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 
 

A kortárs tánc-
táncműelemzés-
táncfilmek                 48   

48 

 

Zeneismeret 0 0 36 0 36 0 0 0 0 0 72  

Zeneismeret 
alapjai     36               

36 
 

Kreatív zene         36           36  

Fő szakképesítés elméleti óraszámai 
évente 

180   144   144   31   250   
749 

20% 

Fő szakképesítéi gyakorlati óraszámai 
évente 

  504   468   540   558   837 
2907 

80% 

 
 

Éves óraszámok 9. 10. 11. 12. 

Modul            
(mellék 
szakképesítés
) 

Tantágy e gy e gy e gy e gy 

11888-16        
Előadó- 
művészeti 
alapismeretek 

Előadó-művészet 
történet 
(artistaművészet, 
színművészet, 
táncművészet és 
zeneművészet) 

36   72           

Előadó-művészeti 
program- és 
projektszervezés 
gyakorlata 

  36   36         

Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat 

      36   36     
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11887-16   
Kulturális 
program és 
projekt 
szervezése 

Projektszervezés és 
projektmenedzsment 

36   36   36   31   

Projektszervezés és 
projektmenedzsment 
 gyakorlata  

  36             

Rendezvényszervezé
s 

        36   31   

Rendezvényszervezé
s gyakorlata 

              31 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 
óraszámai évente (e) 

72   108   72   62   

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 
óraszámai évente (gy) 

  72   72   36   31 

  144 180 108 93 

 
 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói 
éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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2.2.2.c,:   A Táncos II. Kortárs-modern táncos szakképesítés alapadatai 
 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 212 09. 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4.,  Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII . Előadóművészet 

 

                                               Összefüggő szakmai gyakorlatok: 

 

– Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

      5 évfolyamos párhuzamos művészeti képzés esetén: a 10. évfolyamot követően  

      140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 

       

– Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

            Elméleti képzési idő aránya: 20% 

            Gyakorlati képzési idő aránya: 80% 

            2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 

Táncos II. 
szakképesítés 
(szakmairány 
megnevezésével) 

Párhuzamos képzés 
Szakképzési 

évfolyam 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

hetek száma 36 36 36 31 31 

heti szakmai óraszám a 
heti 40 órás kerettanterv 
szerint (szabadon 
tervezhető órakerettel) 

13 13 11 11   

szabadon tervezhető 
órakeret hetente 

1 0 0 0   

NAT művészet óra 
hetente 

0 0 1 0   

fő szakképesítés 
óraszáma hetente 

8 8 8 8 31 

mellék szakképesítés 
óraszáma 

4 5 3 3   

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

0 1 0 0   

szabad sáv hetente 5 4 5 5   

testnevelés órák terhére 
fordítandó szakmai órák 
száma hetente 

5 5 5 5   

helyi szinten szakmai 
képzésre fordítható 
összes óraszám hetente 

23 22 21 21   

éves óraszám 828 792 756 651 961 

képzési óraszám 
összesen                 9-
12. évfolyam : 

3027 0 

képzési óraszám 
összesen                 13. 
évfolyam: 

0 961 

gyakorlat (felosztva) 160   

összes képzési óra: 4148 

 
 
(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 
követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok 
közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága 
miatt keletkezik!) 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Modul                              
(fő 
szakképe
sítés) 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 13. 

e gy e gy e gy e gy e gy 

11499-16    
Foglalko
ztatás II. 

Foglalkozta
tás II. 

                0,5   

11498-16  
Foglalko
ztatás I. 
(érettségi
re épülő 
képzések 
esetén) 

Foglalkozta
tás I. 

                2   

10722-16               
Előadó-
művésze
ti 
tevékeny
ség 

Klasszikus 
balett 
alapjai 

  4   4   4   4   4 

Bevezetés 
a 
tánctörténe
tbe 

1   1   1   1   2   

10724-16              
Kortárs-
modern 
tánc 

Klasszikus 
balett  

  4   2   2   2   2 

Kortárs 
modern 
technikák 
alapjai I. 

  2   2   2         

Kortárs 
modern 
technikák 
alapjai II. 

  2   2   2         

Tánctechni
kai 
specializáci
ó I. 

      1   2   2   4 

Tánctechni
kai 
specializáci
ó II. 

      2   2   2   4 

Kreatív 
módszerek 

              2   4 

Színészme
sterség 

  1       1         

Művészete
k története 

2       2   2   1   

Zenei 
ismeretek 

    1           1   

Anatómia             1   1   

Színpadi 
gyakorlat 

                  4 

tantárgy12                     

tantárgy13                     

tantárgy14                     
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Fő szakképesítés 
elméleti óraszámai 
hetente 

3   2   3   4   7,5   

Fő szakképesítéi 
gyakorlati óraszámai 
hetente 

  13   13   15   12   22 

 
 

Modul                     
(mellék 
szakképes
ítés) 

Tantágy e gy e gy e gy e gy 

11888-16                 
Előadó- 
művészeti 
alapismere
tek 

Előadó-
művészet 
történet 
(artistaművé
szet, 
színművész
et, 
táncművész
et és 
zeneművész
et) 

1   2           

Előadó-
művészeti 
program- és 
projektszerv
ezés 
gyakorlata 

  1   1         

Előadó-
művészeti 
előadás 
gyakorlat 

      1   1     

11887-16              
Kultúrális 
program és 
projekt 
szervezése 

Projektterve
zés és 
projektmene
dzsment 

1   1   1   1   

Projektterve
zés és 
projektmene
dzsment 
 gyakorlata  

  1             

Rendezvény
szervezés 

        1   1   

Rendezvény
szervezés 
gyakorlata 

              1 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető 
szakképesítés óraszámai 
hetente (e) 

2   3   2   2   

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető 
szakképesítés óraszámai 
hetente (gy) 

  2   2   1   1 

  4 5 3 3 
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Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 vagy 5 órás szabad sáv ajánlott és a heti 5 
testnevelés óra felhasználásával, valamint a NAT művészeti óra ajánlott felhasználásával. 
 
A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) 
bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező 
szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a 
teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Modul                              
(fő 
szakké
pesítés
) 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 13. Össze
s 
órasz
ám 

1./13. 2./14. 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11499-
16    
Foglalk
oztatás 
II. 

Foglalkoztatás II.                 16   16     16   

Munkajogi 
alapismeretek 

                4   4         

Munkaviszony 
létesítése 

                4   4         

Álláskeresés                 4   4         

Munkanélküliség                 4   4         

11498-
16  
Foglalk
oztatás 
I. 
(érettsé
gire 
épülő 
képzés
ek 
esetén) 

Foglalkoztatás I.                 62   62     62   

Nyelvtani 
rendszerezés 1 

                7   7         

Nyelvtani 
rendszerezés 2 

                8   8         

Nyelvi 
készségfejlesztés 

                23   23         

Munkavállalói 
szókincs 

                24   24         

10722-
16               
Előadó-
művész
eti 
tevéken

Klasszikus balett 
alapjai 

0 144 0 144 0 144 0 124 0 124 680   155   155 

Klasszikus balett 
alapjai I. 

  144                 144         

Klasszikus balett 
alapjai II. 

      144             144         
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ység Klasszikus balett 
alapjai II. 

          144         144         

Klasszikus balett 
alapjai IV.  

              124     124         

Klasszikus balett 
alapjai V. 

                  124 124         

Bevezetés a 
tánctörténetbe 

36 0 36 0 36 0 31 0 62 0 201 62   62   

A tánc 
keletkezésétől a 
reneszánsz táncok 
világáig 

36                   36         

Az udvari balett 
kialakulásától a 
reformkori magyar 
táncéletig  

    36               36         

A romantika 
másodvirázástól 
az újítókig 

        36           36         

A XX. sz. első 
felének táncélete 

            31       31         

Kitekintés a XX. 
sz. második 
felének táncéletére 

                31   31         

A 
viszgatevékenység 
előkészítése 

                31   31         

Kortárs
-, 
modern
tánc 

Klasszikus balett 0 144 0 72 0 72 0 62 0 62 412   93   93 

Klasszikus balett I.   144                 144         

Klasszikus balett 
II. 

      72             72         

Klasszikus balett 
III.  

          72         72         

Klasszikus balett               62     62         
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IV. 

Klasszikus balett 
V. 

                  62 62         

Kortárs-, modern 
technikák alapjai 
I. 

0 72 0 72 0 72 0 0 0 0 216   124   62 

Horton/Graham/Li
món alapú és 
Kortárs 
tánctechnikák 
alapjai 

  72                 72         

Horton/Graham/Li
món alapú és 
Kortárs 
tánctechnikák 
alapjai 

      72             72         

Horton 
/Graham/Limón 
alapú és Kortárs 
tánctechnikák 
alapjai 

          72         72         

Kortárs-, modern 
technikák alapjai 
II. 

0 72 0 72 0 72 0 0 0 0 216   62   124 

Kontakt/Jazz/Egyé
b tánctechnikák 
alapjai 

  72                 72         

Kontakt/Jazz/Egyé
b tánctechnikák 
alapjai 

      72             72         

Kontakt/Jazz/Egyé
b tánctechnikák 
alapjai 

          72         72         

Tánctechnikai 
specializáció I. 

0 0 0 36 0 72 0 62 0 124 294   124   124 
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Horton/Graham/Li
món-alapú és 
Kortárs 
tánctechnikák 

      36           31 67         

Horton/Graham/Li
món-alapú és 
Kortárs 
tánctechnikák  

          72       31 103         

Horton/Graham/Li
món-alapú és 
Kortárs 
tánctechnikák 

              62   62 124         

Tánctechnikai 
specializáció II. 

0 0 0 72 0 72 0 62 0 124 330   124   124 

Kontakt/Jazz/Egyé
b tánctechnikák  

      72           31 103         

Kontakt/Jazz/Egyé
b tánctechnikák  

          72       31 103         

Kontakt/Jazz/Egyé
b tánctechnikák  

              62   62 124         

Kreatív 
módszerek 

0 0 0 0 0 0 0 62 0 124 186   93   93 

Improvizáció/Kom
pozíció/Repertoire 

                  62 62         

Improvizáció/Kom
pozíció/Repertoire 

              62   62 124         

Színészmestersé
g 

0 36 0 0 0 36 0 0 0 0 72 62       

Csoportos játék és 
megjelenítés 

  9       9         18         

A dráma és a 
színház 
formanyelvének 
tanulmányozása 

  4       5         9         
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Történetek 
feldolgozása 

  5       4         9         

Rögtönzés és 
együttműködés 

  9       9         18         

Színházi műfajok 
és stílusok 
tanulmányozása 

  4       5         9         

A színház 
összművészeti 
jellege 

  5       4         9         

Művészetek 
története 

72 0 0 0 72 0 62 0 31 0 237 62   31   

Művészettörténet 72                   72         

Tánctörténet         36   31       67         

Táncműelemzés         36   31   31   98         

Zenei ismeretek 0 0 36 0 0 0 0 0 31 0 67     31   

Zenetörténet/Zene
elmélet/ Ritmus 

    18               18         

Zenetörténet/Zene
elmélet/ Ritmus 

    18               18         

Zenetörténet/Zene
elmélet/ Ritmus 

                31   31         

Anatómia 0 0 0 0 0 0 31 0 31 0 62 31       

Sejt, szövettan             10       10         

Nyirokrendszer, 
emésztőrendszer 
és 
légzőszervrendsze
r 

            10       10         

Idegrendszer             11       11         

Az emberi test 
csontjai és izületei, 
szalagjai 

                15   15         
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Az emberi test 
izomzata 

                16   16         

Színpadi 
gyakorlat 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 124   62   62 

Próbatermi 
táncpróba 

                  62 62         

Színpadi gyakorlat                   62 62         

Fő szakképesítés elméleti 
óraszámai évente 

108   72   108   124   233   645 217   202   

Fő szakképesítéi gyakorlati 
óraszámai évente 

  468   468   540   372   682 2530   837   837 

 

Éves óraszámok 9. 10. 11. 12. 

Modul                      
(mellék 
szakképesítés) 

Tantágy e gy e gy e gy e gy 

11888-16                  
Előadó- 
művészeti 
alapismeretek 

Előadó-művészet 
történet 
(artistaművészet, 
színművészet, 
táncművészet és 
zeneművészet) 

36   72           

Előadó-művészeti 
program- és 
projektszervezés 
gyakorlata 

  36   36         

Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat 

      36   36     

11887-16             
Kulturális 
program és 
projekt 
szervezése 

Projektszervezés és 
projektmenedzsment 

36   36   36   31   

Projektszervezés és 
projektmenedzsment 
 gyakorlata  

  36             
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Rendezvényszervez
és 

        36   31   

Rendezvényszervez
és gyakorlata 

              31 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 
óraszámai évente (e) 

72   108   72   62   

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 
óraszámai évente (gy) 

  72   72   36   31 

  144 180 108 93 

 
 
 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói 
éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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2.2.2.d,:   Gyakorlatos színész szakképesítés alapadatai 
 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 212 03 

Szakképesítés megnevezése: Gyakorlatos színész (Színházi és filmszínész szakmairány  

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVII. Előadó-művészet 

                                               

                              Összefüggő szakmai gyakorlatok: 

 

– Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

      5 évfolyamos párhuzamos művészeti képzés esetén: a 10. évfolyamot követően  

      140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 

       

– Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

               Elméleti képzési idő aránya: 30% 

              Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

              2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 
 
 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 

évfolyam 
heti óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 13 óra/hét 468 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 13 óra/hét 468 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 11 óra/hét 341 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 35 óra/hét 1085 óra/év 

Összesen: 2739 óra  3038 óra 
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évfolyam 
heti óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 35 óra/hét 1085 óra/év 

Összesen: 2237 óra  2505 óra 

 
(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos 
tantárgyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 
 
 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 
vonatkozóan: 

Összesen 
A tantárgy 

a fő 
szakképe-
sítéshez 
tartozik? 

2,7 8,1 4 8 

140 

3 7 

140 

2,5 7,5 7 24 6,5 22,5 

160 

7 24 

Összesen 10,8 12,0 10,0 10,0 31 29 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. igen                     0,5         0,5   
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11498-12 
Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések 
esetén) 

Foglalkoztatás I. igen                     2         2   

10613-12 
Munkavédelem színházi 

munkaterületeken 

Munkavédelmi 
ismeretek színházi 
munkaterületeken 

igen 0,5                       0,5         

10616-12 
Színpadi és filmszínészi 

alakítás 

Színészmesterség 
gyakorlata  

igen   2,5   2     2     2   10,5   8     10,5 

Vers- és prózamondás 
gyakorlata 

igen   2   2               4   4     4 

Beszédtechnika 
csoportos és egyéni 
gyakorlata  

igen   1   1     0,5         3,5   2,5     3,5 

Ének- és hangképzés 
egyéni és csoportos 
gyakorlata 

igen   1   1     0,5     0,5   2   3     2 

Színpadi mozgás 
gyakorlata  

igen   1   2     1     1   4   5     4 

Színház-, film-, 
drámaelmélet és 
történet  

igen     2     2     2,5   4,5   6     4,5   

11887-16  
Kulturális program és 

projekt szervezése 

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 

nem     2                             

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata 

nem             3                     

Rendezvényszervezés nem           1                       

Rendezvényszervezés 
gyakorlata 

nem                   1               

11888-16 
Előadó-művészeti 

alapismeretek 

Előadó-művészet 
történet 
(artistaművészet, 
színművészet, 
táncművészet, 
zeneművészet) 

nem 2                                 
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Előadó-művészeti 
program-és projekt 
szervezés gyakorlata 

nem 0,2 0,6                               

Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat 

nem                   3,5               

 
 
A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 



 83. 

 

2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 
 
 
 
 
 

    

9. 10. 11. 12. 
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5/13. 

A
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z
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ó
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1/13. 2/14. 

A
 s

z
a
k
k
é
p
z
é
s
 ö

s
s
z
e
s
 

ó
ra

s
z
á
m

a
 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő 
szakképe-

sítésre 
vonatkozó: 

Összesen 

A
 t

a
n
tá

rg
y
 a

 f
ő
 

s
z
a
k
k
é
p
e

-s
ít
é
s
h
e
z
 

ta
rt

o
z
ik

?
 

