Tájékoztatás a szakiskolai képzésekről

2021. november 30.
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Ágazati irányítás

• Innovációs és Technológiai Minisztérium
• Technikum
• Szakképző iskola (beleértve műhelyiskolát is)

• Emberi Erőforrások Minisztériuma
• Szakgimnázium
• Szakiskola
• (Készségfejlesztő iskola)
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Alapfogalmak, rövidítések

• Szakma: A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény (a továbbiakban: Szkt.)
alapján kiadott szakmajegyzéken szereplő képzés.
• Részszakma: A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott, egy
szakmának olyan önállóan elkülöníthető része, amely legalább egy munkakör
betöltéséhez szükséges kompetenciák megszerzését teszi lehetővé.
• Szakképesítés: A szakképzéért felelős miniszter által vezetett programkövetelménynyilvántartás valamely programkövetelményében megjelölt szakmai képzés keretében
megszerzhető képesítés.

• Enyhe értelmi fogyatékosság és tanulásban akadályozottság: EF
• Hallási fogyatékosság: HF
• Látási fogyatékosság: LF
• Mozgásszervi fogyatékosság: MF
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2011. évi CXC. törvény a köznevelésről (Nkt.)
• 13/A. § (1) A sajátos nevelési igényű tanulók középfokú iskolai nevelése-oktatása céljából a
szakiskola a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt haladni nem tudó tanulók
felkészítését végzi.
• (2) A szakiskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti oktatás és az
Szkt. szerinti szakmai oktatás, illetve szakképesítésre felkészítő szakmai képzés folyik.

• (3) A szakiskolában
• a) az Szkt. szerinti szakmai oktatás a szakmajegyzékben meghatározott szakmák körében - a
sajátos nevelési igény típusától függően - a képzési és kimeneti követelmények vagy a
képzési és kimeneti követelmények alapján készített speciális kerettanterve szerint,
• b) az Szkt. szerinti szakmai képzés a programkövetelmény alapján készített speciális
kerettanterv szerint
• folyhat.
• (3a) A tanuló a szakmai oktatásban, vagy szakképesítésre felkészítő szakmai képzésben
• a) a szakiskolában vagy

• b) az Szkt. szerinti szakképzési munkaszerződéssel az Szkt. szerinti duális képzőhelyen
• vehet részt.
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2011. évi CXC. törvény a köznevelésről
• (4) A szakiskolában az évfolyamok száma a szakmajegyzékben vagy a képzési és kimeneti
követelmények, illetve a programkövetelmény alapján készített speciális kerettantervben
meghatározott.
• (5) Az Szkt. szerinti szakmai vizsgára, illetve képesítő vizsgára történő felkészítés a
szakiskola feladata, amely a kötelező foglalkozások keretében történik.
• (6) Mentesül a szakmai vizsga, képesítő vizsga, vagy annak a versenykiírásban meghatározott
vizsgafeladatának, vizsgatevékenységének letétele alól az a vizsgázó, aki országos szakmai
tanulmányi versenyen, WorldSkills vagy EuroSkills versenyen a szakmai és
vizsgakövetelményben,
a
képzési
és
kimeneti
követelményekben
vagy
programkövetelményekben meghatározott követelményt teljesítette, és a versenyfelhívásban
meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. Az e bekezdésben meghatározott
felmentés esetén a szakmai vizsga, képesítő vizsga vagy a vizsgatevékenység eredménye
jelesnek minősül.
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Ki vehet részt a képzésben
• „A sajátos nevelési igényű tanulók középfokú iskolai nevelése-oktatása céljából a
szakiskola a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt haladni nem tudó
tanulók felkészítését végzi..”
• Enyhe értelmi fogyatékosság és tanulásban akadályozottság: EF
• Hallási fogyatékosság: HF
• Látási fogyatékosság: LF
• Mozgásszervi fogyatékosság: MF
• Enyhe értelmi fogyatékosság és tanulásban akadályozottság nem ugyanaz, a tanulásban
akadályozottságon belül más sajátos nevelési igény is megjelenhet. DE, ebben az esetben
• eltérőek a közismereti kerettantervek (adaptálni kell ép értelmi képességekre),
• eltérőek az alkalmazási szabályok (közismereti tantárgyaknál kizárólag a tantárgynak
megfelelő szakos tanár alkalmazható
• A fentiek vonatkoznak a HF, LF, MF-re is.
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Képzések
• „A sajátos nevelési igényű tanulók középfokú iskolai nevelése-oktatása céljából a
szakiskola a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt haladni nem tudó
tanulók felkészítését végzi..”
• Szakiskolában kizárólag olyan képzés folytatható, amely az emberi erőforrások
minisztere által közzétett szakiskolai képzési jegyzéke(ke)n szerepel.
• Nkt. 77. § (5) A szakgimnáziumban oktatható pedagógia, közművelődés és művészet
tanulmányi területhez sorolt képzések, a szakiskolában oktatható képzések, valamint a
pedagógia, közművelődés és művészet tanulmányi területhez sorolt, iskolarendszeren kívüli
képzések irányítását az oktatásért felelős miniszter látja el, amelynek keretében
• a) meghatározza
• aa) a szakgimnáziumban, a szakiskolában, valamint a pedagógia, közművelődés és
művészet tanulmányi területhez sorolt, iskolarendszeren kívüli képzésben megszerezhető
szakképesítéseket, szakmákat, részszakmákat,
• ab) a szakgimnáziumi szakképesítések programkövetelményeit és kerettanterveit, valamint
a szakiskolai szakképesítések kerettanterveit,
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Képzési szerkezet
• „A szakiskolában az évfolyamok száma a szakmajegyzékben vagy a képzési és kimeneti
követelmények, illetve a programkövetelmény alapján készített speciális kerettantervben
meghatározott.”
• Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók szakiskolai oktatásának, képzésének szerkezete:
• A szakiskolai nevelés-oktatás két évfolyamos (9-10. évfolyam) szakmai oktatást, képzést,
vagy négy évfolyamos (9-12. évfolyamos) szakmai oktatást, képzést célul kitűző szakaszból
áll, mely az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében egy kötelező 9/E jelű előkészítő
évfolyammal egészül ki.
• A sajátos nevelési igényű, nem enyhe értelmi fogyatékos tanulók szakiskolai
oktatásának, képzésének szerkezete:
• A szakiskolai nevelés-oktatás két évfolyamos (9-10. évfolyam) szakmai oktatást, képzést,
vagy négy évfolyamos (9-12. évfolyamos) szakmai oktatást, képzést célul kitűző szakaszból
áll. A sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók estén nincs kötelező
előkészítő évfolyam.
• A sajátos nevelési igényű, nem enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében nem készült
külön szakiskolai közismereti kerettanterv. A közismereti tartalmak tekintetében az
általános szakiskolai kerettanterv az irányadó – ennek adaptációját a helyi tantervben kell
elvégezni.
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Alapdokumentumok
• „A szakiskolában
• a) az Szkt. szerinti szakmai oktatás a szakmajegyzékben meghatározott szakmák körében a sajátos nevelési igény típusától függően - a képzési és kimeneti követelmények vagy a
képzési és kimeneti követelmények alapján készített speciális kerettanterve szerint,
• b) az Szkt. szerinti szakmai képzés a programkövetelmény alapján készített speciális
kerettanterv szerint
• folyhat.”

