FELNŐTTOKTATÁS

Szakmai végzettség megszerzésére
irányuló esti tagozatos képzések

A szakmai felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás, melynek szervezése a
szakképzésben a következő jogszabályok figyelembevételével történik.

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 60. §


2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 33-34. §



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

Iskolánkban kétféle esti oktatást szervezünk:


érettségire épülő szakképzések (első vagy második szakképzés
megszerzésére irányuló 2 éves képzés)



szakközépiskolai szakképzés (érettségivel rendelkezőknek, 16. életévét
betöltöttek első szakképesítésének, vagy második szakképzés
megszerzésére irányuló 2 éves képzés)

A képzés minden esetben ingyenes.

Kerettanterv szerint

Tanítás időkerete, ahol az elmélet-gyakorlat aránya 30-70%.

évfolyam

heti
óraszám
szabadsáv
nélkül

éves óraszám
szabadsáv
nélkül

heti óraszám
szabadsávval

éves óraszám
szabadsávval

1. évfolyam

31 óra/hét

1116 óra/év

35 óra/hét

1260 óra/év

Összefüggő
gyakorlat
2. évfolyam

160 óra
31 óra/hét

Összesen:

992 óra/év

160 óra
35 óra/hét

2268 óra

1. évfolyam
ESTI óraszám összefüggő gyakorlat nélkül
elméleti óraszám
gyakorlati óraszám
2. évfolyam
ESTI óraszám összefüggő gyakorlat nélkül
elméleti óraszám
gyakorlati óraszám
ESTI óraszám összefüggő gyakorlat nélkül

1120 óra/év
2540 óra

19 óra/hét

684 óra/év

5 óra/hét
14 óra/hét

180 óra/év
504 óra/év

19 óra/hét

608 óra/év

5 óra/hét
14 óra/hét

160 óra/év
448 óra/év

19 óra/hét

1292 óra

Az összes óra aránya a nappali képzés összes óraszámához
viszonyítva

51 %

A gyakorlati órák aránya a nappali képzés gyakorlati
óraszámához viszonyítva

60 %

Kerettanterv szerint

Tanítás időkerete, ahol az elmélet-gyakorlat aránya 40-60%.

évfolyam

heti
óraszám
szabadsáv
nélkül

éves óraszám
szabadsáv
nélkül

heti óraszám
szabadsávval

éves óraszám
szabadsávval

1. évfolyam

31 óra/hét

1116 óra/év

35 óra/hét

1260 óra/év

Összefüggő
gyakorlat
2. évfolyam

160 óra
31 óra/hét

Összesen:

992 óra/év

160 óra
35 óra/hét

2268 óra

1. évfolyam
ESTI óraszám összefüggő gyakorlat nélkül
elméleti óraszám
gyakorlati óraszám
2. évfolyam
ESTI óraszám összefüggő gyakorlat nélkül
elméleti óraszám
gyakorlati óraszám
ESTI óraszám összefüggő gyakorlat nélkül

1120 óra/év
2540 óra

19 óra/hét

684 óra/év

7 óra/hét
12 óra/hét

252 óra/év
432 óra/év

19 óra/hét

589 óra/év

7 óra/hét
12 óra/hét

217 óra/év
372 óra/év

19 óra/hét

1273 óra

Az összes óra aránya a nappali képzés összes óraszámához
viszonyítva

56 %

A gyakorlati órák aránya a nappali képzés gyakorlati
óraszámához viszonyítva

66,6 %

A szakmára felkészítésben közismereti képzés nem folyik, ezért február első
hetében is megkezdhető (keresztféléves) az oktatás.
A tanítási órák 40 percesek a szakmai elméleti oktatásban, 60 percesek a
gyakorlati oktatásban.
Az esti munkarend szerinti felnőttoktatásban a kötelező tanítási órák


szakmai elméleti órái az iskolában
o szakmától függően hétköznaponként egy alkalommal kerülnek
megtartásra az iskola éves munkatervében meghatározott napon



szakmai gyakorlati órái
o vagy tanulószerződéssel külső gyakorlati helyen kerülnek
megszervezésre az adott gazdálkodó szervezettel történő
megállapodás alapján
o vagy megosztva iskolai tanműhelyben, illetve
tanulószerződéssel külső gyakorlati helyen, az adott
gazdálkodó szervezettel történő megállapodás alapján
o vagy csak iskolai tanműhelyben
o a nem kimondottan tanműhelyi gyakorlati órák
(elméletigényes gyakorlat) az iskolában kerülnek
megszervezésre.