18 270 72 288 
140 

72 144 
140 

76 102 

1042 453 1042 

220 744 

2006 

238 804 
160 

220 744 

2006 

Összesen 288 360 216 178 964 1042 964 

Elméleti óraszámok  
(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 458 óra (20%) 

  

458 óra (21,1%) 

Gyakorlati óraszámok  
(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 1548 óra (80%) 1548 óra (78,9%) 

1
1

4
9

9
-1

2
 

F
o

g
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o
z
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tá
s
 I

I.
 Foglalkoztatás II. igen 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 16 0 16 0 0   16 0 16 

Munkajogi 
alapismeretek 

                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkaviszony 
létesítése 

                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 4   4 0 0   4 0 4 

1
1

4
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8
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 e
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e
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n
) Foglalkoztatás I. igen 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 64 0 64 0 0   64 0 64 

Nyelvtani rendszerezés 
1 

                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani rendszerezés 
2 

                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi 
készségfejlesztés 

                    0 24   24 0 0   24 0 24 
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Munkavállalói szókincs                     0 24   24 0 0   24 0 24 
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Munkavédelmi 
ismeretek színházi 
munkaterületeken 

igen 

18 0 0 0   0 0   0 0 18 

0 18 

0 0 18 18 0   0 0 18 

A színházi üzem 
veszélyforrásai 
veszélyhelyzetei, azok 
elhárítása 

9                   9     9 9 0   0 0 9 

A színpadi tevékenység 
balesetvédelmi előírásai 

5                   5     5 5 0   0 0 5 

A színházi üzem 
kiszolgáló területeinek 
veszélyforrásai, 
helyzetei, 
balesetvédelmi előírásai 

4                   4     4 4 0   0 0 4 
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Színészmesterség 
gyakorlata  

igen 
0 90 0 72   0 72   0 54 288 

0 288 
0 324 612 0 288   0 324 612 

Szöveg nélküli és 
szöveges 
helyzetgyakorlatok, 
etűdök  

  72                 72     72 0 72   0 0 72 

Zenés 
helyzetgyakorlatok, 
etűdök 

  18   72             90     90 0 90   0 0 90 

Különböző hangulatú, 
egyszerű szerkezetű 
jelenetek előadása 
színdarabokból 

            72     54 126     126 0 126   0 0 126 

Kötött szövegű, verses 
drámarészletek 
előadása, színpadi 
stilizáció 

                    0   132 132 0 0   0 132 132 

Lélektani ábrázolás 
megjelenítése 
különböző stílusú 
drámarészletek 
előadásával 

                    0   144 144 0 0   0 144 144 

Filmszínészi játék                     0   48 48 0 0   0 48 48 

Vers- és prózamondás 
gyakorlata 

igen 
0 72 0 72   0 0   0 0 144 

0 144 
0 124 268 0 144   0 124 268 
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Egyszerű szerkezetű, 
hangulat- és tájfestő 
lírai és prózai művek 
elemzése és előadása 

  36                 36     36 0 36   0 0 36 

Összetett szerkezetű, 
különböző verselésű 
lírai művek elemzése és 
előadása 

  36                 36     36 0 36   0 0 36 

Párbeszédes 
szerkezetű és prózai 
szövegek előadása 

      72             72     72 0 72   0 0 72 

Nép-és műballadák 
előadása 

                    0   40 40 0 0   0 40 40 

Modern lírai és prózai 
művek elemzése és 
előadása 

                    0   40 40 0 0   0 40 40 

Drámai szövegek, 
monológok előadása 

                    0   44 44 0 0   0 44 44 

Beszédtechnika 
csoportos és egyéni 
gyakorlata  

igen 
0 36 0 36   0 18   0 0 90 

0 90 
0 110 200 0 90   0 110 200 

Lazító, légző és 
koncentrációs 
gyakorlatok 

  18   6             24   8 32 0 24   0 8 32 

A hangadás: 
zöngegyakorlatok, 
hangerő, 
hangmagasság 

  12   6             18   18 36 0 18   0 18 36 

Artikulációs és 
hangzójavító 
gyakorlatok 

  6   6     6       18   16 34 0 18   0 16 34 

Ritmus-, 
tempógyakorlatok 

      6     6       12   20 32 0 12   0 20 32 

A hanglejtés, hangsúly, 
hangszín gyakorlatai 

      6     6       12   32 44 0 12   0 32 44 

Nonverbális kifejező 
eszközök 

      6             6   16 22 0 6   0 16 22 

Ének- és hangképzés 
egyéni és csoportos 
gyakorlata 

igen 

0 36 0 36   0 18   0 16 106 

0 106 

0 62 168 0 106   0 62 168 
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Légzéstechnika   4   2     2       8   2 10 0 8   0 2 10 

Hangadás, skála-
gyakorlatok 

  4   2     2       8   2 10 0 8   0 2 10 

Népdalok, 
népdalfeldolgozások, 
virágénekek előadása 

  14   16             30     30 0 30   0 0 30 

Sanzonok, táncdalok, 
duettek előadása 

  14   16     14       44     44 0 44   0 0 44 

Dramatikus szerkezetű 
sanzonok, kuplék 
előadása 

                  16 16   29 45 0 16   0 29 45 

Musicalrészletek 
előadása 

                    0   29 29 0 0   0 29 29 

Színpadi mozgás 
gyakorlata  

igen 
0 36 0 72   0 36   0 32 176 

0 176 
0 124 300 0 176   0 124 300 

Színpadi mozgás-
tréning, koordinációs 
gyakorlatok 

  36   18             54   32 86 0 54   0 32 86 

Testtudat kialakítását 
célzó technikák 

      18             18   32 50 0 18   0 32 50 

Tánctechnikai tréningek 
(balett-, jazz tánc 

            18     16 34   32 66 0 34   0 32 66 

Kontakt-technikák             18     16 34   28 62 0 34   0 28 62 

Pantomim       18             18     18 0 18   0 0 18 

Néptánc       18             18     18 0 18   0 0 18 

Színház-, film-, 
drámaelmélet és 
történet  

igen 
0 0 72 0   72 0   76 0 220 

0 220 
140 0 360 220 0   140 0 360 

Irodalmi műelemzés, 
poétikai és dramaturgiai 
ismeretek 

    12     12         24 12   36 24 0   12 0 36 

Művelődéstörténeti és 
művészettörténeti 
korszakok 

    6     6         12 24   36 12 0   24 0 36 

Jelmez-, viselet-, és 
divattörténet 

    6     6     14   26 10   36 26 0   10 0 36 
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A színház- és a 
filmművészet elmélete, 
esztétikája 

    12     12         24 12   36 24 0   12 0 36 

Egyetemes 
színháztörténet 

    18     18         36     36 36 0   0 0 36 

Magyar színháztörténet                 31   31 5   36 31 0   5 0 36 

Egyetemes 
drámatörténet 

    18     18         36     36 36 0   0 0 36 

Magyar drámatörténet                 31   31 5   36 31 0   5 0 36 

A színművészet etikai, 
pszichológiai 
vonatkozásai 

                    0 36   36 0 0   36 0 36 

Egyetemes és magyar 
filmtörténet 

                    0 36   36 0 0   36 0 36 
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Projekttervezés és 
projektmenedzsment 

nem 
0 0 72 0   0 0   0 0 72 

72 0 
0 0 72 0 0   0 0 0 

A projekt jellemzői, 
projektciklus 
menedzsment 

    16               16     16 0 0   0 0 0 

Programozás, 
azonosítás, tervezés 

    20               20     20 0 0   0 0 0 

Megvalósítás és kontroll     12               12     12 0 0   0 0 0 

Értékelés és zárás     12               12     12 0 0   0 0 0 

Pályázatírás     12               12     12 0 0   0 0 0 

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata 

nem 

0 0 0 0   0 108   0 0 108 

108 0 

0 0 108 0 0   0 0 0 

A projekttervezés 
gyakorlata 

            36       36     36 0 0   0 0 0 

A projektmenedzsment 
gyakorlata 

            36       36     36 0 0   0 0 0 

Pályázatírás             24       24     24 0 0   0 0 0 

Projektszoftverek             12       12     12 0 0   0 0 0 

Rendezvényszervezés nem 0 0 0 0   36 0   0 0 36 36 0 0 0 36 0 0   0 0 0 

Rendezvénytípusok és 
feltételek 

          10         10     10 0 0   0 0 0 

Jogi alapok           6         6     6 0 0   0 0 0 
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Rendezvényi 
költségvetés és 
forgatókönyv 

          10         10     10 0 0   0 0 0 

Közönségkapcsolat és 
marketingkommunikáció 

          10         10     10 0 0   0 0 0 

Rendezvényszervezés 
gyakorlata 

nem 
0 0 0 0   0 0   0 31 31 

31 0 
0 0 31 0 0   0 0 0 

Forgatókönyvírás                   16 16     16 0 0   0 0 0 

Költségvetéskészítés 
gyakorlata 

                  5 5     5 0 0   0 0 0 

Közönségkapcsolat és 
kampányszervezés 

                  10 10     10 0 0   0 0 0 

1
1

8
8

8
-1

6
 

E
lő

a
d

ó
-m

ű
v
é
s
z
e

ti
 a

la
p
is

m
e

re
te

k
 

Előadó-művészet 
történet 
(artistaművészet, 
színművészet, 
táncművészet, 
zeneművészet) 

nem 

72 0 0 0   0 0   0 0 72 

72 0 

0 0 72 0 0   0 0 0 

Előadó-művészeti 
történeti ismeretek 

24                   24     24 0 0   0 0 0 

Műelemzés 24                   24     24 0 0   0 0 0 

Kép-és hangfelvételek 
megtekintése, 
meghallgatása 

24                   24     24 0 0   0 0 0 

Előadó-művészeti 
program-és projekt 
szervezés gyakorlata 

nem 

8 23 0 0   0 0   0 0 31 

31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Előadó-művészeti 
előadások 
legjellemzőbb 
helyszínei 

  15                 15     15 0 0   0 0 0 

Technikai alapismeretek 8 8                 16     16 0 0   0 0 0 

Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat 

nem 
0 0 0 0   0 0   0 103 103 

103 0 
0 0 103 0 0   0 0 0 

Előadó-művészeti 
előadások stílusainak 
gyakorlata 

                  72 72     72 0 0   0 0 0 

Forgatókönyv készítés 
gyakorlat 

                  31 31     31 0 0   0 0 0 
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Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói 
éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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2.2.3,:   Szakközépiskolai oktatás 9-13. évfolyamon, párhuzamos művészeti oktatás ( kimenő rendszerben) 
 

2.2.3.a,: Táncos, színházi táncos szakmairány, párhuzamos művészeti oktatás keretében 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 212 09  
A szakképesítés megnevezése: Táncos Színházi táncos szakmairány 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  - 
         

               Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

              Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési     

              sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések,  

              versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is 
 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

Párhuzamos oktatás esetén felhasználható óraszámok: 
 

Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 órás szabad sáv ajánlott felhasználásával 

évfolyam 9. évfolyam 10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

hetek száma 36 36 36 32 32 

heti szakmai óraszám a 

heti 40 órás szki 

kerettanterv szerint 

11 12 13 16 31 

NAT művészet óra   1       

szabad sáv 4 4 4 4 4 

helyi szinten szakmai 

képzésre fordítható 

összes óraszám 

15 17 17 20 35 

éves óraszám 540 612 612 640 1120 

            

képzési óraszám 9-12:   2404       

képzési óraszám 13:   1120       
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gyakorlat (felosztva)   160       

összes képzési óra:   
3684 

      

 

Szakképzési évfolyamokon: 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves 

óraszám 

szabadsá

vval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 

óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 

óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 
 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással 

párhuzamosan 

Ágazati 

szakképzés 

közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5           0,5     
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11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.               0,5  

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I.                2  
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Szakmai 

követelménymodulok Tantárgyak 

Párhuzamos képzés 

 

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. Szakképesítés első évf. 

Szakképesítés 

utolsó évfolyama 

9-12. évfolyam 

ögy*** 

5/13. évfolyam 1/13. évfolyam 2/14. évfolyam 

e gy 

sz
a

b
a

d
 

e gy 

sz
a

b
a

d
 

e gy 

sz
a

b
a

d
 

Ögy 

 e gy 

sz
a

b
a

d
 

10722-12 

Előadó-művészeti 

tevékenység 

Bevezetés a tánctörténetbe 

(szakmai érettségi vizsgatárgy) 280 - - - - - - 180 - - - - - - 

Táncművészet gyakorlatának alapjai   - 892** - - - - - - 828** - - - - - 

10726-12 

Színházi tánc 

Klasszikus balett gyakorlat* - 788** - - - 

 

320 - - 54** - - - 224** - 

Kortárs-moderntánc gyakorlat* - 244** - 

126 

*** - 192** - - 36 - 126 - 192** - 

Emelés gyakorlat* - 136 - - - 64 - - 36 - - - 80** - 

Színpadi tánc gyakorlat* - 140 - - - 64 - - 54 - - - 160 - 

Néptánc gyakorlat* - 172 - - - 64 - - - - - - 128** - 

Előadó-művészeti gyakorlat - 64**  

34 

*** - 256**   36**  34 - 80** - 

Színészmesterség gyakorlata - 180** - - - - - - - - - - 96 - 

Balett elmélet gyakorlati 

prezentációval 118** - - - 32 - - 18 - - - 16 - - 

Tánctörténet -műelemzés - - - - 48 - - - - - - 32 - - 

Zeneismeret 72** - - - - - - - - - - 32 - - 

összes óra 
312 

+176** 

2232 

+384** - 
160 

*** 

160 

832 

+128**  216 

900 

+144** - 

160 

144 

+16** 

848 

+112** - 

összes óra 2544+560 ** 1120 1116 + 144 **  992 + 128** 
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*Heti 5 óra a testnevelés órák terhére 

**Szabad sáv 

***Az összefüggő gyakorlat óraszáma az évfolyamok között megosztható 
 

A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai alapján szervezett párhuzamos képzés szakmai  óraszámai a 40 órás időkerethez igazodó és 

felhasználható óraszámokat és  a közismereti képzésre fordítható szabad sáv  óraszámait is tartalmazzák. A kerettanterv a szabad időkeretek felhasználására 

ajánlásokat fogalmaz meg. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 

teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  

témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés 

óraszáma a közismereti oktatással 

párhuzamosan 

Ágazati 

szakközép-

iskolai 

képzés 

összes 

óraszáma 

9-12. 

évfolyam 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma 

a közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a
 

9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

11
50

0
-1

2 
M

u
n

k
ah

el
y

i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 Munkahelyi egészség és biztonság 18                     18 18         18 

Munkavédelmi alapismeretek 4                     4 4         4 

Munkahelyek kialakítása 4                     4 4         4 

Munkavégzés személyi feltételei 2                     2 2         2 

Munkaeszközök biztonsága 2                     2 2         2 

Munkakörnyezeti hatások 2                     2 2         2 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4                     4 4         4 

11
49

9
-1

2 
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II.                               16   16 

Munkajogi alapismeretek                                4    4 

Munkaviszony létesítése                                4    4 

Álláskeresés                                4    4 

Munkanélküliség                                4    4 

11
49

8
-1

2 
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 

(é
re

tt
sé

g
ir

e 
ép

ü
lő

 

k
ép

zé
se

k
 e

se
té

n
) Foglalkoztatás I.                               64   64 

Nyelvtani rendszerzés 1                               8   8 

Nyelvtani rendszerezés 2                               8    8  

Nyelvi készségfejlesztés                               24    24  

Munkavállalói szókincs                               24    24  
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Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak, 

témakörök 

 Szakközépiskolai képzés 

óraszáma a közismereti 

oktatással párhuzamosan S
za

k
k

ö
zé

p
is

k
o

la
i 

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
á

m
a

 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
á

m
a

 

Szakképesítés-specifikus szakképzés óraszáma A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
á

m
a

 

    9-12. évfolyam 

9
-1

2
. 

év
fo

ly
a

m
 

5/13. évfolyam   13. évfolyam 14. évfolyam   

    e gy sz
a

b
a

d
  

ögy   e gy sz
a

b
a

d
 

  e gy sz
a

b
a

d
 

ögy e gy sz
a

b
a

d
 

  

10
72

2
-1

2 

E
lő

ad
ó

-m
ű

v
és

ze
ti

 t
ev

ék
en

y
sé

g
 

Bevezetés a 

tánctörténetbe 

(szakmai érettségi 

vizsgatárgy) 

  280     280     180        180 

A tánc 

keletkezésétől a 

reneszánsz táncok 

világáig 

 72    72     45       45 
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Az udvari balett 

kialakulásától a 

reformkori magyar 

táncéletig 72    72     45       45 

A romantika 

másodvirágzásától 

az újítókig 72    72     45       45 

A XX. század első 

felének táncélete 64    64     45       45 

Táncművészet 

gyakorlatának 

alapjai     892**   892      828**       828  

Klasszikus balett 

alapjai  

436 

+36** 

+32**   472       

 450 

+18**      468 

Kortárs-moderntánc 

alapjai  

 72 

+36** 

+32**    140      

108 

+36**      144 

Néptánc alapjai  108     108       108      108 

Színpadi tánc alapjai   140    140       108      108 

10
72

6
-1

2 

S
zí

n
h

áz
i 

tá
n

c Klasszikus balett 

gyakorlat*  788**    788   320   320    54**    224**  278 

Alaplépések 

tanulótempóban I.  36   36      18**      18 

 

Alaplépések  36   36      18**      18 
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kombinációi I. 

Alaplépések 

tanulótempóban II.  36   36      18    27**  45 

Alaplépések 

kombinációi II.  36   36          

22 

+5**  27 

Alaplépések 

tanulótempóban III.  

84 

+24**   108          18  18 

Alapok elsajátítása: 

rúd, középgyakorlat, 

allegro, forgás  

84 

+24**   108          18  18 

Alaplépések 

kombinációi  III.  

