203055
Szerencsi Szakképzési Centrum
3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125

KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a
lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

1. Intézmény adatai
OM azonosító:
Intézmény neve:
Székhely címe:
Székhelyének megyéje:
Intézményvezető neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

203055
Szerencsi Szakképzési Centrum
3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125
Borsod-Abaúj-Zemplén
Bukta Márta
+3647200123
centrum@szerencsiszc.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2019.10.23.

Ellátott feladatok:
-4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
-szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)
-szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
-szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
-szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
-szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
-szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)
-kollégiumi nevelés-oktatás
-egyéb

2. Fenntartó adatai
Fenntartó:
Fenntartó címe:
Fenntartó típusa:
Képviselő neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
1011 Budapest I. kerület, Fő utca 44-50
állami szervezet
Szabados István László
+36-1-795-4865
laszlo.istvan.szabados@itm.gov.hu

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei
001 - Szerencsi Szakképzési Centrum (3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125)
Ellátott feladatok:
- egyéb
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002 - Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma (3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út
18-20)
Ellátott feladatok:
- 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
003 - Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma (3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5)
Ellátott feladatok:
- kollégiumi nevelés-oktatás
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
004 - Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (3580 Tiszaújváros,
Rózsa út 10)
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
005 - Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (3900 Szerencs, Ondi út
8)
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
006 - Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Keleti-Ipartelepi
Telephelye (3900 Szerencs, Keleti-Ipartelep )
Ellátott feladatok:
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
007 - Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Rákóczi úti Telephelye
(3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 93)
Ellátott feladatok:
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
008 - Szerencsi SZC Encsi Aba Sámuel Szakközépiskolája (3860 Encs, Rákóczi Ferenc út 59)
Ellátott feladatok:
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
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009 - Szerencsi SZC Encsi Aba Sámuel Szakközépiskolája Szabadság úti Telephelye (3860 Encs, Szabadság út
10)
Ellátott feladatok:
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
010 - Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (3980
Sátoraljaújhely, Fejes István utca 14.)
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
011 - Szerencsi SzC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
(3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 10.)
Ellátott feladatok:
- 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
013 - Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Munkácsy úti
Telephelye (3580 Tiszaújváros, Munkácsy út 13.)
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)

4. Intézmény statisztikai adatai

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2018-as statisztikai adatok alapján
Összes
feladatel
látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma

Összesen

Óvoda
Általános iskola
Szakközépiskola
Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola
Gimnázium
Szakgimnázium
Fejlesztő nevelés oktatás

0
0
7
0

0
0
1377
0

2
6
0

309
1319
0

Fő munkaviszony
keretében pedagógus
munkakörben
alkalmazottak
nyitóállománya
ebből
Összesen
ebből
nők
leányok gyógype felnőttok
dagógiai tatásban
nevelésb résztvev
en,
ők
oktatásb
an
résztvev
ők
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
555
65
511
103
48
0
0
0
0
0

171
742
0

6
51
0

0
141
0

33
137
0
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25
94
0

Sikeres Sikeres Osztályt
szakmai érettségi erem,
vizsgát vizsgát szaktant
erem/cso
portszob
a
tett
tett
tanulók tanulók összesen
száma
száma

Osztályo
k,
csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben
dolgozók
nyitólétszáma
Összese
n

ebből
nők

0
0
230
0

0
0
62
0

0
0
68
0

0,00
0,00
87,99
0,00

0
0
20
0

0
0
12
0

0
184
0

109
198
0

17
96
0

13,00
71,00
0,00

2
23
0

1
19
0

Összesen
(s01+s02+...+s07)
Alapfokú
művészetoktatás
Kollégium
Logopédiai ellátás
Nevelési tanácsadás
Szakértői bizottsági
tevékenység
Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás
Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat
Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás
Konduktív
pedagógiai ellátás
Gyógytestnevelés
Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás
Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása
Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások
Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

15

3005

1468

122

652

273

167

414

369

181

171,99

45

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

1
0
0
0

91
0
0
0

52
0
0
0

6
0
0
0

0
0
0
0

7
0
0
0

5
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

1
0
0
0

1
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,00
0,00

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján

Teljes
munkaidős
ebből nő
Részmunkaid
ős
ebből nő
Óraadó
ebből nő
Összesen
(s01+s03+s05
)
ebből nő
(s02+s04+s06
)