• Ha az adott 4 éves képzés az emberi erőforrások minisztere által kiadott szakiskolai képzési
jegyzéken kívül az Szkt. alapján kiadott szakmajegyzéken is szerepel, úgy képzési és
kimeneti követelménnyel, programtantervvel és speciális kerettantervvel is rendelkezik.
• Ha az adott 4 éves képzés az emberi erőforrások minisztere által kiadott szakiskolai képzési
jegyzéken igen, de az Szkt. alapján kiadott szakmajegyzéken nem szerepel, úgy
programkövetelménnyel és speciális kerettantervvel is rendelkezik.
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Alapdokumentumok

• Ha az adott 2 éves képzés az emberi erőforrások minisztere által kiadott szakiskolai képzési
jegyzéken szerepel és egyben valamely, az Szkt. szerint kiadott szakmajegyzéken szereplő
szakma részszakmája, úgy speciális kerettantervvel, valamint az Szkt. szerint kiadott
szakmajegyzéken szereplő szakma tekintetében képzési és kiementi követelménnyel és
programtantervvel is rendelkezik.
• Ha az adott 2 éves képzés az emberi erőforrások minisztere által kiadott szakiskolai képzési
jegyzéken szerepel, de egyetlen, az Szkt. szerint kiadott szakmajegyzéken szereplő
szakmának sem részszakmája, úgy programkövetelménnyel és speciális kerettantervvel
rendelkezik.
• (Kiegészítés: A részszakma tehát nem rendelkezik önálló képzési és kimeneti követelménnyel
és programtantervvel, hanem annak a szakmának a képzési és kimeneti követelménye és
programtanterve tartalmazza a vonatkozó elemeket, mely szakmának az adott részszakma
egy jogszabály szerinti önállóan elkülöníthető része.)
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Alkalmazandó alapdokumentumok
• „A szakiskolában
• a) az Szkt. szerinti szakmai oktatás a szakmajegyzékben meghatározott szakmák körében a sajátos nevelési igény típusától függően - a képzési és kimeneti követelmények vagy a
képzési és kimeneti követelmények alapján készített speciális kerettanterve szerint,
• b) az Szkt. szerinti szakmai képzés a programkövetelmény alapján készített speciális
kerettanterv szerint
• folyhat.”
• KKK-val (szakma, részszakma) rendelkező képzés:
• Speciális kerettanterv VAGY
• a KKK és a speciális kerettanterv módszertani része

• PK-val rendelkező (szakképesítés) képzés:
• Speciális kerettanterv
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Kerettantervek