84 

+24**   108          18  18 

Alapok elmélyítése 

I.  106   106          18  18 

 

Alapok elmélyítése 

II.  106   106          18  18 

Alapok elmélyítése 

III.   108   108          18  18 

Emeltebb szintű 

kombinációk I.       106  106      18  18 

Emeltebb szintű 

kombinációk II.       106  106      18  18 

Emeltebb szintű 

kombinációk III.       108  108      26  26 

Kortárs-moderntánc 

gyakorlat*   244**   126***  244   192**  192   36     126***    192**  228 
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Kortárs-moderntánc 

gyakorlata I  36  42*** 36      36  42***     

Kortárs-moderntánc 

gyakorlata II  108  42*** 108        42***  

44 

+32**  76 

Kortárs-moderntánc 

gyakorlata III.  36  42*** 36        42***  38  38 

Kortárs-moderntánc 

gyakorlatának 

elmélyítése I.  64   64          38  38 

Emeltebb szintű 

gyakorlatok       192  192      40  40 

Emelés gyakorlat*   136     136   64   64   36     80**   116  

Emelés 

gyakorlatának 

alapjai I.  72   72      18      18 

Emelés 

gyakorlatának 

alapjai II.  64   64      18      18 

Emelés 

gyakorlatának 

elmélyítése       64  64      

64 

+16**  80 

Színpadi tánc 

gyakorlat*  140     140  64   64   54    160   214 

Színpadi tánc 

gyakorlata I.  36   36      13    32  45 

Színpadi tánc 

gyakorlata II.  36   36      13    32  45 
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Színpadi tánc 

gyakorlatának 

elmélyítése I.  36   36      13    32  45 

Színpadi tánc 

gyakorlatának 

elmélyítése II.   32   32      15    32  47 

Az elsajátítottak 

integrálása, 

magasabb szintre 

emelése       64  64      32  32 

Néptánc gyakorlat*  172     172   64  64       128**   128  

A dunai 

táncdialektus ugrós 

táncai  36   36          25**  25 

A dunai–dialektus 

csárdásai közül 

választott tánc  36   36          

18 

+7**  25 

A tiszai 

táncdialektus 

csárdásai közül 

választott tánc  36   36          25  25 

Táncismeret 

bővítése  64   64          25  25 

Az erdélyi dialektus 

területéről 

kiválasztott 

táncrend tanulása       64  64      28  28 

Előadó- művészeti 

gyakorlat   64**  

34 

*** 64  256**  256   36**   34***   80  116  
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Előadó- művészeti 

gyakorlat I.  

32 

+32**  34*** 64      36**  34***    36 

Előadó- művészeti 

gyakorlat II.        

192 

+64**  256      80  80 

Színészmesterség 

gyakorlata  180**    180           96   96 

A színészmesterség 

alapjai  72**   72          24  24 

Helyzetgyakorlatok  72**   72          24  24 

Színpadi játék  36   36          48  48 

Balett elmélet 

gyakorlati 

prezentációval 118**     118 32     32 18     16    34  

A balett-technika 18**    18     6       6 

Az egyes egységek 

kifejtése 36**    36     6       6 

A klasszikus balett 

pózai, Temps lié 

32 

+32**    64     6       6 

A klasszikus balett 

emeltebb szintű 

gyakorlatainak 

elmélete      32   32     16   16 

Tánctörténet -

műelemzés      48   48     32     32 
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A kortárs tánc- 

táncmű elemzés- 

táncfilmek      48   48     32   32 

Zeneismeret 72**    72         32   32 
 

Zeneismeret alapjai 36**    36         16   16 

Kreatív zene I. 36**    36         16   16 

Összesen 
 312 

+176** 

2232 

+384   

160 

2544+ 

560**+ 

160*** 160 

832 

+128** -  1120  216 

900 

+144**  

160 

144 

+16** 

 848 

+112**   1120 

Összesen 

2544 

+560 **  3264 1120  1120 

1116 

 + 144 ** 

992 

 + 128 **  2540 

Elméleti óraszámok/aránya 14,78%   14,81%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 85,21%  

 

85,19% 

 

*Heti 5 óra a testnevelés órák terhére 

**Szabad sáv 

***Az összefüggő gyakorlat óraszáma az évfolyamok között megosztható 
 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 

teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.
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HELYI TANTERV                     Tantárgyak és óraszámok - szakmai órák    

Színházi táncos :    

Tananyagegység- 
tananyagelem megnevezése   
( tantárgyak) óraszámok 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.   

Szakmai tárgyak és óraszámaik   

balett 

heti 2 2 3 4 4   

éves 72 72 108 144 128   

moderntánc 

heti 1 1 2 3 3   

éves 36 36 72 108 96   

színpadi tánc 

heti 1 1 2 3 2   

éves 36 36 72 108 64   

néptánc 

heti 1 2 2 3 2   

éves 36 72 72 108 64   

színészmesterség 

heti 2 2 2 2     

éves 72 72 72 60     

zeneismeret 

heti 1 1         

éves 36 36         

emelés 

heti     2 2 2   

éves     72 60 64   

tánctörténet 

heti     1 1 2   

éves     36 30 64   

előadóművészi gyakorlat 

heti         4   

éves         128   

balett elmélet 

heti         2   

éves         64   
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Közismereti tárgyak és óraszámaik 

Tananyagegység- tananyagelem 
megnevezése  ( tantárgyak) óraszámok 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

magyar nyelv és irodalom 

heti 3 3 3 4   

éves 108 108 108 128   

idegen nyelvek 

heti 4 4 3 4   

éves 144 144 108 128   

matematika 

heti 3 3 4 4   

éves 108 108 144 128   

történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

heti 3 3 3 3   

éves 108 108 108 96   

etika 

heti       1   

éves       36   

biológia 

heti 1 1 3 3   

éves 36 36 108 108   

fizika 

heti 1 1       

éves 36 36       

földrajz 

heti 1 1 3 3   

éves 36 36 108 108   

kémia 

heti 1 1       

éves 36 36       

rajz és vizuális kultúra 

heti 1 1       

éves 36 36       

testnevelés* 

heti 5 5 5 5   

éves 180 180 180 180   

informatika 

heti 1 1   2   

éves 36 36   64   

ének-zene 

heti 1 1 1     

éves 36 36 36     

kommunikáció 

heti 2         

éves 72         

színház és drámatörténet heti   1 1 1   
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éves   36 36 32   

művészettörténet 

heti     1     

éves     36     

 

* A heti 5 testnevelés óra megoszlása: 1 óra hagyományos testnevelés, 1-1 óra akrobatika, néptánc, fitnesz-aerobik- kondicionáló tréning, tánc 

 

 
2.2.3.b,: Táncos, kortárs- modern táncos szakmairány, párhuzamos művészeti oktatás keretében 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 212 09  
A szakképesítés megnevezése: Táncos, kortárs- modern táncos szakmairány 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  - 
         

               Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

              Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési     

              sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések,  

              versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is 

 

 

                     A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra    
 

        A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, 

órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A 

két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes 

órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak 

tartalmával, összes óraszámával. 
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Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

Párhuzamos oktatás esetén felhasználható óraszámok: 

 

Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 órás szabad sáv ajánlott 

felhasználásával 
évfolyam 9. évfolyam 10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

hetek száma 36 36 36 32 32 

heti szakmai óraszám a 

heti 40 órás szki 

kerettanterv szerint 

11 12 13 16 31 

NAT művészet óra   1       

szabad sáv 4 4 4 4 4 

helyi szinten szakmai 

képzésre fordítható 

összes óraszám 

15 17 17 20 35 

éves óraszám 540 612 612 640 1120 

            

képzési óraszám 9-12:   2404       

képzési óraszám 13:   1120       

gyakorlat (felosztva)   160       

összes képzési óra:   3684       
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       Szakképzési évfolyamok: 
 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves 

óraszám 

szabadsá

vval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 

óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 

óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással 

párhuzamosan 

Ágazati 

szakképzés 

közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5           0,5     

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.               0,5  

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I.                2  
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Szakmai 

követelménymodulok Tantárgyak 

Párhuzamos képzés   

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

Szakképesítés első 

évf. 

Szakképesítés 

utolsó 

évfolyama 

9-12. évfolyam 

 ögy 

5/13. évfolyam 1/13. évfolyam 2/14. évfolyam 

e gy  szabad e gy e gy ögy e gy 

          

10722-12 Előadó-

művészeti 

tevékenység 

  

Bevezetés a 

tánctörténetbe  280           72     64    

Táncművészet 

gyakorlatának alapjai    896           432       224 

10724-12 

Kortárs-, modern tánc 

Klasszikus balett 

gyakorlata *   

   

616        256   144       128 

Graham technika 

gyakorlata   144            72      32 

Horton technika 

gyakorlata   72           72       

Limón technika 

gyakorlata   172           72     64 

Jazz technika gyakorlata   64       96   72     96 
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Improvizáció/ 

kompozíció gyakorlata          64         80 

Kontakt/partnering/lifting 

gyakorlata   72       64   72     64 

Egyéb kortárs- modern 

tánc technika gyakorlata           64         64 

Kortárs-, modern tánc 

kiegészítő gyakorlatai   280       160   144     160 

Kortárs-, modern tánc 

elmélete** 158        48   108     32   

Kortárs-, moderntánc 

történet         64   36         

Táncműelemzés  32       32         32   

összes óra  488 2316 
 160*** 

224 704 234  1080 

160 

208 912 

összes óra 2804 928 1314 1120 

  

* Heti 5 óra a testnevelés órák terhére 

** Szabad sáv  

*** Az összefüggő gyakorlat óraszáma az évfolyamok közt megosztható 
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A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai alapján szervezett párhuzamos képzés szakmai  óraszámai a 40 órás időkerethez igazodó és 

felhasználható óraszámokat és  a közismereti képzésre fordítható szabad sáv  óraszámait is tartalmazzák. A kerettanterv a szabad időkeretek felhasználására 

ajánlásokat fogalmaz meg. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 

teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  

témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés 

óraszáma a közismereti oktatással 

párhuzamosan 

Ágazati 

szakközép-

iskolai 

képzés 

összes 

óraszáma 

9-12. 

évfolyam 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma 

a közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a
 

9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

11
50

0
-1

2 
M

u
n

k
ah

el
y

i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 Munkahelyi egészség és biztonság 18                     18 18         18 

Munkavédelmi alapismeretek 4                     4 4         4 

Munkahelyek kialakítása 4                     4 4         4 

Munkavégzés személyi feltételei 2                     2 2         2 

Munkaeszközök biztonsága 2                     2 2         2 

Munkakörnyezeti hatások 2                     2 2         2 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4                     4 4         4 

11
49

9
-1

2 
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II.                               16   16 

Munkajogi alapismeretek                                4    4 

Munkaviszony létesítése                                4    4 

Álláskeresés                                4    4 

Munkanélküliség                                4    4 

11
49

8
-1

2 
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 

(é
re

tt
sé

g
ir

e 
ép

ü
lő

 

k
ép

zé
se

k
 e

se
té

n
) Foglalkoztatás I.                               64   64 

Nyelvtani rendszerzés 1                               8   8 

Nyelvtani rendszerezés 2                               8    8  

Nyelvi készségfejlesztés                               24    24  

Munkavállalói szókincs                               24    24  
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S
za

k
m

a
i 

k
ö

v
et

el
m

é
n

y
 

m
o

d
u

l 

Tantárgyak, 

témakörök 

 Szakközépiskolai képzés 

óraszáma a közismereti 

oktatással párhuzamosan 

S
za

k
k

ö
zé

p
is

k
o

la
i 

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a
 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a
 

Szakképesítés-specifikus 

szakképzés óraszáma 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a
 

    

9-12.  

évfolyam 9-
12

. 

év
fo

ly
am

 

5/13.  

évfolyam   

13.  

évfolyam 

14. 

évfolyam   

    e gy sz
ab

ad
  
ögy   e gy   e gy ögy e gy   

10
72

2
-1

2 
E

lő
ad

ó
-m

ű
v

és
ze

ti
 

te
v

ék
en

y
sé

g
 Bevezetés a 

tánctörténetbe 

 280 

      280       280  72      64   136 

A tánc 

keletkezésétől a 

reneszánsz táncok 

világáig 

 72 

      72      72  36          36  
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Az udvari balett 

kialakulásától a 

reformkori magyar 

táncéletig 

 72 

       72      72  36          36 
  

A romantika 

másodvirágzásától 

az újítókig 

 72 

       72      72       32     32 

  

A XX. század első 

felének táncélete 

 64 

       64      64        32    32 

  

Táncművészet 

gyakorlatának 

alapjai  

  

896      896     896     324      224  656 

  

Klasszikus balett 

alapjai 

  

504     504      504    144      128  272  

  

Kortárs-, modern 

tánc alapjai    144     144      144     72     32   104 

  Néptánc alapjai   104      104      104    36      32   68 

  

Színházi tánc 

alapjai   144     144      144    72      32  104  

10
72

4
-1

2 
K

o
rt

ár
s-

, 

m
o

d
er

n
 t

á
n

c 

Klasszikus balett 

gyakorlata*   616      616    256  872    144     128  272  
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9. évfolyam 

gyakorlatai   108      108           48       48  

10. évfolyam 

gyakorlatai 
  108      108           48        48 

11. évfolyam 

gyakorlatai 
   144     144          48        48  

12. évfolyam 

gyakorlatai 
   256     256                64   64 

13. évfolyam 

gyakorlatai 
             256 256          64   64 

  

Graham technika 

gyakorlata   

 

144     144       72     32  104 

 

Graham technika 

alapgyakorlatai    72     72    72   36        36 

Graham technika 

emelt szintű 

gyakorlatai    36     36    36   36        36 

Graham 

kombináció/koreo

gráfia   36     36    36         32  32 

 

Horton technika 

gyakorlata   72     72    72   72        72 
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Horton technika 

alapgyakorlatai   36     36    36   36       36 

Horton technika 

emelt szintű 

gyakorlatai   18     18    18    18        18 

Kombináció a 

Horton technika 

felhasználásával   18     18    18   18       18 

  

Limón technika 

gyakorlata   172     172    172   72     64  136 

 

Tradicionális 

Limón 

alapgyakorlatai    36     36    36   36        36 

Kortárs Limón 

alapgyakorlatok   72     72    72   36     32  68 

Kortárs Limón 

emelt szintű 

gyakorlatai   64     64   64 64         32  32 

  

Jazz technika 

gyakorlata   64    96    160   72     96  168 

 

Jazz technikaalap 

gyakorlatai   64     64    64   72        72 

Kortárs jazz 

technika         64    64          64  64 
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Jazz kombináció/ 

koreográfia         32    32          32  32 

  
Improvizáció/ 

kompozíció 

gyakorlata           64 64         80 80 

 

Improvizáció           32 32         32 32 

Szóló kompozíció           16 16         24 24 

Társas kompozíció           16 16         24 24 

  

Kontakt/ 

partnering/ 

lifting gyakorlata    72    72  64  136   90     64  136 

 

Kontakt alapjai   72     72    72   72        72 

Partnering    32     32    32        32  32 

Lifting    32     32     32         32  32 

  

Egyéb kortárs-

modern technika 

gyakorlata           64 64         64 64 

 

Alapgyakorlatok           32 32         32 32 

Emelt szintű 

gyakorlatok           16 16         16 16 

Kombináció           16 16         16 16 
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Kortárs 

moderntánc 

kiegészítő 

gyakorlatai   280    160 440   280   144     160   
 

Modern repertoire   136    136  96 200   72     64  136 

Színészmesterség   144     144    144   72     32  104 

Színpadi gyakorlat           64 64         64  64 

  

Kortárs- 

moderntánc 

elmélete**  158          48   206       32    140 

 

Zeneelmélet/ 

ritmus 86       86       36     32    68 

Művészettörténet  72      72      36          36 

Anatómia         48   48 36          36 

 

Kortárs 

moderntánc 

történet          64    64 36          36 

XX. századi nagy 

újítóinak 

munkássága          32   32 18         18 

Újító törekvések 

Magyarországon          16   16 9         9 
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Napjaink 

táncművészete          16   16 9         9 

 
Táncműelemzés  32      32 32   64       32    32 

A tánctörténet 

klasszikussá vált 

darabjai  32            32          16 

Külföldi kortárs- 

modern alkotók 

darabjai 16           16          8 

Hazai alkotók 

jelentős darabjai 16           16          8 

Összesen  448  2316   

160*** 

   224  704  3892  234  1080 

160 

 208  912   

Összesen 2804     928         1260 

Elméleti óraszámok/aránya 18%        

Gyakorlati óraszámok/aránya 82%        

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói 

éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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                      Helyi tanterv: 

Kortárs-modern táncos : Tantárgyak és óraszámok - szakmai órák     

Tanagyegység- tananyagelem 
megnevezése ( tantárgyak) óraszámok 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

balett 

heti 1 1 2 2 3 

éves 36 36 72 60 96 

moderntánc 1. ( art jazz) 

heti 1 2 3 3 3 

éves 36 72 108 90 96 

moderntánc 2. ( graham, limón) 

heti     2 2 2 

éves     72 60 64 

néptánc,ritmika 

heti 1 1       

éves 36 36       

kontakt 

heti     2 2 2 

éves     72 60 64 

improvizáció 

heti       2 2 

éves       60 64 

zenetörténet 

heti 1 1       

éves 36 36       

tánctörténet 

heti     2 2   

éves     72 60   

emelés 

heti     2 2   

éves     72 60   

színészmesterség 

heti 2 2 1     

éves 72 72 36     

színpadi tánc 

heti 2 2 2 2 2 

éves 72 72 72 60 64 

előadó művészi gyakorlat 

heti         4 

éves         128 
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Közismereti tárgyak és óraszámaik 

Tananyagegység- tananyagelem 
megnevezése  ( tantárgyak) óraszámok 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

magyar nyelv és irodalom 

heti 3 3 3 4   

éves 108 108 108 128   

idegen nyelvek 

heti 4 4 3 4   

éves 144 144 108 128   

matematika 

heti 3 3 4 4   

éves 108 108 144 128   

történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

heti 3 3 3 3   

éves 108 108 108 96   

etika 

heti       1   

éves       36   

biológia 

heti 1 1 3 3   

éves 36 36 108 108   

fizika 

heti 1 1       

éves 36 36       

földrajz 

heti 1 1 3 3   

éves 36 36 108 108   

kémia 

heti 1 1       

éves 36 36       

rajz és vizuális kultúra 

heti 1 1       

éves 36 36       

testnevelés* 

heti 5 5 5 5   

éves 180 180 180 180   

informatika 

heti 1 1   2   

éves 36 36   64   

ének-zene 

heti 1 1 1     

éves 36 36 36     

kommunikáció 

heti 2         

éves 72         
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színház és drámatörténet 

heti   1 1 1   

éves   36 36 32   

művészettörténet 

heti     1     

éves     36     

 

* A heti 5 testnevelés óra megoszlása: 1 óra hagyományos testnevelés, 1-1 óra akrobatika, néptánc, fitnesz-aerobik- kondicionáló tréning, tánc 

 

 

 
2.2.3.c,: Táncos, néptáncos szakmairány, párhuzamos művészeti oktatás keretében 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 212 09  
A szakképesítés megnevezése: Táncos, néptáncos szakmairány 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  - 
         

               Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

              Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési     

              sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések,  

              versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is 

 

A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete 

megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két 

évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes 

órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak 

tartalmával, összes óraszámával. 
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Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

Párhuzamos oktatás esetén felhasználható óraszámok: 

 

 

Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 órás szabad sáv ajánlott 

felhasználásával 
évfolyam 9. évfolyam 10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

hetek száma 36 36 36 32 32 

heti szakmai óraszám a 

heti 40 órás szki 

kerettanterv szerint 

11 12 13 16 31 

NAT művészet óra   1       

szabad sáv 4 4 4 4 4 

helyi szinten szakmai 

képzésre fordítható 

összes óraszám 

15 17 17 20 35 

éves óraszám 540 612 612 640 1120 

            

képzési óraszám 9-12:   2404       

képzési óraszám 13:   1120       

gyakorlat (felosztva)   160       

összes képzési óra:   3684       
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                              Szakképzési évfolyamokon: 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves 

óraszám 

szabadsá

vval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 

óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 

óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként  

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással 

párhuzamosan 

Ágazati 

szakképzés 

közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5           0,5     

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.               0,5  
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11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I.                2  
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodu

lok 

Tantárgyak 

 
Párhuzamos képzés 

 

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. 

