Szintvizsga tájékoztató
Szakmai képzéseink esetében minden szakközépiskolai képzésben résztvevő tanulónak
szintvizsgát kötelező tennie, aki nem rendelkezik érettségi végzettséggel.
A szintvizsga célja:
- felmérje a tanuló a képzés első évfolyamán elsajátította-e az irányítás melletti
munkavégzéshez szükséges kompetenciákat;
- A szintvizsga a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges tanulói kompetenciák,
cselekvésformák ellenőrzését biztosítja, nem irányul a tanult ismeretanyag időarányos,
teljes körű szakmai számonkérésre.
A szintvizsgát az első szakképzési évfolyam tanévében, február 1-től kezdődően április 30-ig
terjedő időszakban kell megszervezni. Iskolánkban a kereskedelmi és vendéglátós tanulók
részére a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a pék, szőlész-borász és virágkötővirágkereskedők részére a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves megyei igazgatósága az
illetékes szakképző iskola közreműködésével szervezi meg az alábbi időpontokban:

A Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett szintvizsgán szakképesítés tartalmát kifejező alapvető
munkafolyamatot, munkaműveletet átfogó gyakorlati vizsgafeladatokat kell megoldani. A gyakorlati
vizsgafeladatokat a központi feladatbankból a vizsgaszervező az elméleti képzést végző iskolával
egyeztetve választja ki. A központi feladatbank feladatait az ISZIIR honlapján teszi közzé a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara. http://www.isziir.hu/_frontend/index.php?module=page&id=17

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által pékek, szőlész-borászok és virágkötő- virágkereskedők
részére szervezendő feladatokat a NAK honlapján teszik közzé. A szintvizsga komplex, vagy
legalább 4 feladatból, részfeladatból állhat, a szakterület igényeinek megfelelően.
a) A tételek a manuális cselekvéssel, eszközökkel, gépekkel végzett szakmai alapfogások
végrehajtását tartalmazzák.
b) A munkavégzéshez szükséges alapvető általános és szakmai ismeretek megléte, a
tevékenységformák elsajátítása.
c) A tételsorok tartalmaznak a szakterület tevékenységeihez tartozó alapvető számításokat,
rajzolási, vázlatkészítési feladatokat
d) A szakmai gyakorlati feladatokhoz kapcsolódó munkafolyamatok végzését.
A feladatok elvégzésekor a vizsgabizottság értékeli a tanuló személyes megjelenését, a
kapcsolatépítés formáját, a kommunikációs készséget, a feladatok megértését.
A feladatokat a vizsgabizottság pontozza, maximálisan szerezhető pontszám 100 pont.
50 pontig az eredmény elégtelen.

A szintvizsga eredménye a tanuló év végi szakmai érdemjegyébe nem számít bele, illetve nem
előfeltétele a komplex szakmai vizsgának. A szintvizsgát nem teljesítő tanuló részére a kamara
pótló, javító szintvizsgát szervez. A szakközépiskolai tanuló szakmai gyakorlati képzésére a
szintvizsga teljesítéséig kizárólag a szakképző iskola tanműhelyében kerül sor.
Azon tanulók, akik nem tesznek szintvizsgát, vagy azt sikertelenül teljesítik, nem kezdhetik
meg a nyári szakmai gyakorlatot, és így tanulmányaikat csak évismétléssel folytathatják.