• (keresőkifejezés) nat 2020
• https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat
• https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok
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Kerettantervek
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Kerettantervek

• Kerettantervek a szakiskolák számára (tájékoztató, a szakiskolában oktatható 2 és 4
évfolyamos képzések)
• Közismereti kerettantervek a szakiskolák számára:
• Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskola
kötelező 9/E előkészítő évfolyamának kerettanterve
• Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók két évfolyamos szakiskolai szakmai
oktatásához, képzéséhez alkalmazandó 9–10. évfolyamos közismereti kerettanterv
• Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók négy évfolyamos szakiskolai szakmai
oktatásához, képzéséhez alkalmazandó 9–12. évfolyamos közismereti kerettanterve
• Két évfolyamos szakiskolai oktatás, képzés szakmai kerettantervei
• Négy évfolyamos szakiskolai oktatás, képzés szakmai kerettantervei
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Kerettantervek

15

KKK, PK, 4 évfolyam
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KKK, PK, 2 évfolyam
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KKK, PK
• Képzési és kimeneti követelmények:
• https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt
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PK
• Programkövetelmények:
• https://szakkepesites.ikk.hu/#kereses
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Kerettantervek
• I. A képzés jogi háttere
• II. A képzésbe történő belépés feltételei
• III. A képzés szervezésének feltételei
• IV. A fogyatékossági típushoz kapcsolódó általános információk, javaslatok
• V. Képzési szerkezet

• VI. Vizsgakövetelmények (a számozás a képzési és kimeneti követelmény, illetve a
programkövetelmény számozását követi):
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Duális képzés
• Nkt. 13/A. § (3a) A tanuló a szakmai oktatásban, vagy szakképesítésre felkészítő szakmai
képzésben
• a) a szakiskolában vagy
• b) az Szkt. szerinti szakképzési munkaszerződéssel az Szkt. szerinti duális képzőhelyen
• vehet részt.

• 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Szt.) 107. § [A szakképzési hozzájárulás mértéke]
• (2) A bruttó kötelezettség csökkenthető
• a) az állam, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott
• aa) szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési
jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás, illetve
• ab) szakiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulónként az Nkt. 13/A. § (3) bekezdése
szerinti nevelés-oktatás arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és
- a szakképző intézményben, illetve a szakiskolában teljesített oktatási nap és az olyan
munkanap kivételével, amire tekintettel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő munkabérre
nem jogosult - az adóév munkanapjai számának szorzataként,
• Kiegészítés: e szabály a jövő évben változni fog, megszűnik maga a hozzájárulási
kötelezettség, de a duális képzőhely a jogszabály szerinti ráfordítását visszaigényelheti.
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Alapvizsga
• Az 12/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (Szkr.):
• 256. § (1) A tanuló magasabb évfolyamba nem léphet, a tanuló és a képzésben részt vevő
személy a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel nem vehet részt, ha
sikertelen ágazati alapvizsgát tett.
• Időpontja jellemzően a 9. évfolyamon.

• Kifutó rendszer szintvizsga, felmenő rendszer alapvizsga
• Kivételek:
• a részszakmák,
• a PK szakmai képzések.
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Alapvizsga
• Szt. 91. § [Az ágazati alapvizsga]

• (2) Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos
szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.
• (3) A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény
oktatóiból és az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét a
szakképző intézmény feladatellátási helye szerint illetékes területi gazdasági kamara
delegálja. A vizsgabizottság elnöke a Kormány rendeletében meghatározott díjazásra jogosult.
• Szkr. 255. § (2) Az ágazati alapvizsgát a szakképző intézményben kell az Szkt. 91. § (3)
bekezdése szerinti vizsgabizottság előtt letenni.

• (3) Az ágazati alapvizsga vizsgafeladatait és azok javítási-értékelési útmutatóját a
képzési és kimeneti követelményekhez igazítottan a szakképző intézmény határozza
meg.
• A fentiek értelmében az intézmény határozza meg, hogy a képzési és kimeneti
követelményekben meghatározottak alapján, a kirendelt vizsgaelnökkel egyetértésben,
milyen feladatokat tűznek ki az ágazati alapvizsga követelmények teljesítéséhez.
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Egyéb
•
•
•
•
•

Szt. 76. § [Részvétel a szakirányú oktatásban]
(1) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban
a) a szakképző intézményben vagy
b) szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen
vehet részt.

• Nkt. 88. § (6) A nem állami fenntartású szakgimnázium és szakiskola esetében a költségvetési
hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy a fenntartó szakképzési megállapodást kössön
az oktatásért felelős miniszterrel.
• Nkt. 96. § (10) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerint indított kifutó
képzések, valamint az Szkt. szerint indított szakiskolai és szakgimnáziumi képzések esetében a
szakmai vizsgát, képesítő vizsgát 2025. december 31-éig az addig vizsgáztatást végző
képzőintézményben is meg lehet szervezni azzal, hogy a vizsgaközpont alatt a
képzőintézményt kell érteni.
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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