Szakképesítés első évf. 
Szakképesítés 

utolsó évfolyama 

5-

8. 

év

fol

ya

m 

9-12. évfolyam 

ögy 

*** 

5/13. évfolyam 1/13. évfolyam 2/14. évfolyam 

gy e gy 

sz
ab

ad
 

e gy 

sz
ab

ad
 

e gy 

sz
ab

ad
 

Ögy

*** 
e gy 

sz
ab

ad
 

10722-12 

Előadó-művészeti 

tevékenység 

Bevezetés a 

tánctörténetbe   280*        140*            

Táncművészet 

gyakorlatának 

alapjai **   892*       892*      

10725-12 

Néptánc 

Tánctörténet  -  -  - -    32* -    - -     32* -   

Néprajz/ 

Folklorisztika    140* -      64*  -    - -     114* -   

Zeneelmélet - 

Zenetörténet - 36 - -  - -    - --     - -   

Néptánc 

gyakorlata*,** 

„ögy” - -  1006*     - 

 480

*    - 210*       542*   

Népzene 

gyakorlata ** 

„ögy” - - 104*    32*  - -   - 96*   
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Klasszikus balett 

gyakorlat ** - - 72        128    - -     - -   

Népi 

gyermekjáték 

gyakorlat - - -    32*  - -   - 32*   

Színész- 

mesterség 

gyakorlata - - -    64*  - -   - 32*   

Előadó 

művészeti 

gyakorlat/ 

Repertoár 

gyakorlat *,** 

 „ögy” - - 560*    128*  - -    128*   

Kinetográfia 

gyakorlati 

prezentációval - - -       64*           - 64*   

összes óra   474 2634   160 

 

 176  928  158 

1102

   160 

 

226 894  

összes óra   3108 1104 1260  1120 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai alapján szervezett párhuzamos képzés szakmai óraszámai a 40 órás időkerethez igazodó és 

felhasználható óraszámokat és a közismereti képzésre fordítható szabad sáv óraszámait is tartalmazzák. A kerettanterv a szabad időkeretek felhasználására 

ajánlásokat fogalmaz meg. 

* Heti 5 óra a testnevelés órák terhére 

** Szabad sáv 

*** Az összefüggő gyakorlat óraszáma az évfolyamok között megosztható. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 

teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  

témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés 

óraszáma a közismereti oktatással 

párhuzamosan 

Ágazati 

szakközép-

iskolai 

képzés 

összes 

óraszáma 

9-12. 

évfolyam 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma 

a közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a
 

9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

11
50

0
-1

2 
M

u
n

k
ah

el
y

i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 Munkahelyi egészség és biztonság 18                     18 18         18 

Munkavédelmi alapismeretek 4                     4 4         4 

Munkahelyek kialakítása 4                     4 4         4 

Munkavégzés személyi feltételei 2                     2 2         2 

Munkaeszközök biztonsága 2                     2 2         2 

Munkakörnyezeti hatások 2                     2 2         2 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4                     4 4         4 

11
49

9
-1

2 
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II.                               16   16 

Munkajogi alapismeretek                                4    4 

Munkaviszony létesítése                                4    4 

Álláskeresés                                4    4 

Munkanélküliség                                4    4 

11
49

8
-1

2 
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 

(é
re

tt
sé

g
ir

e 
ép

ü
lő

 

k
ép

zé
se

k
 e

se
té

n
) Foglalkoztatás I.                               64   64 

Nyelvtani rendszerzés 1                               8   8 

Nyelvtani rendszerezés 2                               8    8  

Nyelvi készségfejlesztés                               24    24  

Munkavállalói szókincs                               24    24  
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2. számú táblázat 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 
 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak, 

témakörök  

 Szakközépiskolai képzés 

óraszáma a közismereti 

oktatással párhuzamosan 

S
za

k
k

ö
zé

p
is

k
o

la
i 

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a 

Szakképesíté

s-specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a
 

Szakképesítés-specifikus szakképzés 

óraszáma 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a
 

    

5-8. 

évf

olya

m 9-12. évfolyam 

9-
12

. 

év
fo

ly
am

 

5/13. 

évfolyam   13. évfolyam 14. évfolyam   

    gy e gy 

sz
ab

ad
  

***

ögy   e gy 

sz
ab

ad
 

  e gy 

sz
ab

ad
 

***

ögy e gy 

sz
ab

ad
 

  

10722-12 

Előadó-

művészeti 

tevékenység 

Bevezetés a 

tánctörténetbe   280 *   - 280        280 140*   -     -     140 

A tánc keletkezésétől 

a reneszánsz táncok 

világáig   72                  50               

Az udvari balett 

kialakulásától a  72         30        
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reformkori magyar 

táncéletig  

A romantika másod 

virágzásától az 

újítókig  72         30        

A XX. sz. első felének 

táncélete   64         30        

Táncművészet 

gyakorlatának alapjai 

**   892*   892    892  892*    -  892 

 

Klasszikus balett 

alapjai    504     504         504   504            504  

Kortárs-moderntánc 

alapjai     140    140        140    140            140 

Néptánc alapjai     108     108       108    108             108 

Színházi tánc alapjai      140     140       140    140            140  

10725-12 

Néptánc 

 

Tánctörténet  -    - 32* -  32 -  -  32*   32 

A XX. sz. második 

felének táncélete             15                 15       

A komplex vizsga 

szóbeli 

vizsgatevékenységéne

k előkészítése       17        17    

Néprajz/ 

Folklorisztika *  140* -   140 64* -  204   -  114*   114 
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A magyar néprajz 

alapjai  36             16    

Táncfolklorisztikai 

alapismeretek  36             18    

A magyar nép táji-

történeti tagozódása  36             32    

 

A magyar nép 

táncainak 

csoportosítási 

lehetőségei  32             32    

A komplex vizsga 

szóbeli 

vizsgatevékenységéne

k előkészítése  -     64        16    

Zeneelmélet- 

Zenetörténet  36 -   36 -   36 -  -  -   - 

Zenei 

készségfejlesztés  18                 

Zeneelméleti – 

zenetörténeti 

alapismeretek  18                 

Néptánc gyakorlat 

*,**, „ögy”  - 

1006*

*   1006  480  1486 - 210*    542*  752 

Tánctechnikai képzési, 

készség-, 

képességfejlesztési 

gyakorlat   94     -    -    -  - 

A dunai táncdialektus 

táncainak gyakorlata 

„ögy”   240     112    64    132   
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A tiszai 

 táncdialektus 

táncainak gyakorlata 

„ögy”   240     128    64    100   

 

Az erdélyi 

táncdialektus 

táncainak gyakorlata 

„ögy”    272     144    82    144   

Más népek táncainak 

gyakorlata  

„ögy”   128     64    -    134   

Táncszínházi 

gyakorlatok „ögy”   32     32    -    32   

Népzene gyakorlat  

„ögy”  - 104*   104  32*  136  -    96*  96 

A magyar 

népzenekutatás rövid 

történetének, ill. 

legjelentősebb 

népzenekutatóink 

bemutatásának 

gyakorlati 

prezentációja   18     -        -   

A népi éneklés 

technikájának 

gyakorlata   18     -        32   

A néptánchoz 

kapcsolódó népdalok 

éneklésének 

gyakorlata 

„ögy”    50     32        32   
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Népi hangszerek, 

hangszer együttesek 

játékgyakorlatának 

megismerése    18     -        32   

 

Klasszikus balett 

gyakorlat   72   72  128  200  -    -  - 

A klasszikus balett 

alapjainak kibővített 

gyakorlata I.   72     -    -    -  - 

A klasszikus balett 

alapjainak kibővített 

gyakorlata II.        128           

Népi gyermekjáték 

gyakorlat   -     32*  32  -    32*  32 

Sport-küzdő 

karakterű 

népi gyermekjátékok 

gyakorlata   -     16    -    16   

Énekes-táncos népi 

gyermekjátékok 

gyakorlata   -     16    -    16   

Színészmesterség 

gyakorlata   -     64*  64  -    32*  32 

Komplex készség,- 

képesség fejlesztés 

gyakorlata   -     16    -    -   

Színészmesterség, 

testbeszéd és a 

színpadi mozgás 

gyakorlata   -     48    -    32   
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Előadóművészi 

gyakorlat/ 

Repertoár gyakorlat 

*,**, „ögy”   560*   560  

128

*  688  -    128*  128 

 

A képzés során tanult 

koreográfiák 

bemutatása és 

gyakorlása 

„ögy”   420     96    -    96   

Műsor összeállítási 

gyakorlat 

„ögy”   70     16    -    16   

Jelmez és 

kellékhasználati 

gyakorlat 

„ögy”   70     16    -    16   

Kinetográfia 

gyakorlati 

prezentációval   -     64*  64      64*  64 

A tánclejegyzés 

alapfogalmainak 

gyakorlata     -          16        -        16      

A tánclejegyzés 

rendszerének 

gyakorlata   -     16    -    16   

A tánclejegyzés 

leolvasási gyakorlata   -     32    -    32   

Összesen   456 2634  

160 

 3090 96 928    158 1102  

160 

 226  894    

Összesen   3090   1024  4274 1260 1120 2540  

Elméleti óraszámok/aránya   9-12. évf.: 14,03% - 13. évf.: 9,38% - Összesen: 12,92%   16,1% 
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Gyakorlati óraszámok/aránya   9-12. évf.: 85,97% - 13. évf.:  90,62% - Összesen: 87,08%   83,9% 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 
* Heti 5 óra a testnevelés órák terhére 

** Szabad sáv 

*** Az összefüggő gyakorlat óraszáma az évfolyamok között megosztható. 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 

teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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Néptáncos  : Szakmai órák   -   HELYI TANTERV  

Tananyagegység- tananyagelem 
megnevezése ( tantárgyak) óraszámok 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

népi gyermekjáték 

heti 1 1       

éves 36 36       

balett 

heti 1 2 2 2 2 

éves 36 72 72 60 64 

néptánc 1. ( ritmika, lépésanyag) 

heti 1 1 2 2 3 

éves 36 36 72 60 96 

néptánc 2. ( táncrendek tanulása) 

heti 1 1 2 2 3 

éves 36 36 72 60 96 

modern-tánc 

heti 1 1 1 1 1 

éves 36 36 36 30 32 

színpadi tánc 

heti 1 2 2 2 2 

éves 36 72 72 60 64 

színészmesterség 

heti 2 2 2 2   

éves 72 72 72 60   

tánctörténet 

heti     1 1   

éves     36 36   

zeneismeret 

heti 1 1       

éves 36 36       

népzene 

heti 1 1 2 2 2 

éves 36 36 72 60 64 

folklorisztika 

heti 1 1 1 1 1 

éves 36 36 36 30 32 

Balettelőkészítő gyakorlatok, 
esztétikus testképzés 

heti 1         

éves 36         

előadó művészi gyakorlat 

heti         4 

éves         128 
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* A heti 5 testnevelés óra megoszlása: 1 óra hagyományos testnevelés, 1-1 óra akrobatika, 

néptánc, fitnesz-aerobik- kondicionáló tréning, tánc 
 
 

2.2.3.d,: Gyakorlatos színész, színházi és filmszínész , párhuzamos művészeti oktatás  
               keretében 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 212 03  
A szakképesítés megnevezése: gyakorlatos színész, színházi és filmszínész 

szakirány 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, 

kommunikáció 

Közismereti tárgyak és óraszámaik 

Tananyagegység- tananyagelem 
megnevezése  ( tantárgyak) óraszámok 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

magyar nyelv és irodalom 

heti 3 3 3 4   

éves 108 108 108 128   

idegen nyelvek 

heti 4 4 3 4   

éves 144 144 108 128   

matematika 

heti 3 3 4 4   

éves 108 108 144 128   

történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

heti 3 3 3 3   

éves 108 108 108 96   

etika 

heti       1   

éves       36   

biológia 

heti 1 1 3 3   

éves 36 36 108 108   

fizika 

heti 1 1       

éves 36 36       

földrajz 

heti 1 1 3 3   

éves 36 36 108 108   

kémia 

heti 1 1       

éves 36 36       

rajz és vizuális kultúra 

heti 1 1       

éves 36 36       

testnevelés* 

heti 5 5 5 5   

éves 180 180 180 180   

informatika 

heti 1 1   2   

éves 36 36   64   

ének-zene 

heti 1 1 1     

éves 36 36 36     

kommunikáció 

heti 2         

éves 72         

színház és drámatörténet 

heti   1 1 1   

éves   36 36 32   

művészettörténet 

heti     1     

éves     36     
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Ágazati besorolás száma és megnevezése:  - 

               Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

              Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési     

              sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések,  

              versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is 
 

A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 

érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. 

A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati 

szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 

4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai 

szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 

                       Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

                                           Párhuzamos művészeti képzés keretében 

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 
 

Szakképzési évfolyamokon: 
 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 
 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a 

szakközépiskola 9-12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben 

az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a 

szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt 

keletkezik!) 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással 

párhuzamosan 

Ágazati 

szakképzés 

közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5           0,5     

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.               0,5  

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I.                2  
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Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 
Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

10613-12 

Munkavédelem 

színházi 

munkaterületeken            

Munkavédelmi 

ismeretek 

színházi 

munkaterületeken 

0,5           0,5     

10616-12 

Színpadi és 

filmszínészi alakítás 

Színészmesterség 

gyakorlata 
 2   2   2   2  8   10 

Vers- és 

prózamondás 

gyakorlata 

  

 

  

 

 1,5 

 

 2  4 

 

 4 

Beszédtechnika 

csoportos és 

egyéni gyakorlata 

 1  0,5      3  3 

Ének- és 

hangképzés 

egyéni gyakorlata 

 0,5  0,5  0,5  0,5  2  2 

Színpadi mozgás 

gyakorlata 
 0,5   1   1   2  6   4 

Színházi-, filmes- 

és drámai 

műalkotások 

története, 

elemzése, 

esztétikája 

   2   2   3  7   5,5  

összes óra 1   4 
70 

2 4  
105 

2   5 
140 

 3  7 8  23  
160 

8  23  

összes óra 5 6 7 10 31 31 
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A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali 

rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 

teljesülnie. 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak, 

témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés 

óraszáma a közismereti oktatással 

párhuzamosan 

Ágazati 

szakközép-

iskolai 

képzés 

összes 

óraszáma 

9-12. 

évfolyam 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma 

a közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 

9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

11
50

0
-1

2 
M

u
n

k
ah

el
y

i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 Munkahelyi egészség és biztonság 18           18 18     18 

Munkavédelmi alapismeretek 4           4 4     4 

Munkahelyek kialakítása 4           4 4     4 

Munkavégzés személyi feltételei 2           2 2     2 

Munkaeszközök biztonsága 2           2 2     2 

Munkakörnyezeti hatások 2           2 2     2 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4           4 4     4 

11
49

9
-1

2 
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

á

s 
II

. 

