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KÖZÉPFOKÚ SZAKMAI KÉPZÉS 2013-TÓL FELMENŐ RENDSZERŰ KÉPZÉSBEN 

 

Érvényességi rendelkezés 
 

Tanulóinkat a 2013/2014 tanévtől az állam által elismert szakképesítések szakmai 
követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet alapján az 54 212 09 OKJ számú 
Táncos Színházi táncos szakképesítésre készít fel, felmenő rend szerint. A 2013/2014 tanév előtt 
beiratkozott tanulók a kifutó képzésben vesznek részt (16/1994. (VI.8) MKM rendelet alapján). 
 

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 

 

I. A szakképzés jogi háttere 
 
A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  
 

valamint      
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 

(VIII. 9.) Kormányrendelet,  
– az 54 212 09 Táncos Színházi táncos szakmairány szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  
alapján készült.      
 

II. A szakképesítés alapadatai 
 

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:  - 
 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év   
 
Elméleti képzési idő aránya: 15% 
 
Gyakorlati képzési idő aránya: 85% 
 
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 
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában, párhuzamos 
oktatás esetén 8. évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 
 
Bemeneti kompetenciák: - 
 
Szakmai előképzettség: - 
 
Előírt gyakorlat: - 
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 
IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló  
2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
 
Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza. 

  
 
 
V. 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. 

 


