Tisztelt Szülők, Kedves 10. évfolyamos Tanulók!
Talán emlékeznek a tavaly (2019-ben) a mellékszakképesítés választása kapcsán tartott rendkívüli
szülői értekezletre és tájékoztatóra.
Az idén március végén is szerettünk volna erről újabb értekezletet tartani, ám ezt a jelenlegi helyzet
nem teszi/tette lehetővé. Ezért összeállítottunk egy tájékoztatót ezzel kapcsolatban, kérem, olvassák
végig, majd töltsék ki a mellékelt nyilatkozatot!
A szakképzési törvény 2018. január 1-én hatályba lépett módosításai változást hoztak a
szakgimnáziumi képzés tananyagtartalmának felépítésében. Ennek keretében a tanulók dönthetnek
arról, hogy a tanult főszakképesítéshez kapcsolódó mellék-szakképesítést kívánják-e tanulni képzésük
11-12. évfolyamán vagy sem. A tanulónak és szülőjének/törvényes képviselőjének a mellékszakképesítés választásáról a 10. évfolyamon, legkésőbb április 30-ig nyilatkoznia kell.
Az iskolának biztosítania kell a tanuló számára a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés
választásának lehetőségét, másrészt, ha a tanuló a mellék-szakképesítést nem választja, egyéb, az
iskola által ajánlott, a tanuló szakmai tudását erősítő szakmai tartalmak tanulására kell lehetőséget
adnia. Tehát a mellék-szakképesítés megszerzése választható. A tanulók választhatnak, hogy a mellékszakképesítést kívánják-e megszerezni, vagy pedig abban az időkeretben egyéb, szakmai jellegű
foglalkozáson szeretnének részt venni. A heti óraszámot a választás NEM befolyásolja.

Törvényi háttér:
A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről – Szt. 2. §-a (24a) meghatározza a mellékszakképesítés fogalmát: A szakgimnázium középiskolai évfolyamai tananyagának keretében a tanuló
választása alapján tanulható és megszerezhető, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, az
adott szakgimnáziumi ágazathoz és az érettségit követő szakképzési évfolyamon megszerezhető
szakképesítéshez kapcsolódó szakképesítés vagy részszakképesítés, amelynek tananyagát a szakképzési
kerettanterv tartalmazza.”
Az Szt. új 22/A. §-a határozza meg, hogy mikor dönt a tanuló arról, hogy választja-e a mellékszakképesítést: 22/A. § (1) A tanuló a szakgimnázium tizedik évfolyamán legkésőbb április 30-ig
írásbeli nyilatkozatban választ a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamok kerettantervi irányáról a
szakgimnázium által biztosított lehetőségek közül.
Nkt. törvényszövegben: 12. § (2) A szakgimnáziumban az Országos Képzési Jegyzékben
meghatározott ágazatokban – figyelembe véve az ágazaton belüli specializációt is – tehető szakmai
érettségi vizsga, továbbá a tanuló választásától függően a szakképzésről szóló törvényben foglaltak
szerinti mellék-szakképesítés, valamint az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a szakmai
érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető.

FONTOS!
Ugyan az iskolának kötelezően fel kell ajánlani az oktatott ágazathoz kapcsolódó mellék-szakképesítés
választásának lehetőségét, azt is fontos kiemelni, hogy a köznevelési törvény értelmében
csoportbontás esetén a csoportok minimális létszáma 8 fő! Tehát azon osztályok esetében, ahol az
egy ágazatban tanulók száma nem éri el a 16 főt, sajnos nem tudjuk biztosítani mindkét „utat”, a
többség választásának megfelelően vagy mindenki tanulja a mellék-szakképesítés tárgyait vagy
mindenki szakmai érettségihez kapcsolódó tanórákon vesz részt ugyanannyi órában.
A mellék-szakképesítés választásának súlya van! A tanuló jelen döntéstől függően folytatja
tanulmányait 11. évfolyamtól. A későbbiekben ezen változtatni évvesztés nélkül nem lehet!
Az alábbi táblázatban találják meg az ágazathoz kapcsolódó választható mellékszakképesítéseket:

Fő-szakképesítés (Érettségit
Oktatott ágazat

követően, 13. évfolyam sikeres
befejezése után)

Közlekedésgépész (10A)
Pedagógia (10B)
Távközlés (10B)
Gépészet (10C)
Villamosipar és
elektronika (10C)

54 525 02 Autószerelő
54 140 02 Pedagógiai-és családsegítő
munkatárs
54 481 03 Infokommunikációs
hálózatépítő és üzemeltető
54 521 03 Gépgyártástechnológia
technikus
54 523 02 Elektronikai technikus

Mellék-szakképesítés
(választható)
32 582 02 Emelő gépkezelő
(kivéve targonca)
32 140 01 Óvodai dajka
52 523 01 Távközlési üzemeltető
31 521 10 Gyártósori gépész
51 523 01 PLC programozó

A mellék-szakképesítések OKJ száma mutatja, hogy melyek az érettségi nélkül is kiállítható
végzettségek és melyek azok, amelyek kiállításához sikeres vizsga esetén is érettségi bizonyítvány
szükséges. A 31 … … vagy 32 … .. OKJ számú szakmák esetében sikeres vizsgát követően érettségi
nélkül is kiadható az OKJ-s bizonyítvány, míg az 51 … .. és 52 … .. OKJ számú szakmák esetében
sikeres vizsgát követően is csak az érettségi megszerzése után állítható ki az OKJ-s bizonyítvány.

Mi történik…
… HA VÁLASZTJA a tanuló az adott mellék-szakképesítést:
-

11-12. évfolyamon adott óraszámban a mellék-szakképesítés tantárgyait tanulja (míg a többiek
a szakmai érettségire való felkészülést segítő szakmai tárgyak tantárgyait).

-

Legkésőbb a 12. évfolyam II. félévében, a február-márciusi vizsgaidőszakban OKJ-s szakmai
vizsgát tesz.

-

Ha a szakmai vizsga sikeres, OKJ-s bizonyítványt is kap az érettségi mellé (31…/32… OKJszám kezdetű szakmáknál már az érettségi előtt).

… HA NEM VÁLASZTJA a tanuló az adott mellék-szakképesítést:
-

11-12. évfolyamon adott óraszámban a szakmai érettségire való felkészülést segítő szakmai
tárgyak tantárgyait tanulja (míg a többiek a mellék-szakképesítés tárgyait).

-

A tanuló NEM lesz jogosult arra, hogy a 12. évfolyamon, szakmai vizsga keretében, OKJ-s
bizonyítványt, szakmát szerezzen (később iskolarendszeren belül nincs rá lehetőség).

A 13. technikus évfolyam és az azt záró technikus vizsga független a mellék-szakképesítéstől!
Minden esetben javasolt a tanuló képességeihez, szándékaihoz igazodó döntést hozni! Valóban
előnyös lehet érettségivel és 2 db szakmai végzettséggel zárni az 5 évet, azonban a sikeres
érettségi elsődleges cél kell, hogy legyen! Továbbá egy plusz vizsga (a plusz lehetőség mellett)
plusz felkészülést és terhet is jelent! Kérjük, ezt gondolják át a nyilatkozat kitöltése előtt!

Amennyiben bármi további kérdésük lenne, keressék az osztályfőnököket, akik szívesen
segítenek, vagy tovább irányítják kérdéseiket.

A MELLÉKELT NYILATKOZATOKAT LEHETŐSÉG SZERINT KÉRJÜK KINYOMTATNI, MAJD
KITÖLTVE, ALÁÍRVA, BESZKENNELVE VAGY FOTÓZVA VISSZAKÜLDENI A

szakkepesites@cserhati.hu EMAIL CÍMRE, A HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL
LEGKÉSŐBB 2020. MÁJUS 8-IG! HA A NYOMTATÁS NEM MEGOLDHATÓ, WORD
FORMÁTUMBAN KITÖLTVE CSATOLJÁK AZ EMAILHEZ.

KÉRJÜK, AZ EMAILBEN MINDEN ESETBEN SZEREPELJEN A TANULÓ ÉS A SZÜLŐ TELJES
NEVE ÉS TELEFONSZÁMA IS!