Foglalkoztatás II.                16  16 

Munkajogi alapismeretek                4  4 

Munkaviszony létesítése                4  4 

Álláskeresés                4  4 
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Munkanélküliség                4  4 

11
49

8
-1

2 
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 

(é
re

tt
sé

g
ir

e 
ép

ü
lő

 

k
ép

z
és

ek
 e

se
té

n
) Foglalkoztatás I.                64  64 

Nyelvtani rendszerzés 1                8  8 

Nyelvtani rendszerezés 2                8  8 

Nyelvi készségfejlesztés                24  24 

Munkavállalói szókincs                24  24 

Szakmai 

követel-

mény-

modul 

Tantárgyak, 

témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással 

párhuzamosan 

Ágazati 

szakközép-

iskolai 

képzés 

összes 

óraszáma 

9-12. 

évfolyam 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés 

óraszáma a 

közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A 

szakkép-

zés 

összes 

óraszáma 
9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

10
61

3
-1

2 
M

u
n

k
av

éd
el

em
 s

zí
n

h
áz

i 

m
u

n
k

at
er

ü
le

te
k

en
 

Munkavédelmi 

ismeretek színházi 

munkaterületeken 

18           18 18     18 

A színházi üzem 

veszélyforrásai 

veszélyhelyzetei, 

azok elhárítása 

9            9      
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A színpadi 

tevékenység 

balesetvédelmi 

előírásai 

5            5      

A színházi üzem 

kiszolgáló 

területeinek 

veszélyforrásai, 

helyzetei, 

balesetvédelmi 

előírásai 

4            4      

10
61

6
-1

2 
S

zí
n

p
ad

i 
és

 f
il

m
sz

ín
és

zi
 a

la
k

ít
ás

 Színészmesterség 

gyakorlata 
 72 (ögy/9)  72 

(ögy/ 

10) 
 72 

6(ögy/ 

11) 
 66   288 ögy  320 608 

Szöveg nélküli és 

szöveges 

helyzetgyakorlatok, 

etűdök 

 72 (ögy)           72     

Zenés 

helyzetgyakorlatok, 

etűdök 

    72 (ögy)        72     

Különböző 

hangulatú, egyszerű 

szerkezetű jelenetek 

előadása 

színdarabokból 

       72 6(ögy)  66   144 ögy    
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Kötött szövegű, 

verses 

drámarészletek 

előadása, színpadi 

stilizáció 

                128  

Lélektani ábrázolás 

megjelenítése 

különböző stílusú 

drámarészletek 

előadásával 

                144  

Kamera előtti, 

filmszínészi játék 
                48  

Vers- és 

prózamondás 

gyakorlata 

     18  54 
8 (ögy/ 

11) 
 64   144 ögy  128 272 

Egyszerű szerkezetű, 

hangulat- és tájfestő 

lírai és prózai művek 

elemzése és előadása 

     18  18      36     

Összetett szerkezetű, 

különböző verselésű 

lírai művek elemzése 

és előadása 

       36      36     

Párbeszédes 

szerkezetű és prózai 

szövegek előadása 

        8(ögy)  64   72 ögy    

Balladák előadása                 40  

Modern lírai és 

prózai művek 

elemzése és előadása  

                40  



 145. 

Drámai szövegek, 

monológok előadása 
                48  

Beszédtechnika 

csoportos és egyéni 

gyakorlata 

 36   18 18(ögy/10)   36(ögy/11)     108   96 204 

Lazító, légző és 

koncentrációs 

gyakorlatok 

 18   6 8        32   8  

A hangadás: 

zöngegyakorlatok, 

hangerő, 

hangmagasság  

 12   6 8   6     32   20  

Artikulációs és 

hangzójavító 

gyakorlatok 

 6   6 2   12     26   16  

Ritmus-, 

tempógyakorlatok 
        18     18   16  

A hanglejtés, 

hangsúly, hangszín 

gyakorlatai 

                28  

Nonverbális kifejező 

eszközök  
                8  

Ének- és hangképzés 

egyéni gyakorlata 
 18   18   18   18   72   64 136 

Légzéstechnika  2   2   2   2   8   4  

Hangadás, skála-

gyakorlatok 
 2   2   2   2   8   8  

Népdalok, népdalfel-

dolgozások, 

virágénekek előadása 

 14   14         28     

Sanzonok, táncdalok, 

duettek előadása 
       14   14   28     

Dramatikus                 26  
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szerkezetű sanzonok, 

kuplék előadása 

Musicalrészletek 

előadása 
                26  

Színpadi mozgás 

gyakorlata 
 18 

18 

(ögy/9) 
 36   36 44(ögy/11)  64   216 ögy  128 344 

Színpadi mozgás-

tréning, koordinációs 

gyakorlatok  

 18   18         36   32  

Testtudat kialakítását 

célzó technikák  
  18  18         36   32  

Tánctechnikai 

tréningek (balett-, 

jazz tánc) 

       18   18   36   32  

Kontakt-technikák          18  18   36   32  

Pantomim        9 13  14   36     

Néptánc        9 13  14   36     

Színházi-, filmes- és 

drámai műalkotások 

története, elemzése, 

esztétikája 

   72   72   108   252   176  428 

Irodalmi műelemzés, 

poétikai és 

dramaturgiai 

ismeretek 

   12   12   12   36      

Művelődéstörténeti 

és művészettörténeti 

korszakok  

   6   6   6   18      

Jelmez-, viselet-, és 

divattörténet  
   6   6   6   18      
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A színházművészet 

elmélete, esztétikája 
   12   12   12   36      

Egyetemes 

színháztörténet 
   18   18      36   32   

Magyar 

színháztörténet 
         36   36   32   

Egyetemes 

drámatörténet 
   18   18      36   16   

Magyar 

drámatörténet 
         36   36   16   

A színművészet 

etikai vonatkozásai 
               8   

A színművészet 

pszichológiai 

vonatkozásai 

               8   

Filmelmélet, 

filmesztétika 
               32   

Egyetemes és magyar 

filmtörténet 
               32   

Összesen 36 144 
70 

72 144 
105 

72 180 
140 

108 212  288 828 
160 

256 736  

Összesen 180 216 252 320  1116 992 2268 

Elméleti óraszámok/aránya         

Gyakorlati óraszámok/aránya        

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói 

éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.
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* A heti 5 testnevelés óra megoszlása: 1 óra hagyományos testnevelés, 1-1 óra akrobatika, 

néptánc, fitnesz-aerobik- kondicionáló tréning, tánc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Közismereti tárgyak és óraszámaik 

Tananyagegység- tananyagelem 
megnevezése  ( tantárgyak) óraszámok 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

magyar nyelv és irodalom 

heti 3 3 3 4   

éves 108 108 108 128   

idegen nyelvek 

heti 4 4 3 4   

éves 144 144 108 128   

matematika 

heti 3 3 4 4   

éves 108 108 144 128   

történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

heti 3 3 3 3   

éves 108 108 108 96   

etika 

heti       1   

éves       36   

biológia 

heti 1 1 3 3   

éves 36 36 108 108   

fizika 

heti 1 1       

éves 36 36       

földrajz 

heti 1 1 3 3   

éves 36 36 108 108   

kémia 

heti 1 1       

éves 36 36       

rajz és vizuális kultúra 

heti 1 1       

éves 36 36       

testnevelés* 

heti 5 5 5 5   

éves 180 180 180 180   

informatika 

heti 1 1   2   

éves 36 36   64   

ének-zene 

heti 1 1 1     

éves 36 36 36     

kommunikáció 

heti 2         

éves 72         

színház és drámatörténet 

heti   1 1 1   

éves   36 36 32   

művészettörténet 

heti     1     

éves     36     
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2.2.4.  Felnőttoktatás:  

            2.2.4.a,:  Gimnáziumi felnőttoktatás 9-12. évfolyamon 

            2.2.4.b,:  Szakgimnáziumi felnőttoktatás 1/13, 2/14. évfolyamon, táncos szakokon 

                            (színházi táncos, néptáncos, kortárs- modern táncos) 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második 

évfolyamának (2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete 

megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának 

szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két 

évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati 

szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete 

megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra 

jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

 

  A szakképesítés azonosító száma: 54 212 09. 

                         Szakképesítés megnevezése: Táncos II. Színházi táncos szakmairány 

                         A szakmacsoport száma és megnevezése: 4.. Művészet, közművelődés,  

                                                                                            kommunikáció 

                         Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadóművészet 

                          Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

                          Elméleti képzési idő aránya: 20% 

                          Gyakorlati képzési idő aránya: 80% 

                          Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

              2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően160 óra 

               
 

 

 A szakképesítés azonosító száma: 54 212 09. 

                         Szakképesítés megnevezése: Táncos II. Néptáncos szakmairány 

                         A szakmacsoport száma és megnevezése: 4.. Művészet, közművelődés,  

                                                                                            kommunikáció 

                         Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadóművészet 

                          Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

                          Elméleti képzési idő aránya: 20% 

                          Gyakorlati képzési idő aránya: 80% 

                          Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

              2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően160 óra 

 

 A szakképesítés azonosító száma: 54 212 09. 

                         Szakképesítés megnevezése: Táncos II. Kortárs- modern táncos szakmairány 

                         A szakmacsoport száma és megnevezése: 4.. Művészet, közművelődés,  

                                                                                            kommunikáció 

                         Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadóművészet 

                          Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

                          Elméleti képzési idő aránya: 20% 

                          Gyakorlati képzési idő aránya: 80% 

                          Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

              2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően160 óra 
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            2.2.4.c,:  Szakgimnáziumi felnőttoktatás 1/13, 2/14. évfolyamokon, gyakorlatos  

                           színész, színházi és filmszínész szakirány 

 A szakképesítés azonosító száma: 54 212 03. 

                         Szakképesítés megnevezése: gyakorlatos színész, színházi és filmszínész 

                         A szakmacsoport száma és megnevezése: 4.. Művészet, közművelődés,  

                                                                                            kommunikáció 

                         Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadóművészet 

                          Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

                          Elméleti képzési idő aránya: 30% 

                          Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

                          Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

              2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően160 óra 

 

évfolyam 
heti óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óraszám 
szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 35 óra/hét 1085 óra/év 

Összesen: 2237 óra  2505 óra 

 

              

2.2.5.: Alapfokú művészetoktatás 

 

            2.2,5.a,: Táncművészeti ág: 

                          Balett tanszak: előképző 1-2 évf., alapfok 1-6. évf., továbbképző 7-10. évf. 

                          Modern – kortárs tánc tanszak: továbbképző 7-10. évf.                        

                          Néptánc tanszak: előképző 1-2 évf., alapfok 1-6. évf., továbbképző 7-10. évf. 

                          Társastánc tanszak: továbbképző 8-10. évf. 

 

             2.2,5.b,: Színművészeti  ág: 

                         Színjáték tanszak: előképző 1-2 évf., alapfok 1-6. évf., továbbképző 7-10. évf. 

 

     Igazodva a város alapfokú művészet oktatásának szerkezetéhez iskolánk a modern-kortárs 

tánc tanszakon és a társastánc tanszakon csak továbbképző évfolyamokat indít, amelyekre a 

belépés feltétele a más iskolában megszerzett alapfokú művészeti bizonyítvány vagy az 

iskolánk által szervezett szintvizsga sikeres teljesítése.  
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2.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

 Az iskola pedagógusai az oktató munka során csak olyan nyomtatott taneszközöket 

használhatnak a tananyag feldolgozásához, melyet a művelődési és közoktatási 

miniszter hivatalos tankönyvvé nyilvánított és tartalmazzák a NAT által előírt 

ismeretanyagot. Kivételt képeznek a nyelvek oktatásánál alkalmazott kiegészítők.  

 A hagyományos tanulói felszerelésen kívül, különleges, nagyobb anyagi terhet jelentő 

elvárásokat a szülőkkel szemben nem támasztunk.  

 Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

taneszközöket az egyes szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

Egy évfolyamra csak egyfajta tankönyvet lehet alkalmazni egységesen. 

 A szükséges tankönyveket egységesen rendeljük meg minden tanuló számára, térítését 

a tanév elején a szülők fizetik be.  

 Tankönyv-vásárláshoz nyújtott támogatás mindig a hatályos jogszabályok alapján 

történik. A támogatást élvező diák számára a tankönyveket az iskolai könyvtár 

készleteiből biztosítjuk. A tartós tankönyveket (függvénytáblázat, atlaszok stb.) az arra 

rászoruló tanuló számára 9. évfolyamban adjuk, azonban visszaadási kötelezettsége 

van az érettségi idején, illetve ha az iskolát elhagyja. 

 A támogatott tanulók a kapott könyvekre legjobb tudásuk alapján vigyáznak. Minden 

év végén visszaszolgáltatják a könyvtár tankönyv állományába.   

 A kötelező taneszközökről a szülőket minden tanév elején az iskola tájékoztatja. A 

taneszközök beszerzése a tanév kezdetét követően minél hamarabb a szülők 

kötelessége.  

 A Közoktatási törvény 19. § (3) bekezdésében foglaltakat iskolánkra nézve is 

kötelezőnek tartjuk. Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek 

beszerzésére vonatkozó döntést nem változtatjuk meg, ha abból a szülőre fizetési 

kötelezettség hárul.  

 A tankönyvválasztást négyévenként vizsgáljuk felül, illetve jogszabályváltozás esetén. 

 A tankönyv és a taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük 

figyelembe:  

- a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

- tartalmazzon minden szükséges tananyagot a középszintű érettségi 

vizsgához és kiegészítésképpen (pl. apró betűvel) az emelt szintű érettségi 

vizsgához;  

- a tankönyv stílusa legyen érdeklődést keltő;  

- legyen áttekinthető szerkezetű (az alapvető fontosságú definíciók, tételek, 

összefüggések legyenek nyomdatechnikailag kiemelve). A szöveg jól 

olvasható legyen, az ábrák legyenek világosak.  

- fejlessze a tanulók szókincsét és kerülje a szokatlan vagy nehezen érthető 

stíluselemeket;  

- az ösztönző pedagógiai igényekhez igazodjon a tankönyv alakja, a papír 

minősége, a betűtípus és a betű nagysága, a színek alkalmazása, stb.;  

- érvényesüljenek esztétikai és egészségügyi szempontok;  

- a tankönyvek segítsék elő a tantárgyi koncentrációt; 
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- a tankönyv ne csak a tanult ismeretek emlékezetbe vésését könnyítse meg, 

hanem azok megértését, az új helyzetekben, más szituációkban való 

alkalmazásukat is segítse elő;  

- a tankönyv tartalmazzon olyan elemeket, amelyek lehetővé teszik az 

osztályban folyó csoportos és egyéni tanulást;  

- a tankönyv adjon anyagot és útmutatást elsősorban gondolkodási 

műveletek gyakorlására és rendszeres ismétléshez;  

- a tankönyv kerülje az egyhangúságot;  

- vegye figyelembe a korszerű tanulási módszereket, adjon mintát egy-egy 

anyagrész feldolgozásának különféle lehetőségeire; 

- feleljen meg az életkori sajátságoknak;  

- pedagógiai és gazdasági szempontból helyesnek tartanánk „a több tanévre 

egy tankönyv” megoldást, így a tantárgy több éves tanulásának folyamata 

áttekinthetővé válna;  

- a taneszközök árát illetően a felsorolt szempontoknak leginkább 

megfelelőek közül az olcsóbbat választjuk. 

 Az iskola - pénzügyi lehetőségeihez mérten - saját költségvetéséből, illetve a 

tankönyvtámogatásból egyre több nyomtatott taneszközt szerez be az iskolai könyvtár 

számára.  

 A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben résztvevő tanulók esetében 

figyelemmel leszünk a hatályos jogszabályok előírásaira. 

 Kötelező taneszközök:  

o Minden tantárgy: füzet, toll, ceruza 

o Matematika: körző, vonalzó, számológép, szögmérő 

o Angol és német: tanult nyelvnek megfelelő kétnyelvű szótár, szókártya 

o Testnevelés: sport váltócipő, rövid vagy hosszú nadrág, póló 

o Gyakorlati oktatás: a gyakorlatnak megfelelő váltó munkavédelmi cipő, 

népviseletek, csizmák, karaktercipők, egyéb jelmezek és kellékek. Színpadi 

sminkhez anyagok, parókák stb.   

 

 

 

2.4.: A tankönyvválasztás elvei:  

 

1. témakörei (fő-és alttémakörök) és azok kapcsolódási pontjai; készségenkénti 

fejlesztési céljai és feladatai, tartalma és szövegfajtái, szövegforrásai; kommunikációs 

eszközei; fogalomkörei és értékelési rendszere-módjai teljes mértékben megegyeznek 

az érvényben lévő NAT és KERETTANTERVEK előírásaival 

2. témakörei és feladattípusai korosztály-relevánsak 

3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia 

komponenseit 

5. az integrált készségfejlesztés során minden kiadványunkban hangsúlyos a kultúra és 

civilizáció mint ötödik készség, valamint a tantárgyközösség 

6. alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia 

fejlesztésére is, különös tekintettel a digitális kompetenciára 

7. tartalmaznak az „e-learning”-hez is tananyagot 

8. nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító, valamint erőszakra serkentő témákat, 

feladatokat 



153 
 

9. alapvető szempontok a tankönyvválasztás esetén: szakmai, pedagógia alkalmasság, 

feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak, illeszkedjen a helyi tantervhez, 

összhangban álljon az érettségi követelményrendszerrel és a felsőoktatásban 

megkívánt alapismeretekkel, tartósság, esztétikum, ár. 