Tanulók teljesítményének értékelése
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54§ (2) a) pontja
szerinti értékeléssel. A részletes tantárgyi követelményeket a helyi tanterv
határozza meg, és a tanulók a tanév kezdetekor erről tájékoztatatást kapnak.
Tankönyv ellátás
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény
4. § (2) bek. szerint tanulói tankönyvtámogatást a nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő tanulók számára kötelező adni. Az esti munkarend
szerinti oktatásban részt vevő tanulóink a tankönyvek ingyenes ellátására,
„ingyen tankönyvre” nem jogosultak.

Esti oktatásban szervezett érettségire épülő szakmáink:
Belépés feltételei:
1. Iskolai előképzettség: érettségi, vagy egy államilag finanszírozott
szakmai végzettség
2. Érvényes tanulószerződés (vagy tanulószerződés kötési ígérvény a
vállalkozás részéről).
3. Egészségügyi alkalmasság.
XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZAT
19. Egyéb szolgáltatások szakmacsoport
Szakma

OKJ száma

Képzési idő

Fodrász

54 815 01

2 év

Kozmetikus

54 815 02

2 év

Kerettanterv/SZVK
szakmai:
30/2016.(VIII.31.)
NGM rendelet
SZVK: 29/2016.
(VIII.26.) NGM
rendelettel
módosított 27/2012.
(VIII.27) NGM
rendelet
szakmai:
30/2016.(VIII.31.)
NGM rendelet
SZVK: 8/2017.
(V.19.) NGM
rendelettel
módosított 27/2012.
(VIII.27) NGM
rendelet

A szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes szakirányú
szakmai képesítése és szakképesítése a tanulmányokba beszámítható.

54 815 01 FODRÁSZ-2016-tól
esti tagozat

Modulok/Tantárgyak

A teljes szakképesítésre
Összesen
vonatkozóan:
Összesen
Összes szakmai óra összefüggő szakmai gyakorlat nélkül
összes elmélet
26%
összes gyakorlat
74%

A teljes szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen
Összesen

13.
14.
esti tagozat
éves
éves
óraszám ögy óraszám
e
gy
e
gy
180 504
155 434
160
684
589
1273
335
938
heti
heti
óraszám ögy óraszám
e
gy
e
gy
5
14
5
14
160
19
19

11499-12
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire Foglalkoztatás I.
épülő képzések esetén)

11707-16
Fodrász manuális
alapműveletek

8
31

Szakmai ismeretek

9

Alkalmazott biológia

18

Alkalmazott kémia

36

Művészeti ismeretek

9

Fodrász szakmai gyakorlat 1.
11706-16
Férfi frizurakészítés

72

Szakmai ismeretek

9

Művészeti ismeretek

27

Fodrász szakmai gyakorlat 2.
Szakmai ismeretek
11708-16
Anyagismeret
Fodrász vegyszeres műveletek
Fodrász szakmai gyakorlat 3.
11705-16
Női frizurakészítés

168
36
36
264

Szakmai ismeretek

39

Anyagismeret

39

Művészeti ismeretek

23

Fodrász szakmai gyakorlat 4.
11709-16
Munkavédelem és marketing
Szépségszalon üzemeltetése

434
15

54 815 02 KOZMETIKUS 2016-tól
esti tagozat
13.
14.
esti tagozat
éves
éves
ögy
e
gy
e
gy
A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

252

432

684

Összesen

1273
469
804
heti óraszám

Összesen
Összesen

e
7

gy
12
19

11499-12
Foglalkoztatás II.
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)
11720-16
Kozmetikus szakmai gyakorlat

11721-16
Kozmetikus szakmai elmélet

11722-16
Elektrokozmetika

ögy
160

heti óraszám
e
7

Foglalkoztatás II.

8

Foglalkoztatás I.

31

Kozmetikus szakmai gyakorlat

396

Laboratóriumi gyakorlat

36

Alkalmazott biológia

36

Alkalmazott kémia

54

Szakmai ismeretek 1.

63

Anyagismeret 1.

63

310

Szakmai ismeretek 2.

62

Anyagismeret 2.

