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Az iskola nevelési elvei
Célunk, hogy az iskola magas szintű, komplex szakmai kultúrát nyújtson, széles körben megalapozott
szakmai műveltséget, korszerű ismereteket és gyakorlatot adjon mind az alap-, mind a kiegészítő és
specializálódott szakaszban. A képzés rendszere, szerkezete és színvonala az arra alkalmas
növendékeknek adjon esélyt a továbbtanulásra: akár az iskola saját képzési rendszerén belül, akár más
szakképző iskolatípusokban, felsőfokú szakképzésben, sőt a felsőoktatásban való részvétel keretében
is.
Az iskola tegye képessé tanulóit a folyamatos önművelésre.
A képzés folyamán sajátítsák el a tanulók az általános viselkedési és magatartási kultúrát, továbbá a
képzés szakiránya szerinti öltözködéskultúrát etikett és protokoll ismereteket.
Az alapfokú szakmai képzés során ismerjék meg a könnyűipar, kereskedelem, vendéglátás illetve a
művészet alapfogalmait, feltételrendszerét, a tisztességes üzleti magatartás formáit.
Tudjanak tájékozódni a piaci viszonyok között, rendelkezzenek vállalkozói szemlélettel.
Képesek legyenek a választott idegen nyelven, alapfokon kommunikálni.
A kialakult vállalkozói szemlélet mellett legyen megfelelő döntésképességük, kockázatvállalásuk.
Ismerjék és a gyakorlatban használni tudják a szakmához tartozó korszerű eszközöket, gépeket.
Rendelkezzenek olyan általános és szakmai felkészültséggel, kommunikációs és tanulási készséggel,
hogy képesek legyenek követni a szakma fejlődésével járó új igényeket, illetve a munkaerő-piaci
viszonyok változásait.
Az iskola olyan képzési szisztémát kíván kialakítani, amely a saját rendszerén belül biztosítja a
megszakítás nélküli továbbtanulást, a magasabb vagy kiegészítő specializált szakképesítés vagy
középfokú szakmai képzés megszerzését egymásra épülő moduláris rendszerében.
Alapvető célkitűzésünk, hogy az iskolába felvételt nyert valamennyi fiatal szakmához, vagy középfokú
szakmai végzettséghez, a munkaerő-piac igényeinek megfelelően.
A szakma színvonalának fejlesztését, ezen belül a minőségi munka fontosságának kiemelését, a
szakszerű, pontos munkavégzés hangsúlyozását kiemelt feladatnak tekintjük.
Iskolánk célja a fiatalok személyiségének fejlesztése, amely teljes egységben tartalmazza az oktatást, a
nevelést, és a szakképzést. Célunk a megfelelő általános műveltséggel és konvertálható szakmai
tudással rendelkező, kulturált, a munkaerő-piacon magukat eladni tudó, a társadalomba beilleszkedő
tanulók képzése.
Nagyon fontosnak tartjuk a kisebbségek tudatos beilleszkedését, a társadalomba saját értékeik,
adottságaik megismertetését, kitartásuk és akaraterejű fejlesztését, önbecsülésük, nemzeti önérzetük
erősítését.
Komoly figyelmet fordítunk az egészséges életmódra nevelésre, állóképességük, erőnlétük fokozására,
a testi és lelki egészség megőrzésére, az élettiszteletre való nevelésre.

Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk az alkohol, a drog és a dohányzás elleni küzdelmet.
Célunk a társadalmi beilleszkedés érdekében a tanulók viselkedésének, társas magatartásának
formálása, a kompenzáló megoldások elsajátíttatása, az önmenedzselő, a konfliktuskezelő képességeik
fejlesztése.
A képzési idő alatt olyan ismeretekkel igyekszünk megerősíteni a tanulókat, hogy az iskolából
kikerülve csökkenjen a pályakezdőkre oly jellemző hátrányos munkaerő-piaci helyzetük.
Az iskola felvállalja a sajátos nevelés igényű, de képezhető fiatalok szakképzését és nevelését is
integrált formában, ill. speciális szakiskolai oktatás keretében. E tanulók felzárkóztatása, motiválása
komoly erőfeszítést, a megfelelő módszerek széleskörű alkalmazását kívánja. Le kell küzdeni a
kommunikációs hátrányokat, el kell sajátítani a hatékony egyéni és csoportkommunikációs
eszközöket.
Csökkenteni kell az iskolai szorongást, biztosítani kell a sikerélményeket az iskolai keretek között, a
hatékonyság növelését. Fel kell kelteni és fejleszteni a tanulás iránti kedvet, fel kell tárni a
sikertelenség okait, új tanulási stratégiákat kell bemutatni és elsajátíttatni. Fejleszteni kell a
meghallgatási és olvasási készséget, a kreativitást.
Igen fontosnak tartjuk a tanulók közötti másság elfogadását, egymás értékeinek, de hibáinak is
elfogadtatását, a megfelelő empatikus képesség kialakítását.
Arra törekszünk, hogy tevékenységünket a szemléletesség, a cselekedtetés, az önálló munka és a
differenciáltság hassa át.
Célunk, hogy az iskolánkban folyó szakképzés korszerű szakmai műveltséget, speciális szaktudást
adjon a szakma műveléséhez, a szakmai munkatevékenység ellátásához, a fegyelmezett
munkavégzéshez. Alapozzon meg és fejlesszen ki olyan, munkahelyen hasznosítható szakmai tudást,
amelynek birtokában képesek a szakterületükön dolgozók a technikai-technológiai fejlődésből adódó,
változó, növekvő szakmai követelményeknek eleget tenni.
A tanulók egészségének megőrzése érdekében jelentős hangsúlyt helyezünk az egészséges életmód
igényének kialakítására, és a saját testének fizikailag és szellemileg uraló, megfelelő cselekvési
biztonsággal rendelkező fiatalok képzésére és nevelésére is.
A tanulói jogvisszonyal iskolánkba kerülő fiatalok számára a tanév elején, a második félév kezdetekor
és a nyári szakmai gyakorlat elején a megfelelő végzettségű szakember bevonásával munkavédelmi- és
balesetmegelőzési előadást tartunk, melynek tényét és tartalmát a munkavédelmi naplóban
dokumentáljuk, és a résztvevő tanulókkal aláíratjuk.