 

 

Évismétlő diákok esetén legyen kötelező az új tankönyv használata abban az esetben, ha az 

munkafüzet vagy bejegyzésre alkalmas munkatankönyv. 

 

 

 

 

 

2.5. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

 

Célok, feladatok 

A szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú 

iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános 

műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol az ágazathoz tartozó, 

érettségihez kötött szakképesítések közös elemeinek tartalmát magában foglaló szakmai 

elméleti és gyakorlati oktatás is folyik az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés 

mellett. A szakközépiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás 

és a szakmai előkészítő oktatás szerves egységet alkot. 

 

Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú tájékozódási 

képességet és tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, hogy felkészíti 

tanulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni 

képes tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez 

nélkülözhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával. 

 

A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó 

mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók 

előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, 

továbbépítésére, integrálására. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok  

 

Az erkölcsi nevelés 

A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének 

jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért 

érvényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és 

belátja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer 

közösségi egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és 

a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Érti az etikai elvek, a normák és a 

törvények kapcsolódását. Képes értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat 

értékkonfliktusok kezelésére. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, 

művészeket, sportolókat, tudatosul benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége. Ismeri a 



154 
 

szakmája fejlődésével kapcsolatos fontosabb magyar találmányokat, a szakmájában ismert 

kiemelkedő magyar személyiségeket. Tisztában van nemzeti ünnepeink jelentőségével, 

kontextusával, hagyományaival. Részt vesz a nemzettel, a hazával való érzelmi azonosulást 

erősítő tevékenységekben. Ismeri a népi hagyományokon és vallási gyökereken alapuló éves 

ünnepkört, van tapasztalata ezekhez kötődő szokásokról. Ismeri lakóhelye és iskolája 

környékének természeti és kulturális örökségét, tisztában van a helytörténeti események főbb 

állomásaival. Ismer az UNESCO kulturális örökség kincséhez és a magyar örökséghez tartozó 

kiemelkedő jelentőségű hazai természeti és kulturális értékeket. Tájegységekhez kötve is 

ismer hungarikumokat. A hagyományos (népi) életmód, szokások megismerésén keresztül 

értékeli ezek fenntarthatósággal kapcsolatos szerepét. Ismeri a nemzeti kultúrák jelentőségét, 

tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyományait.  

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri 

alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét, 

képes az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyével 

kapcsolatban érvelni. Ismer a demokratikus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket, és tud 

példát hozni az ENSZ és az Európai Unió ezzel kapcsolatos tevékenységére. Gyakorolja 

jogait és kötelességeit szűkebb környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, 

törekszik a jó együttműködésre az együttélésben. Képes a helyi közösségekkel való 

együttműködésre, ismeri a civil szervezetek működési formáit és lehetőségeit.  

 

 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érti a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés különbözőségeit. Konkrét 

példákon keresztül érti, hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a 

gazdaságossági, a környezeti és a szociális fenntarthatóság) globális problémákkal. Belátja, 

hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek 

kockázatát és látja ezzel kapcsolatos felelősségét. Képes fokozatosan megérteni és értelmezni 

egyes globális problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti 

összefüggéseket. A tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen 

tekintettel a fenntarthatóság kritériumaira. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban 

információkat keresni és értelmezni. Érti a nemzetközi összefogás jelentőségét a 

fenntarthatósággal kapcsolatban. 

 

Pályaorientáció 

Tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra kerülhet sor, ezért is van 

jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik 

tervezett szakmájával, hivatásával kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, 

munkavállalói szerepéről. Felkészült az álláskeresésre, tisztában van azzal, milyen személyes 

tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal és képességekkel rendelkezik. Érti, hogy ezek 

közül melyek piacképesek, és melyek állnak kapcsolatban az általa kitűzött céllal, illetve, 

hogy a munkáltató érdeklődését melyek keltik fel igazán. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis 

képes írásban összegezni céljait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az 

alkalmazónak egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló rendelkezik ismeretekkel az Euro-övezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexről, a 

GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életében. Törekszik arra, hogy a fejlődési, 
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megélhetési, biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten, 

tartalmasabb életvitelben elégítse ki. Érzékeli az anyagi és a kapcsolati tőke értékét és 

szerepét a társadalomban. Képes eligazodni pénzügyi és közgazdasági fogalmak között. 

Képes információkat keresni és értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. 

befektetések, hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát nyisson 

és azt használja, 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között. 

Képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó 

kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs 

stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak elhárítására. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló megtanul jegyzetelni, képes kiemelni a lényeget a hallott vagy az olvasott szövegből. 

Képes saját tanulási stílusának, erősségeinek és gyengeségeinek megfelelő tanulási stratégiák 

kialakításával önálló tanulásra. Képes a különböző információkat különböző formában 

feldolgozni és rendszerezni, használ tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. A tanulás 

folyamatában gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. Tud 

különböző természeti és társadalmi jelenségeket megkülönböztetni, összehasonlítani; 

alkalmazza a különböző tantárgyakban szerzett ismereteit ezek értelmezésében. 

 

 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló alkalmazza hétköznapi kommunikációs helyzetekben a különféle beszédműfajok 

kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére, 

saját véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért 

nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. 

Képes különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, 

jelentésrétegeinek feltárására és értelmezésére. Szabatosan használja a választott 

szakmacsoport tanult szakszókincsét. Kritikus és kreatív módon vesz részt az 

infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és 

információátadásban. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet minden fontos 

területén a papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a nagyobb anyaggyűjtést, 

önálló munkát igénylő szövegek alkotására. Törekszik a normakövető helyesírásra, képes az 

önálló kézikönyv-használatra. Képes nem verbális természetű információk adekvát verbális 

leírására, értelmezésére.  

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes leírni és 

magyarázni a természet jelenségeit és folyamatait. A technikai fejlődés fontosságának 

felismerése mellett belátja az alkalmazott technikák és technológiák előnyeit, korlátait és 

kockázatait.  

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott a személyek és kultúrák közötti párbeszédre. Él a véleménynyilvánítás 

lehetőségével a közösségét, a társadalmat érintő kérdésekben. Képes érveit megfogalmazni és 
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vitahelyzetben is kulturáltan kifejezni, meghallgatni és elfogadni mások véleményét. 

Figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és 

empátiával fordul feléjük. Képes helyes döntéseket hozni, illetve segítséget elfogadni 

konfliktushelyzetekben. Képes a stressz és a frusztráció megfelelő kezelésére. Tudatosan 

készül a munka világához kapcsolódó döntéshelyzetek megismerésére. Igyekszik a társadalmi 

folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan részt 

venni az őt érintő közügyekben. Nyitott és érdeklődő a helyi és a tágabb közösségeket érintő 

problémák iránt, képes a különböző szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzésére. 

Pozitív attitűdje alakul ki az emberi jogok teljes körű tisztelete, ideértve az egyenlőség, a 

demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása iránt, törekszik a személyes 

előítéletek leküzdésére, képes a kompromisszumra. Kialakul a reális alapokon és ismereteken 

nyugvó nemzeti identitástudata, a hazához, illetve az Európához való kötődése.  

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez 

kapcsolódó problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai 

vezetésére. Együttműködik társaival, igényli és képes a feladatmegoldást segítő információk 

megosztására. Vannak elképzelései az egyén társadalmi-gazdasági feladataival, 

boldogulásával kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén gazdasági 

szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései vannak saját 

jövőjét illetően. Érdeklődik a választott szakterületéhez kapcsolódó gazdasági kérdések iránt, 

és képes ezzel kapcsolatos elképzeléseket megfogalmazni. A pénz, a gazdaság, a 

vállalkozások világához kapcsolódó témákról szóló vitákban képes ismereteit felhasználva 

érvelni. Nyitott és érdeklődő a mindennapi életét és választott szakterületét érintő pénzügyi és 

jogi kérdések iránt. Mind reálisabban méri fel tevékenysége kockázatait, adott esetben képes 

ezek vállalására. Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a függetlenség, a kreativitás 

és az innováció jellemzi. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a 

tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes 

kulturális örökség jelentősége. Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek 

kulturális sokféleségét, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott 

műalkotások befogadására, képes a koncertélmények, színházi előadások, filmek és 

képzőművészeti események életkorának megfelelő szintű értelmezésére. Képes makettek, 

modellek konstruálására, belső terek különböző funkciókra történő önálló átrendezésére. 

Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz 

eszközhasználat szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanulási folyamatban 

sokoldalúan tudja használni az informatikai eszközöket. Képes kitartóan tanulni, a figyelmét 

összpontosítani, képes saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, 

ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Képes a figyelem és a 

motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti 

attitűdje pozitív, ismeri és érti saját tanulási stratégiáit, felismeri szükségleteit és lehetőségeit, 

készségeinek erős és gyenge pontjait, valamint képes megtalálni a számára elérhető oktatási 

és képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. Képes arra, hogy saját munkáját 

tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.  
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Egységesség és differenciálás 

 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembe vételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek 

feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy 

képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. A 

tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 

módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 

kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során 

a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, 

és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesítő 

tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, 

megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 

Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, 

mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét 

megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a Nat-ban meghatározott és a 

kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, 

de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó 

ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és 

segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés 

egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, 

elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő 

pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez szükséges 

kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi 

tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. 

Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. 

A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-

egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik 

különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a 

pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges 

többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, 

továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való 

hozzáférés. 

 

 

2.6.  Mindennapos testnevelés 

 

A Nkt. 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, 

ötödik, kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell 

megszervezni. 



158 
 

(11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti 

oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, 

amelyből legfeljebb heti két óra 

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,  

b) iskolai sportkörben való sportolással, 

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 

amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 

versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet 

keretei között szervezett edzéssel váltható ki. 

 d.)  néptánccal,  

e.) erőnléti FITNESS foglalkozással. 

 

(12) Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített 

testnevelés szervezéséről. 

(13) A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. 

(14) A szakgimnázium táncos és gyakorlatos színész tagozatán a testnevelés órakeret egy 

részét a mozgásigényes szakmai gyakorlati tárgyak oktatására fordítjuk. 

 

2.7. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

 

A szakközépiskolai kerettantervhez tartozó óratervet tantestületünk nem szabadon választható 

tantárgyak tanulására fordítja, hanem bizonyos tantárgyak heti óraszámának emelésére. 

Szükségesnek láttuk ezt azért, hogy a nagyon sok esetben tanulási nehézséggel küzdő, a 

gyengébb képességű tanulók felzárkóztatását segítsük a több idő biztosításával, hogy a 

bukások számait csökkenteni tudjuk. Ezért a pedagógusválasztás szabadsága általában nem 

megoldható az intézményünkben. Csoportbontások esetében szülői kérésre a szaktanárral és 

az osztályfőnökkel egyeztetve az igazgató egyénileg engedélyezhet pedagógusválasztást. A 

tantárgyak heti óraszámának az emelésével továbbá hozzájárulunk a tehetséggondozás 

kibontakoztatásához, a színvonalasabb érettségi felkészüléshez, illetve a lemaradó, hátrányos 

helyzetű diákok felzárkózatásához. 

 

2.7.1. A választható érettségi vizsgatantárgyak megnevezése 

 

Az iskolánk a kötelezően választható érettségi vizsgatantárgyak mellett középszintű 

érettségire való felkészítést vállal: biológia, földrajz, informatika, ének, művészettörténet, 

kommunikáció, tánc és dráma tantárgyakból. A választható tantárgyak érettségi vizsgára való 

jelentkezésének feltétele az iskola helyi tantervében meghatározott évfolyamokon a sikeres év 

végi záró jegy megszerzése. Lehetőségekhez képest külön felkészülési órát biztosítunk az 

érettségi tantárgyakból. Kiemelkedően tehetséges és szorgalmas tanulónak, külön kérésre, 

biztosítjuk az emeltszintű érettségire való felkészülést is magyar nyelv és irodalomból, 

történelemből, biológiából, angolból, németből, testnevelésből, táncból, drámából, énekből és 

földrajzból. 
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2.7. 2: A középszintű és emelt szintű érettségi vizsga témakörei a választható tantárgyak  

            tekintetében 

 

 Biológiából: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenye

k2017/biologia_vk_2017.pdf 

 Dráma tantárgyból: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenye

k2017/drama_vk_2017.pdf 

 Élő idegen nyelv tantárgyból: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenye

k2017/elo_idegen_nyelv_vk_2017.pdf 

 Ének-zene tantárgyból: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenye

k2017/enek_zene_vk_2017.pdf 

 Földrajz tantárgyból: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenye

k2017/foldrajz_vk_2017.pdf 

 Informatika tantárgyból: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenye

k2017/informatika_vk_2017.pdf 

 Művelődési és kommunikációs ismeretekből: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenye

k2017/muvelodesi_es_kommunikacios_alapismeretek_vk_2017. 

 Művészettörténet tantárgyból: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenye

k2017/muveszettortenet_vk_2017.pdf 

 Testnevelés tantárgyból: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenye

k2017/testneveles_vk_2017.pdf 

 Vizuális kultúra tantárgyból: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenye

k2017/vizualis_kultura_vk_2017.pdf 

 Mozgóképkultúra és médiaismeretből: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenye

k2017/mozgokepkultura_es_mediaismeret_vk_2017.pdf 

 

  

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/drama_vk_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/drama_vk_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/elo_idegen_nyelv_vk_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/elo_idegen_nyelv_vk_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/enek_zene_vk_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/enek_zene_vk_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/foldrajz_vk_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/foldrajz_vk_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/informatika_vk_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/informatika_vk_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/muvelodesi_es_kommunikacios_alapismeretek_vk_2017
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/muvelodesi_es_kommunikacios_alapismeretek_vk_2017
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/muveszettortenet_vk_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/muveszettortenet_vk_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/testneveles_vk_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/testneveles_vk_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/vizualis_kultura_vk_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/vizualis_kultura_vk_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/mozgokepkultura_es_mediaismeret_vk_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/mozgokepkultura_es_mediaismeret_vk_2017.pdf
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2.8. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

A nagyobb esélyegyenlőség biztosítása érdekében a következő szempontok figyelembe 

vételére helyezzük a hangsúlyt: 

- a szociális hátrányok kompenzálása fokozott odafigyeléssel; 

- a kreativitás fejlesztése; 

- a továbbtanulási esélyek növelése; 

- gyermekközpontúság érvényesítése, amelynek részeként igazodunk a tanulók egyéni 

fejlődési üteméhez 

- az átjárhatóság biztosítása a különböző szakterületek és képzési szintek között; 

- a szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok, a tanulási és viselkedési, beilleszkedési 

nehézségekkel küzdő diákok segítése abban, hogy megtalálják képzési rendszerünkben a 

képességüknek megfelelő „szintet” 

- nyitottság a piac és a gazdasági környezet igényeinek figyelemmel kísérésére, ezen igények 

beépítése képzéseink tartalmi és formai elemei közé;  

- aktivitásra ösztönző, versenyszellemet kialakító, pozitív személyiségfejlődést elősegítő, 

cselekedtető technikák alkalmazása;  

- széles alapú általános műveltség kialakítása, felkészítés az érettségi és a szakmai vizsgákra;  

- hazánk, szülőföldünk, szűkebb környezetünk kultúrájának, hagyományainak megismerése, 

megőrzése; 

- egészséges életmód, a környezetvédelem, mint egyetemes emberi érték elfogadása.  

 

 

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

 

Az intézményünkben történő ellenőrzéseket értékeléssel kötjük össze, amely mindig segítő 

szándékkal történik. Célunk nemcsak a hiányosságok feltárása, hanem a segítő szándékú 

javítás a nevelő-oktató munka folyamatának érdekében. Az értékelést nemcsak az oktató-

nevelő munkánál alkalmazzuk, hanem kiterjesztjük az iskolai élet egészére.  

 

Az értékelés szempontjai 

Iskolánkban a tanulók magatartásának, szorgalmának és tanulmányi eredményének az 

értékelése során fontos alapelvek:  

- a tanulókat egységes szempontok szerint értékeljük 

- az értékelést az osztály előtt végezzük és mindig tudatjuk a tanulóval  

- tanítási év közben érdemjegyekkel történik az értékelés, melyet az osztálynaplóban és a 

tanulók ellenőrző könyvében vezetünk  

- félévkor és tanév végén osztályzatokkal minősítünk  

- a magatartási és szorgalom jegyeket az osztályfőnök minősíti az osztályban tanító 

pedagógusok véleményét kikérve  

- a félévi és az év végi osztályzat meghatározása az érdemjegyek alapján történik  

- az érdemjegyekről és az osztályzatról a tanulót, a szülőt vagy a gondviselőt írásban 

értesítjük  

- az érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása a teljesítmény alapján történik, nem lehet 

fegyelmezési eszköz  

- az érdemjegyeket - külön vezetése esetén (csoportbontás) - a tanár köteles a felelés napján a 

haladási naplóba beírni, igény esetén megtekintésre átadni a szülőnek 
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- a röpdolgozatokat az értékelésnél a tanulókkal alá kell írattatni, a témazáró dolgozatokat a 

tanár 1 évig köteles őrizni 

- az érdemjegyek egyharmada szóbeli feleletből származzon  

- a nagyobb tantárgyi egységek lezárása után a tanulók teljesítményét érdemjegyekkel kell 

minősíteni 

- az írásbeli ellenőrzés alkalmával a szaktanárok a dolgozatokat a megíratás után legkésőbb 10 

munkanapon belül kijavítják és értékelik, valamint a tanulóknak kiosztják  

- szakmai orientációs és alapozó oktatásnál a tanulók tudásszintjének értékelése az elméletnél 

és a gyakorlatnál külön érdemjeggyel történik  

- a művészeti tárgyak a szak mai gyakorlat értékelése a tanuló előadó művészeti tevékenysége 

alapján történik.    