62

Elektrokozmetika

38

Elektrokozmetika gyakorlat

Kozmetikus marketing

gy
12
19

31

11723-16
Speciális kozmetikai eljárások
Speciális kozmetikai eljárások gyakorlat
11724-16
Kozmetikus marketing

372

589

Összes szakmai óra összefüggő szakmai gyakorlat nélkül
összes elmélet
37%
összes gyakorlat
63%

A teljes szakképesítésre
vonatkozóan:

217
160

31
36

16

Esti oktatásban szervezett szakközépiskolai szakmáink:
Belépés feltételei:
1. betöltött 16. életév
2. Iskolai előképzettség: egy államilag finanszírozott szakmai végzettség,
befejezett 10. szakiskolai osztály vagy érettségi
3. Érvényes tanulószerződés (vagy tanulószerződés kötési ígérvény a
vállalkozás részéről).
4. Egészségügyi alkalmasság.

6. ELEKTRONIKA-ELEKTROTECHNIKA SZAKMACSOPORT
Szakma

OKJ száma

Képzési idő

Kerettanterv/SZVK
Kerettanterv:
14/2013 (IV.05) NGM
rendelet

Villanyszerelő

34 522 04

2 év

SZVK: 12/2013
(III.28.) NGM
rendelettel módosított
27/2012. (VIII.27.)
NGM rendelet

10. KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORT
Szakma

Női szabó

OKJ száma

34 542 06

Képzési idő

Kerettanterv/SZVK

2 év

szakmai:
30/2016.(VIII.31.)
NGM rendelet
SZVK: 29/2016.
(VIII.26.) NGM
rendelettel módosított
27/2012. (VIII.27)
NGM rendelet

FELNŐTTOKTATÁS- ESTI TAGOZAT
34 522 04 Villanyszerelő szakképesítés szakmai óraterve
Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül
1. évfolyam
2. évfolyam
Szakmai követelmény-modulok

Tantárgyak

elméleti éves gyakorlati
óraszám
éves óraszám

ögy

elméleti éves gyakorlati
óraszám
éves óraszám

11500-12
Munkahelyi egészség és
biztonság

Munkahelyi egészség és
biztonság

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

5

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

20

10

Műszaki informatika
gyakorlat
10007-12
Informatikai és műszaki
alapok

Műszaki ismeretek

35

55

Műszaki gyakorlatok

Épületvillamossági szerelés

10023-12
Épületvillamossági szerelés

10024-12
Villamos gépek és ipari
elosztóberendezések
szerelése

Összes heti óra

70

60

45

35

Épületvillamossági szerelés
gyakorlata

350

80

70

Épületvillamossági mérések
gyakorlat

49

20

28

Vállalkozási ismeretek

10

Ipari elektronika

10

Elektrotechnikai számítások

35

15

Villamosipari anyagismeret

10

15

Villamos gépek és
berendezések
Villamos műszaki ábrázolás

35

25

15

Villamos gépek és
berendezések
üzemvitelének, mérésének
gyakorlata

350
5

Összes heti szakmai óra

14
19

160

Összes évi óra

180

Összes szakmai elmélet/gyakorlat

összefüggő gyakorlat nélkül

Évi összes szakmai óra

összefüggő gyakorlat nélkül

Szakmai elmélet, szakmai gyakorlat aránya

504

160

5

14
19

160
340

448
952
1292

26%

74%

34 542 06
NŐI SZABÓ
Összesen

1. évfolyam
éves óraszám
ögy
e
gy

Szakközépiskolai képzés
közismereti oktatás nélkül
ESTI TAGOZAT
2. évfolyam
1. évfolyam
éves óraszám
HETI óraszám
ögy
e
gy
e
gy