Óvodá
1-4.
5-8.
Gimnázium 9-12. évfolyamán, Szakgimnáziu Alapfo Kollég Pedag Fejlesz Összes Részmunkaidősból a
ban évfolya évfoly
szakközépiskolában,
m szakképző
kú
iumba ógiai
tő
en
teljes munkaidő
foglalk mon
amon szakiskolában, készségfejlesztő
évfolyamán művés
n
szaksz nevelé (o01+
oztatot
(ált. iskolában, illetve szakgimnázium
zeti
olgálat
s…+o0
t
iskolá
nem szakképző évfolyamán
iskolá
nál, oktatás 4+o06
ban,
utazó
ban +…+o 10 %- 10-50 50 %közismereti szakmai szakm elméle gyakor ban
gimná tárgyat
gyógy
13) a alatti %-a
tanít
elméleti
ai
ti
lati
a
ziumb
pedag
gyakor
közötti feletti
an)
ógusi,
lati
utazó
összes ebből
tárgyat
tárgyat
kondu
en szakkö
ktori
zépisk
hálóza
ola két
t,
éves
kiegés
érettsé
zítő
gire
nemze
felkész
tiségi
ítő évf.
nyelvo
ktatás
feladat
nál
tanít
tanít
foglalkoztatott
munkaidőben
foglalkozatott
0
0
0
170
7
24
59
12
5
0
7
0
0
277
0
0
0
0
0

0
0

0
0

117
1

5
0

17
0

16
1

11
1

5
0

0
0

5
0

0
0

0
0

171
3

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
5
2
176

0
1
0
8

0
13
6
37

0
21
10
81

1
0
0
13

0
7
6
12

0
0
0
0

0
0
0
7

0
0
0
0

0
0
0
0

1
46
24
326

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

119

5

23

26

12

11

0

5

0

0

196

0

0

0
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya
pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján

Pedagógus képesítés

Intéz Intéz Tagin Tagin
mény mény tézmé tézmé
vezet vezet nynyő
ő- vezet vezet
helyet ő,
őtes Intéz helyet
mény tes,
Intéz
egysé mény
gvezet egysé
ő
gvezet
őhelyet
tes
Középiskolai 3
8
2
6
tanár
Általános
0
1
0
0
iskolai tanár
Tanító
Tanító,
speciális
képesítéssel
Gyógypedag 0
0
0
0
ógus
Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus
Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus
Szakoktató 0
0
0
1
Pedagógus
0
1
1
2
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű
Pedagógus
1
0
0
0
képesítéssel nem
rendelkező, egyéb
felsőfokú
végzettségű
Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
szakmai tárgyra
képesített
Pedagógus
0
0
0
0
képesítéssel nem
rendelkező,
középfokú
végzettségű
Összesen
4
10
3
9
(s01+s02+…+s12
)

Óvod Osztá Szako
ai
lys
csop. tanító tanítá
fogl.
st
végző

Szak
mai
gyak.
okt.
végző

Nyelv
tanár,
testne
velő,
énekzene
tanár

Kollé Köny Kond Gyógypedag Pszic Fejles Gyóg Egyé Össze
giumi vtáros uktor
ógus,
hológ ztő ytestn
b
s
nevel -tanár
konduktor
us pedag evelő
(o01+
őtaná
ógus
o02+
Logo egyéb
r
…+o
pédus
18)

0

0

141

9

0

4

1

0

0

0

0

0

0

0

174

0

0

18

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0
0

0
0

0
16

17
16

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

18
38

0

0

7

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

1

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

183

62

0

6

1

0

0

1

1

0

0

0

280

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján
Teljes munkaidős

19
11

14
11

1
0

1
0

Teljes és részmunkaidős
összesen
Összesen
Nő
20
15
11
11

1

1

1

1

2

2

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

Összesen
Összesen (s02+s03+…+s21)
Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)
Dajka
Gondozónő és takarító
Laboráns
Pedagógiai asszisztens
Gyógypedagógiai asszisztens
Könyvtáros

Részmunkaidős

Nő

Összesen

Nő
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Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)
Összesen
Nő
0
0
0
0

Szakorvos
Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő
Szabadidő-szervező
Pszichopedagógus
Műszaki vezető
Jelmez és viselet-táros
Ápoló
Hangszerkarbantartó
Úszómester
Rendszergazda
Pedagógiai felügyelő
Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős
Szociális munkás
Gyógytornász

1

1

0

0

1

1

0

0

5

0

0

0

5

0

0

0

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=203055

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
001 - Szerencsi Szakképzési Centrum
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=001
002 - Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=002
003 - Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=003
004 - Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=004
005 - Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=005
006 - Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Keleti-Ipartelepi Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=006
007 - Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Rákóczi úti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=007
008 - Szerencsi SZC Encsi Aba Sámuel Szakközépiskolája
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=008
009 - Szerencsi SZC Encsi Aba Sámuel Szakközépiskolája Szabadság úti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=009
010 - Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=010
011 - Szerencsi SzC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=011
013 - Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Munkácsy úti Telephelye
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https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=013

5. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
https://szerencsiszc.hu/
A beiratkozásra meghatározott idő:
A tagintézmények honlapján megtalálható.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
A tagintézmények honlapján megtalálható.
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A tagintézmények honlapján megtalálható.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A tagintézmények honlapján megtalálható.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
https://szerencsiszc.hu/
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
https://szerencsiszc.hu/
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
https://szerencsiszc.hu/

Utolsó frissítés: 2019.10.23.