 

2.10.: Tantárgyi minősítések formái  
A tantárgyi minősítések csoportosítása jellegükből adódóan az alábbiak szerint történik:  

- szóbeli felelet (Megadott tananyag szóbeli számonkérése, értékelése a felépítettség, 

logikusság, tartalom és egyéb tantárgyi követelmények alapján. Az érdemjegy indoklása 

mellett a szaktanár a fejlesztést is segíti.) 

- írásbeli munka (Megadott tananyagtartalom írásban történő számonkérése, értékelése. 

Feladatlap, röpdolgozat stb. összeállítása során a tantárgyi követelmények, elvárások 

figyelembe vétele. Az elért eredmények értékelése alapján a szükséges módszertani lépések 

megtétele a szaktanár feladat.) 

- gyakorlati tevékenység 

 

Az érdemjegyek és az osztályzatok a következők:  

 

A tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél:  

- jeles (5) 

- jó (4)  

- közepes (3)  

- elégséges (2)  

- elégtelen (1) 

 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél:  

- példás (5)  

- jó (4)  

- változó (3)  

- rossz (2)  

 

A tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél:   

- példás (5)  

- jó (4)  

- változó (3)  

- hanyag (2)  

 

A ponthatár az alábbiak szerint javasolt:  

 

85 – 100 % = 5 (jeles)  

84 – 71 % = 4 (jó)  

70 – 55 % = 3 (közepes)  

54 – 36 % = 2 (elégséges)  
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35% alatt = 1 (elégtelen)  

 

Szakképző évfolyamokon tanított tantárgyaknál javasolt ponthatárok:  

 

90 – 100 % = 5 (jeles)  

75 – 89 % = 4 (jó)  

61 – 74 % = 3 (közepes)  

51 – 60 % = 2 (elégséges)  

50% alatt = 1 (elégtelen)  

 

A gimnáziumi, szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzésben általános irányelv, hogy a 

félévi osztályzatok kialakításánál akkor elégséges a tantárgyi osztályzat, ha a jegyek átlaga 

eléri a 1,8-as átlagot. Az év végi osztályzat kialakításánál az egész éves teljesítmény átlagából 

alakítjuk ki az érdemjegyet (a félévi osztályzatot figyelmen kívül kell hagyni) a már 

ismertetett félévi osztályzás szempontjai szerint. A szakközépiskolában és szakgimnáziumban 

a 9-13. illetve a 9-12. évfolyamokon a szakmai tantárgyaknál elégséges csak akkor adható, ha  

az osztályzatok átlaga eléri a 2.0-át. Azoknál a tantárgycsoportoknál, ahol egy záró 

osztályzatot kap a tanuló az érdemjegyeket átlagolással számítjuk ki. Ennek előfeltétele, hogy 

minden résztantárgy érdemjegye külön-külön is elérje a 2.0 átlagot. Ellenkező esetben a 

tanuló az egész félév tananyagát tartalmazó írásbeli beszámolót és gyakorlati osztályozó 

vizsgát köteles tenni. Amennyiben ez sem éri el a 2.0 -es átlagot, a végső osztályzat elégtelen. 

Minden évfolyamon a továbblépés feltétele a tantárgyankénti minimál követelmény teljesítése 

(legalább elégséges osztályzat). A párhuzamos művészeti képzés szakmai tantárgyainál az 

órai teljesítményt osztályzattal értékeli a tanár. Az egyes témakörök (táncfajták, modulok) 

végén záróvizsgát tesznek.  

 

 

 

2.11. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 

Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok meghatározása elsődlegesen a konkrét helyzetre és 

a pedagógiai folyamat egészére rálátással rendelkező szaktanár kompetenciája. 

A pedagógus a feladatok meghatározásakor figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait. 

A házi feladat szóbeli és írásbeli formája is adható az osztály (tanulócsoport) egészére 

érvényesen és differenciáltan, akár egyénre szabott formátumban is. 

Az otthoni felkészüléshez adott feladatokat minden esetben az ellenőrzés valamilyen formája 

követi. 

Az otthoni feladatok előírásakor a pedagógus – a lehetőségekhez mérten – figyelembe veszi a 

többi tantárgyra általában jellemző, illetve szokásos otthoni feladatok mennyiségét is. 

Rendszeresen egyik tanóráról a másikra elvégzendő otthoni munkára fordítandó idő-átlagos 

képességű tanulókhoz igazítva- ne haladja meg a 20-30 percet tantárgyanként. 

A házi feladat meghatározásánál ugyancsak figyelembe vett tényező a két tanítási óra közötti 

időtartam, viszont a közbeeső hétvégét nem illeti semmilyen külön korlátozás. 

A tanárnak az otthoni feladatokhoz konkrét útmutatást kell adnia. 

A feladatok benyújtásának formáját a tanár határozza meg mind formai-szerkezeti, mind 

tartalmi elvárásokban. 

A házi feladatok értékelésekor az iskola értékelési elveihez kell igazodni. 

Büntető jellegű házi feladatot nem szabad adni. 
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A szóbeli jellegű feleletek formai és tartalmi kritériumai tantárgyanként eltérőek, de az 

elvárások úgy alakítandók, hogy az utolsó évfolyamon feleljenek meg az érettségi 

követelményeknek. 

 

 
 

2.12. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

A csoportbontásokat az intézményünk a törvényi előírásoknak megfelelően végzi.  

Csoportbontást alkalmazunk matematika, idegen nyelv, informatika, szakmai gyakorlati 

tárgyak esetében. Nagy létszámú osztályoknál az osztályfőnöki órák kivételével minden 

tantárgyat csoportbontásban tanítunk. A választott érettségi tantárgyaknak megfelelő 

felkészítő órákat biztosítunk a 11. és 12. évfolyamon. Az emeltszintű érettségi vizsgákra való 

felkészítést kis csoportokban végezzük. 

Egyéb foglalkozások (szakkörök, korrepetálás, felzárkózatás, tehetséggondozás, tantárgyi 

fejlesztés) szervezését a tanulók szóbeli írásbeli jelentkezése, illetve a tanár javaslata alapján a 

fenntartó által biztosított óraszámban szervezzük meg. 

 

 

2.13. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

 

A teszteket évente kétszer a tanév elején és a tanév végén végezzük el a 9-12. évfolyamokban 

a gimnáziumi, szakgimnáziumi és a szakközépiskolai képzésekben résztvevő tanulóknak. 

Először az izomerőt mérő teszteket és utoljára az állóképességi futást végezzük. Fontos: 

 A tanulóknak mindig megfelelő pihenési időt kell hagyni a tesztek között. 

 A motiváció nagyon fontos, miért végeztetjük. 

 Összehasonlítási lehetőséget nyújtunk, hol áll a tanuló a tavalyi eredményhez képest 

vagy az osztály-, évfolyamátlaghoz képest.  

A fizikai és motorikus képességek mérésére alkalmas tesztek: 

 egyszerűek; 

 kevés szerigényűek és bárhol végrehajthatók; 

 megmutatják a gyerekek fizikai felkészültségének mértékét. 

 

Iskolánkban egyszerű vizsgálati módszerként a terhelhetőség/egészség szempontjából 

leglényegesebb kondicionális képességek méréséhez a HUNGAROFIT módszer ajánlásait 

alkalmazzuk. Ez a tesztrendszer terhelhetőséggel/egészséggel összefüggő objektív mérés. 

 

1. Az aerob állóképesség mérésére alkalmazott motorikus próba: 

- Cooper-teszt, futással/kocogással. 

2. A vázizomzat fittségének mérése alkalmazott motorikus próbák (a mindennapi 

tevékenység során leggyakrabban használt izomsorok/izomcsoportok erő, 

állóképességének mérésére alkalmazott motorikus próbák): 

    -Dinamikus ugróerő, az alsó végtag dinamikus erejének mérése: 

- Helyből távolugrás páros lábbal (m) 

 Helyből 5-ös sorozat ugrás páros lábbal (m) 

 Dinamikus dobóerő, a kar-, törzs-, és a lábizmok együttes dinamikus erejének 

mérése: 

 Kétkezes labdadobás (vetés) hátra, fej fölött tömött labdával (m) 
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 Egykezes labda-lökés helyből az ügyesebb kézzel, tömött labdával (m) 

 Dinamikus erő – állóképesség:  

 A vállövi- és a karizmok erő – állóképességének mérése: mellső fekvőtámaszban 

karhajlítás és -nyújtás, folyamatosan, kifáradásig (db) 

 A csípőhajlító és a hasizom erő-állóképességének mérése: hanyatt fekvésből 

felülés térdérintéssel, folyamatosan, kifáradásig (db)  

 A hátizmok erő-állóképességének mérése: hason fekvésből törzsemelés és 

leengedés, folyamatosan, kifáradásig (db) 

 

 

2.14. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei, illetve az elsősegélynyújtásra 

vonatkozó tervek 

 

      A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

elősegítése. Távolabbról nézve a környezeti nevelés a természet – s benne az emberi 

társadalom – harmóniájának megőrzését, fenntartását célozza. Célja a természetet, az épített 

és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és 

erkölcsi megalapozása. E nevelési célok hatékony személyiségformálást, az önszabályozás és 

egyben a társas együttműködés és konfliktuskezelés készségeinek erősítését igénylik.  

A fenntarthatóság pedagógiája a környezetért felelős, aktív kiscsoportok és tágabb 

közösségek kialakítására törekszik, előtérbe emelve azokat a tanulásszervezési módszereket, 

amelyekben felerősödhet a társas részvétel, felértékelődhet a felelős együttműködés. Ennek 

megvalósítása rendszerszemléletű megközelítést, új tanítási-tanulási stratégiát igényel, amely 

messzemenően figyelembe veszi az egyéni (személyes) különbségeket, esélyt teremt minden 

gyermek számára a környezeti kultúra és az ezzel összefüggő kompetenciák elsajátításában. E 

pedagógiai törekvés sajátos tartalmakat és módszereket igényel a testi vagy szociális 

hátrányokkal küzdő gyerekeknél, hiszen életük során halmozódhatnak környezeti 

konfliktusaik. A környezeti nevelés – a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata – kiterjed az 

emberi együttélés, illetve az ember-természet kapcsolat bemutatására és formálására, egyben 

elősegíti a környezeti és egészség-tudatosság erősödését.  

A pedagógiai gyakorlatban kiterjed a testi-lelki egészségnevelésre, a társas készségek 

(mindenekelőtt a konfliktuskezelés, döntés, együttműködés) fejlesztésére és a mentálhigiénés 

nevelésre is. 

     A környezeti nevelés legfontosabb értéktartalmai a fenntartható fejlődéssel, a jövő 

nemzedékek életminőséghez fűződő jogaival, a bioszféra iránti felelősségünkkel 

kapcsolatosak, ezért hangsúlyosan erkölcsi-etikai irányultságúak, attitűdöket és szokásokat 

formálóak. A környezeti nevelés során felértékelődik a tantárgyak közötti integráció, a 

különböző tantárgyak ismeretkészletét összekapcsoló, harmonizáló pedagógiai törekvés. 

Ezzel párhuzamosan erősödik egy szintetizáló, összefoglaló tantárgy iránti igény is.  

A tantárgyak tartalmához illeszkedő, ám a hagyományos tanítási órákon kívüli iskolai 

nevelési helyzetekben a környezeti nevelésnek számos lehetősége van, mindenekelőtt az 

iskolai szabadidős tevékenységek alkalmával a tanulók művészeti, sport, játék és közéleti 

tevékenységeinek során. Az iskolai tehetséggondozás terén is helyet találhatunk a környezeti 

nevelésnek. A környezet iránt legfogékonyabb tanulók számára megrendezett versenyekre és 

vetélkedőkre való egyéni és csoportos felkészülés alkalmas erre. Nem hagyhatjuk figyelmen 

kívül azt sem, hogy a szokásos tanítási helyzetektől eltérő tanulás olyan képességek 

fejlesztésének is kedvez, amelyek nem kerülnek előtérbe a hagyományos tanórákon. Különös 

feladatot jelent a nemzeti, etnikai kisebbségek környezeti nevelése. Sajátos társadalmi 

helyzetükben, nemzeti identitásuk megőrzésével, kulturális és nyelvi örökségük ápolásával 
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egyidejűleg a közös környezet törődésére is nevelnünk kell őket. Fontos, hogy saját 

nyelvükön és adott kulturális tradícióik elemeinek felhasználásával készüljenek azok a 

tananyagok és programok, amelyek a kisebbségek környezeti nevelését elősegítik.  

    Fontos, hogy az iskolai élet mindennapjaiban, a tanítási órákon kívül is érvényesüljön a 

nevelőintézmény egészének ökológiai kultúrája (pl. hulladék újrahasznosítás, 

energiatakarékosság, biokertészet, stb.) és társas harmóniájának rendje (pl. demokratikus 

fórumok, együttműködés helyi közösségekkel stb.). Az iskola legfontosabb célcsoportjai a 

környezeti nevelés terén a tanulók és a családok, a szülők, a helyi közösség tagjai. A 

családokat rendszeresen tájékoztatni szükséges az iskola környezeti-nevelési hasznosságáról, 

célkitűzéseiről és a szülőket mind jobban be kell vonni a helyi környezeti akciókba.  

     Az elsősegélynyújtás alapjait minden korosztálynak meg kell tanulnia. Egyes színész és 

táncos szakmai órák, a biológia, de az osztályfőnöki óra is lehetőséget teremt az 

elsősegélynyújtás tanítására. Segítségünkre lehet ebben a munkában az egészségügyi 

szakközépiskola tantestülete. 

 

2.15.: Egészségnevelési és környezeti nevelési program 

Egészségnevelés helyi programja 

 

Értékek rendszere Az egészségfejlesztő iskola egészségmodelljét a testi – lelki – társadalmi 

– környezeti összetevők kölcsönhatása képezi. A tanulók aktivitását hangsúlyozva figyelembe 

veszi meglévő ismereteiket, értékeiket, kialakult egészségi szokásaikat. Hangsúlyozza az 

iskolai személyzet példaadó szerepét, kéri és várja a szülők együttműködését.  

 

    Programjainkra tanulóink meghívhatják érdeklődő családtagjaikat, barátaikat. A városi 

egészségvédő rendezvényeken is aktívan részt veszünk. Az egészségfejlesztési program 

megvalósításáért felelős csoport munkáját az iskolai koordinátor irányítja. 

Követelményrendszer Fenti céljaink megvalósítása érdekében a következő feladatokat 

végezzük:  

 

- Egészségmegőrző környezet kialakítása az iskolában.  

 

- Az egészség iránti egyéni -, családi és a közösségi felelősségérzet fejlesztése. Az 

egészséggel kapcsolatos reális és vonzó alternatívákat kínálva kialakítani az egészséges 

életmódot.  

 

- Alkalmassá tenni a tanulókat fizikális, pszichológiai és szociális lehetőségeiknek 

kiterjesztésére és fejleszteni önértékelésüket.  

 

- Elősegítjük a jó tanár – diák és a diák – diák kapcsolatrendszer kialakítását, az iskola és az 

otthon közötti kapcsolat fejlesztését.  

 

- A tanulókat aktívan bekapcsolva, egységes egészségnevelési tervet és módszereket 

dolgozunk ki.  

 

- A tanulókat olyan tudásanyaggal és gyakorlattal kell ellátni, mely alkalmassá teszi őket, 

hogy világos döntéseket hozzanak személyes egészségükkel kapcsolatban, valamint, hogy 

megőrizzék és fejlesszék a biztonságos és egészséges fizikai környezetüket.  

 

- Meg kell ismertetni a tanulókkal az egészségügyi szolgáltatások széles skáláját, mely szintén 

segíti a prevenciós célok megvalósítását.  
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- Az iskolaorvos és az ifjúsági védőnő felméri a tanulók egészségi állapotát, s szükség esetén 

szakorvosi ellátást, gyógytornát, stb. javasol.  

 

- A tanulók táplálkozási, alkoholfogyasztási, dohányzással, drogfogyasztással kapcsolatos 

szokásait igyekszünk megismerni, s egészségfejlesztő tevékenységünket a problémákhoz 

igazítva megtervezni.  

 

- Nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink mentális egészségére, s a szorongásmentes, derűs 

iskolai környezet kialakítására.  

 

 

- A tanév folyamán számos öntevékenységre épülő, egészséges életmódot népszerűsítő 

programot szervezünk diákjainknak:  

 

- plakátverseny  

 

- tantermek dekorálásának versenye (élő virágok, egészségnevelési fal, stb.)  

 

- egészségnevelési vetélkedő  

 

- világnapok megünneplése, kampányok  

 

- Segítse a tanulókat a testi-lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az egészséges 

életmód kialakításában és megtartásában  

 

- Fejlessze az életvezetési képességet  

 

- Fejlessze a tanulók felelősségérzését egészségük megőrzéséért.  