252

217
160

756

Összesen
A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

504

434

7

651

14

7
160

21

1407

Összes szakmai óra

2. évfolyam
HETI óraszám
e
gy
14
21

42

szakmai elmélet összesen

469

33%

14

33%

szakmai gyakorlat összesen
összefüggő gyakorlat nélkül

938

67%

28

67%

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

9

0,25

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

36

1

Ruhaipari anyag- és áruismeret

9

15

0,25

0,5

10113-16
Ruhaipari anyagvizsgálatok
Anyagvizsgálatok gyakorlat

18

15

0,5

0,5

Ruhaipari gyártás-előkészítés

18

16

0,5

0,5

Szakrajz

18

31

0,5

1

10114-16
Ruhaipari gyártmánytervezés

10115-16 Textiltermékek
összeállítása

Szakrajz gyakorlat

36

15

1

0,5

Számítógépes ruhaipari gyártáselőkészítés gyakorlat

18

16

0,5

0,5

Textiltermékek szabásminta
készítése

18

Ruhaipari gépek üzemeltetése

9

Textiltermékek
gyártástechnológiája

27

Textiltermékek készítése
gyakorlat

10118-16 Lakástextíliák
készítése

10120-16
Női ruhák készítése és
értékesítése

10500-16
Munkahelyi egészség és
biztonság

Lakástextíliák
gyártástechnológiája

0,5

8

0,25

0,75

108

3

18

Lakástextíliák készítése, javítása
gyakorlat

0,25

0,5

63

1,75

Női ruhák szerkesztése,
modellezése

36

62

1

2

Női ruhakészítés gyártástechnológiája

36

76

1

2,5

Női ruhák értékesítése

9

9

0,25

0,25

Női ruhák szerkesztése,
modellezése gyakorlat

45

31

1,25

1

Női ruhák készítése gyakorlat

216

357

6

11,5

Munkahelyi egészség és biztonság

9

0,25

Szakképzés megszerzésére irányuló esti tagozatos képzések
vizsgáztatási rendje
Az esti oktatásban szervezett szakképzés tantárgyainak óraszáma éves
bontásban került megadásra, mivel heti óraszámban azok nem kifejezhetők.
Ezért az oktatás nem a normál órarendnek megfelelően, ciklikus
váltakozással, hanem egyedi beosztás szerint történik.
Ennek megfelelően a tanulók értékelése,
tantárgyakból különbözőképpen történik.

számonkérése

az

egyes

A tanulmányok alatti vizsgák fajtái

 Egyéb számonkérés
 Osztályozóvizsga
 Javítóvizsga
Egyéb számonkérés

A szaktanár a nappali tagozatos képzéshez hasonlóan dolgozatok, feleletek,
témazárók, beadandó feladatok formájában kérheti számon a tudást, és 1-5ig terjedő, a tantárgy óraszámának megfelelően legalább két-három
érdemjeggyel értékeli a tanuló féléves, ill. éves munkáját.
A tanév elején a szaktanárok azt is közlik az osztályokkal, hogy az egyes
beszámolók órai aktivitással, otthoni- esetleg projekt-munkával (beadandóval) kiválthatók-e. Ennek szabályairól a szaktanár tájékoztatja a
tanulókat. A beadandók beadási határidejét a szaktanárok határozzák meg.
Az a tanuló, aki nem adja le a határidő lejártáig a dolgozatát, a
követelményeket nem teljesíti, így érdemjegye elégtelen.
Szakmai gyakorlatból félévkor, valamint év végén köztes vizsga formájában
adnak számot tudásukról a tanulók.
Osztályozóvizsga

A magasabb évfolyamra lépés feltételét jelenti. Bizottság előtti
számonkérés.
Amennyiben a tanulónak az első félévi és/vagy év végi érdemjegyei fel nem
róható, igazolt okból nem állapíthatók meg, osztályozó vizsgát kell tennie.
Osztályozóvizsgákról való hiányzások kezelése

Munkahelyi akadályoztatás, vagy betegség miatt elmaradt vizsga pótlására
csak a felnőttoktatásért felelős vezető adhat engedélyt, abban az esetben,
ha azt a tanuló munkahelyi, vagy orvosi igazolással bizonyítja.
A tanuló kötelessége a munkahelyi akadályoztatást a vizsga kijelölt
időpontja előtt jelezni a felnőttoktatásért felelős vezetőnek.
Az év végi vizsgák pótlására az augusztusi javítóvizsga-időszakban van
lehetőség.
Igazolatlan hiányzás esetén a vizsga nem pótolható.

Javítóvizsga

Az osztályozóvizsga témakörben leírtaknak megfelelően történik.
Ideje:
 az augusztusi javítóvizsga időszakában
A vizsgák szervezése, lebonyolítása

A vizsgák szervezése és lebonyolítása a 20/ 2012. (VIII. 30.) EMMI rendelet
64-72. § rendelkezései alapján történik.