 

Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával  

 

- higiénia, tisztálkodás  

 

- egészséges táplálkozás  

 

 

- mozgás, rendszeres testedzés  

 

- stressz-tűrés, stressz-kezelés  

 

- baleset megelőzés  

 

- kiegyensúlyozott szexualitás  

 

- káros szenvedélyek  

 

- egészség – betegség – orvoshoz fordulás  

 

- ésszerű napirend kialakítása  
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- környezetvédelem  

 

 

- Iskolaorvosi, fogászati szűrővizsgálatok ill. pályaalkalmassági vizsgálatok.  

 

- Védőnői fogadóóra, tanácsadás.  

 

- Iskolai büfében a gyermekek egészséget biztosító élelmiszerek árusítása  

„A-HA” program:  

 

- Szülészeti, Nőgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság  

 

 

Az iskola drogstratégiája  

 

- Drogprevenció erősítése  

 

- Alternatív kikapcsolódási lehetőségek biztosítása az iskolában, a szabadidő helyes eltöltése, 

nevelő prog-ramok szervezése  

 

- Városi szintű együttműködési, szakemberekkel, intézményekkel, a Kábítószerügyi egyezető 

Főrummal.  

 

- A tanulók önmegvalósító, önkifejező készségeinek erősítése, szakkörök, sportkörök 

működtetése, rend-szeres sportolási lehetőségek biztosítása  

 

- Rajzpályázatok, irodalmi pályázatok kiírása, kiállítások megszervezése diákjaink irodalmi, 

képzőművészeti alkotásaiból. Drogellenes, alkohol és dohányellenes kiállítások szervezése  

 

- Előadások szervezése osztályközösségekben az egészséges énkép, az adaptív megküzdés, 

önkifejezés, pszichés egyensúly, stressz kezelés, szenvedélybetegségek, boldogság és 

sikeresség témában.  

 

- Pszichológiai tanácsadás  

 

- Felvilágosító előadások szervezése szülőknek, diákoknak  

 

- Elemzések, felmérések készítése, értékelése, következtetések levonása a tanári testülettel az 

eredmények feldolgozása  

 

- Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokban  

 

- Kortárs képzés fejlesztése  
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2.16. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  

 

     A tanulói közösségek vagy egyes tanulók kiemelkedő teljesítményükért elismerésben, 

dicséretben, jutalmazásban részesülnek. A jutalmazáshoz szükséges teljesítmények 

területének és mértékének megítélése függ a pedagógiai programban rögzített alapelvek, célok 

megvalósulásától, a célok és a valóságos teljesítményekkel való összevetésétől. 

 

               A magatartás elbírálása 

    A magatartási érdemjegy az életkori sajátosságokhoz igazodva fejezze ki a közösséghez, 

annak tagjaihoz való viszonyt, felelősségérzetet, önállóságot, a közösség érdekében végzett 

tevékenységet, viselkedést és hangnemet. A magatartási érdemjegy meghatározásánál vegyük 

figyelembe a tanulónál az elbírált időszakban adott jutalmazásokat és büntetéseket is. 

 

 Példás (5): Az a tanuló, aki az iskolában és szakmai gyakorlatokon példás magatartást 

tanúsított. Az iskolán kívüli kötelességét példamutatóan teljesítette, fegyelmezettségével 

társai közül kiválik. A közösségi feladatok vállalásában és végrehajtásában odaadó 

lelkiismeretes és ezzel társaira is kedvező hatással van. Fegyelmi büntetése nincs. Ha 

valamely tan-tárgyból elégtelen minősítést kapott, akkor nem kaphat példás magatartást. 

Igazolatlanul nem hiányzott. Amennyiben önként vállal feladatot, és ezt a kötelezettséget nem 

teljesíti a tanuló, nem lehet példás a magatartása. 

 

 Jó (4): Az a tanuló, aki az iskolában és a szakmai gyakorlatokon jó magatartást tanúsított. Az 

iskolán kívüli kötelességét teljesíti. Az iskolában és a gyakorlóhelyeken fegyelmezetten 

viselkedik. Közösségi feladatokat vállal, és a rábízott munkát jól elvégzi. , és legfeljebb 1 

tárgyból bukott. Fegyelmi büntetés: esetleg osztályfőnöki figyelmeztetés. Igazolatlanul 

legfeljebb 1-3 órát hiányzott. 

 

 Változó (3): Az a tanuló, aki az iskolai és szakmai gyakorlati foglalkozásokon változó 

magatartást tanúsított. Iskolán kívüli feladatait nem teljesíti kellő szorgalommal, vagy 

magatartása egyéb módon kifogásolható. Közösségi feladatokat nem szívesen vállal, azok 

teljesítésében nem gondos és kitartó. Legmagasabb fegyelmi büntetés osztályfőnöki, ill. 

igazgatói intés  

 

Rossz (2): Az a tanuló, aki az iskolai és a szakmai gyakorlati foglalkozáson rossz magatartást 

tanúsított. Az iskolán kívüli feladatait tartósan elhanyagolja. Közösségi magatartása 

komolyan kifogásolható, és ezzel társaira is káros hatással van. Az elbírált időszakban 20 óra 

feletti igazolatlan órája van. Fegyelmi büntetése nevelőtestületi megrovás. A félévi, év végi 

osztályozó konferencián véglegesítik a magatartás, szorgalom jegyeket az osztályfőnökök 

illetve az osztályban tanító tanárok javaslata alapján  

 

     A szorgalom elbírálása  

A szorgalmi fokozat az egyéni képességeket és a körülményeket mérlegelve fejezze ki a 

tanulmányi munkához való viszonyt, kötelességtudatot.  

 

Példás (5) : Az a tanuló, aki tehetsége, legjobb tudása szerint tesz eleget a tantervben 

meghatározott tanulmányi feladatainak. Munkavégzésben aktív, kezdeményező.  

Jó (4): Az a tanuló, aki folyamatos, egyenletes munkával tesz eleget a tantervben 

meghatározott tanulmányi feladatainak. Az elért tanulmányi eredményei a képességével 

megegyezőek. Az előző időszakban elért tanulmányi eredményeit megtartja.  
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Változó (3): Az a tanuló, akinek a teljesítménye hullámzó, változó. Legfeljebb egy, a 

tantestület külön döntése alapján két, tan-tárgyból elégtelen osztályzatot ért el.  

 

Hanyag (2): Az a tanuló, aki a tantervben meghatározott tanulmányi feladatait hanyag módon 

látja el. Az elbírált időszakban kettő vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot ért el.  

 

      Egyes tanulók év végi osztályzatát nevelőtestületünk az osztályozóértekezleten áttekinti és 

a pedagógus illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló 

magasabb évfolyamba lépéséről illetve szakmai vizsgára bocsátásáról. 

 

 

  2.17. Az iskola kapcsolatai, szakmai és pedagógiai kapcsolataink 

 

Iskolánk tevékenységének irányításában kapcsolatot tart fenn a következő 

minisztériumokkal:  

- Emberi Erőforrások Minisztériuma 

- Vidékfejlesztési Minisztérium 

- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

 

Valamint a következő szakmai irányító szervezetekkel: 

-    Pest Megye Főjegyzője 

- az iskola fenntartójával, és a helyi Önkormányzattal. 

- Oktatási Hivatal 

- Magyar Államkincstár 

- Pest megyei Kormányhivatal 

- Magyar Színészkamara,  

- Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége 

 

Szakmai társadalmi szervezetek, amelyekkel az iskolának kapcsolata van: 

-    Színészkamara és Színész-egyesület 

- helyi önkormányzat Művelődési Osztálya, megyei Önkormányzat. Műv-i Irodája 

- valamint az összes olyan intézmény, amelyek szakképzési hozzájárulással támogatnak 

bennünket  

-    Cegléd és környéke Kistérségi Társulás  

Iskolánk szorosabb kapcsolatban van a következő közoktatási intézményekkel: 

- Ceglédi szakközépiskolák és a gimnázium - kétoldalú kapcsolatok, beiskolázási 

együttműködés, 

-  Színház és Filmművészeti Egyetem, szakmai továbbképzések 

- Táncművészeti Főiskola 

- MÚ TERMINÁL 

- TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza 

 

Iskolánk szorosan együttműködik nem közoktatási intézményekkel is: színházak, 

művelődési házak, fesztivál-irodák. Patkós Irma Színház, л Dance Táncszínház, Pinceszínház 

Szigligeti Színház, Nemzeti Színház, Operett Színház, Katona József Színház, Szegedi 

Kortárs Balett          
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Nemzetközi kapcsolatok: 

 

1. Marosvásárhely: Színház és Filmművészeti Egyetem 

2. Sepsiszentgyörgy: Tamási Áron Színház 

3. Ung –Vidéki Magyarok Szövetsége 

4. Anglia: London (Művészeti Középiskola) 

5. Németország: Mühldorf  és Plauen – testvérvárosi kapcsolat 

 

 

       Szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzésünkben a képességek fejlesztése, a 

közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységet alkot. Célunk, hogy olyan iskolánk 

legyen, amelyben minden diák megtalálja a helyét és képességeihez, egyéni adottságaihoz 

mérten tudjon fejlődni, ahol széles alapú általános műveltségre épül a szakmai tudás. Arra 

törekszünk, hogy felkészítsük őket a sikeres szakmai továbbtanulásra. 

A gimnáziumi képzésben a tanulóink továbbtanulásának elősegítését tartjuk legfőbb 

feladatunknak. Törekszünk arra, hogy tanulóinkban belső késztetéssé váljon az igényes 

munkavégzés, a folyamatos önképzés, önművelés, és célunk továbbá, hogy képesek legyenek 

arra, hogy az őket érő információk halmazában el tudjanak igazodni. Legyenek képesek a kor 

változásaihoz folyamatosan alkalmazkodni, érdekeiket a megfelelő fórumokon érvényesíteni. 

Diákjainkat arra neveljük, hogy fogadják el és tegyék magukévá az egyetemes emberi 

értékeket, sajátítsák el a humánus és toleráns viselkedés szabályait, empátiával forduljanak a 

rászorulók felé.  

A részletes Tantervi Programok, a részletes Helyi tantervek, az ÚJ NAT alapján készült 

programok a Függelékben Találhatók! 

 

Cegléd, 2020. március 3. 

                                                                                        ------------------------------------- 

                                                                                                 igazgató sk. 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK - ÉRVÉNYESSÉG 

 

 

 

Érvényességi rendelkezések 

 

        Jelen Pedagógiai Program intézményünkben a programot elfogadó nevelőtestületi 

értekezlet időpontjától  lép hatályba, a helyi tantervnek megfelelő oktatási renddel.  

 

A Pedagógiai Program módosításának módja:  

Rendkívüli esetben a tantestület 20 %-a vagy a szülők legalább 50 %-a kezdeményezheti a 

program módosítását.  

Amennyiben a jogszabályi változások indokolttá teszik, akkor soron kívül az igazgató is 

kezdeményezheti módosítását.  

 

Normál körülmények között a Pedagógiai Program felülvizsgálatának mechanizmusa: 5 

évenként, azaz egy képzési ciklusra szóló. 
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Nyilvánosságra hozatal és megtekinthetőség: 

 

A Pedagógia Programot az iskola dolgozói, tanulói, szülők, valamint a felügyeleti szervek 

képviselői munkanapokon 8-16 óráig bármikor megtekinthetik, de el nem vihetik az 

épületből. A Pedagógiai Program az intézmény székhelyén ,Cegléd, Kossuth tér 5/a ( B-épület 

irodáján) valamint telephelyén, Cegléd, Széchenyi út 16. ( 1. emelet 9. ) megtalálható. 

A Pedagógiai Program 1-1 példányát el kell küldeni a fenntartónak ill. a felügyeleti 

szerveknek.     

 

 

Cegléd, 2020 március 3. 

 

 

                      Andó László   

                                                                               igazgató sk. 

 

 

 

Cegléd, 2020. március ……. 

                                                                                        ------------------------------------- 

                                                                                                 igazgató sk. 

 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK - ÉRVÉNYESSÉG 

 

 

 

Érvényességi rendelkezések 

 

Jelen Pedagógiai Program intézményünkben a programot elfogadó nevelőtestületi értekezlet 

időpontjától  lép hatályba, a helyi tantervnek megfelelő oktatási renddel.  

 

 

A Pedagógiai Program módosításának módja:  

Rendkívüli esetben a tantestület 20 %-a vagy a szülők legalább 50 %-a kezdeményezheti a 

program módosítását. Amennyiben a jogszabályi változások indokolttá teszik, akkor soron 

kívül az igazgató is kezdeményezheti módosítását.  

 

Normál körülmények között a Pedagógiai Program felülvizsgálatának mechanizmusa: 4 

évenként, azaz egy képzési ciklusra szóló. 

 

Nyilvánosságra hozatal és megtekinthetőség: 

 

A Pedagógia Programot az iskola dolgozói, tanulói, szülők, valamint a felügyeleti szervek 

képviselői munkanapokon 8-16 óráig bármikor megtekinthetik, de el nem vihetik az 

épületből. A Pedagógiai Program az intézmény székhelyén ,Cegléd, Kossuth tér 5/a ( B-épület 

irodáján) valamint telephelyén, Cegléd, Széchenyi út 16. ( 1. emelet 10. ) megtalálható. 
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A Pedagógiai Program 1-1 példányát el kell küldeni a fenntartónak ill. a felügyeleti 

szerveknek.     

 

 

Cegléd, 2020. március ……… 

 

 

                      Andó László   

                                                                               igazgató sk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁRADÉKOK 

 

 

1. számú záradék 

  

                                       Nevelőtestületi értekezlet határozata: 

 

        A nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai Programot a törvényi előírásoknak 

megfelelően kiegészítettük, módosítottuk. 

A nevelőtestület 2020. március …….-án  21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal a 

Pedagógiai és Szakmai  Programot elfogadta és jóváhagyásra előterjesztette az 

intézményvezetőnek.  

 

 A mai naptól a  2016. március 23-ai Pedagógiai Program hatályát veszti. 

 A jelenléti ívet mellékletként csatoltuk. 

 

Cegléd, 2020. március 3. 

 

 

Hitelesítő aláírások: 

 

 

 

  Majláth Árpád                                                                 Kázmér Tamás    

    tanár sk                                                                    ped. asszisztens, technikus 

   

   

 

  Andó László 

                                                                     Ig. sk. 
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2. számú záradék 

                                    Intézményvezető jóváhagyása 

 

 

 

   A Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium nevelőtestülete 2020. 

március …….-én elfogadta az intézmény új Pedagógiai Programját, amelyet jóváhagyásra 

előterjesztett az intézményvezetőnek és a fenntartónak. 

   Véleményezte és támogatta a Pedagógiai programot a szülői szervezet ( SZMK), a 

Diákönkormányzat ( DÖK) és a Fenntartó. 

  Az iskola intézményvezetője, a Nemzeti Köznevelési Törvényben ráruházott jogkör alapján 

2020. március ….- n a Pedagógiai Programot jóváhagyta.  

              Igazgatói határozat száma: ……/ 2020/PED.P.   igazgatói határozat 

 

        Ettől a  naptól a 2016. március 23-ai Pedagógiai Program hatályát vesztette. 

 

 

Cegléd, 2020. 03……. 

 

 

                                                                        -------------------------------------------- 

                                                                                     Andó László 

                                                                                              Ig. sk. 

                                                               

 

 
 

 

 

Mellékletek felsorolása: 

 

     1. sz. melléklet: fenntartói nyilatkozat 

     2. sz. melléklet: szülői szervezettámogató nyilatkozata 

     3. sz. melléklet: tanulói szervezet ( DÖK) nyilatkozata 

     4. sz. melléklet: tantestületi értekezlet névsora 
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Függelék: 

- Gimnáziumok központi tantervi programja: 51/2012(XII.21.) EMMI rendelet 

- Szakgimnáziumok központi tantervi programja: 27/2016(IX.16) EMMI rendelet 

- Alapfokú Művészeti Iskolák központi programja 

- Szakközépiskolák 9-13. évfolyam, párhuzamos művészeti oktatás és a  

szakközépiskola szakképző évfolyamainak 1/13, 2/14 évfolyamok tantervi programja 

- Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, és AMI 2020. 

szeptember 1-től érvényes GIMNÁZIUMI tagozat szakmai programja és helyi 

tanterve ( művészeti tagozat, drámatagozat, sport tagozat, általános tagozat) 

- Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, és AMI 2020. 

szeptember 1-től érvényes SZAKGIMNÁZIUMI tagozat szakmai programja és helyi 

tanterve ( kifutó képzések és felmenő rendszerű képzések programjai) 

- Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, és AMI 2020. 

szeptember 1-től érvényes ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS szakmai 

programja, alapprogramja és helyi tanterve (kifutó képzések és felmenő rendszerű 

képzések programjai) 

- Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, és AMI tanulmányi és 

vizsgaszabályzata 

- A Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, és AMI Házirendje 

- A Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, és AMI Szervezeti és 

Működési szabályzata 

- A 229/2019.(IX.30.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 3. táblázata alapján, valamint 

az új szakképzési tv. értelmében szakképesítésre felkészítő  

szakgimnáziumi nevelés és oktatás 9-13. évfolyamon központi tantervi programja 

- 2020-2021-es tanévtől a szakgimnázium szakképesítésre felkészítő szakmai oktatás  

9-13. évfolyamán végzett oktató-nevelő munka központi program alapján 
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