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=203055
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
A tagintézmények honlapján megtalálható.
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203055
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A tagintézmények honlapján megtalálható.
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A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
A tagintézmények honlapján megtalálható.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
A tagintézmények honlapján megtalálható.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
A tagintézmények honlapján megtalálható.

Utolsó frissítés: 2019.10.23.

7. Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek
A szabadidős foglalkozások köre:
A tagintézmények honlapján megtalálható.
Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:
A tagintézmények honlapján megtalálható.
A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:
A tagintézmények honlapján megtalálható.

Utolsó frissítés: 2019.10.23.

8. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203055-0
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-203055-0
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-203055-0

Feladatellátási hely szintű adatok
001 - Szerencsi Szakképzési Centrum (3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A tagintézmények honlapján megtalálható.
A beiratkozásra meghatározott idő:
A tagintézmények honlapján megtalálható.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
A tagintézmények honlapján megtalálható.
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
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A tagintézmények honlapján megtalálható.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A tagintézmények honlapján megtalálható.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
A tagintézmények honlapján megtalálható.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A tagintézmények honlapján megtalálható.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
A tagintézmények honlapján megtalálható.

Utolsó frissítés: 2019.10.23.

2. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2030552000001707
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2030552000001707
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2030552000001707

002 - Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma (3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky
Endre út 18-20)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2020/2021. TANÉVRE
letölthető: http://www.tfg.hu/felveteli/felveteli-tajekoztatonk/
A beiratkozásra meghatározott idő:
A beiratkozásra meghatározott idő: 2020. június 22. 8.00-12.00 óra
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
9-12. évfolyamon:22 osztály
ebből gimnáziumi osztály:9 osztály
szakgimnáziumi osztály:13 osztály
OKJ képzésen:4 osztály
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
http://www.tfg.hu/wordpress/wp-content/uploads/dok/kozzeteteli_lista.pdf
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
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Nem volt intézményi értékelés.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az intézmény nyitva tartásának rendje
Az iskola épülete(i) szorgalmi időben hétfőtől-péntekig reggel 6.00 órától délután 22.00 óráig - a tantermek külön szabályozás
szerint - tart nyitva.
Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is
nyitva tartható.
A tanulók szervezett foglalkozásokon tanári, edzői felügyelettel ettől eltérő időpontban is részt vehetnek a foglalkozásokon.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
http://www.tfg.hu/wordpress/wp-content/uploads/dok/kozzeteteli_lista.pdf

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
http://www.tfg.hu/wordpress/wp-content/uploads/dok/intezkedesi_terv-intezmenyi_tanfelugy2019.pdf

Utolsó frissítés: 2019.10.22.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=2
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
http://www.tfg.hu/wordpress/wp-content/uploads/dok/kozzeteteli_lista.pdf
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203055
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
http://www.tfg.hu/wordpress/wp-content/uploads/dok/kozzeteteli_lista.pdf
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
http://www.tfg.hu/wordpress/wp-content/uploads/dok/kozzeteteli_lista.pdf
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett rendjét az iskola
"Tanulmányok alatti vizsgaszabályzata" tartalmazza.
letölthető: http://www.tfg.hu/wordpress/wp-content/uploads/dok/Tanulmanyok_alatti_vizsgak.pdf
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
http://www.tfg.hu/wordpress/wp-content/uploads/dok/kozzeteteli_lista.pdf

Utolsó frissítés: 2018.10.18.
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3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2030552000001708
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2030552000001708
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2030552000001708

003 - Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma (3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Tagintézmény neve:
Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma képzési kínálata

Címe: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.
Telefon: 47/352-611Honlap: www.kik-tokaj.hu
E-mail: kik@kik-tokaj.hu Intézményvezető: Szabó István

I.Technikumi /Szakgimnáziumi / osztályok
Tanulmányi terület egyedi kódjaÁgazat megnevezése/kimenet szakképesítéseFelvehető osztályFelvehető fő
0301
Közgazdaság
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
0.5
17
0302

Közgazdaság

Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző

0303

Vendéglátóipar

Vendégtéri szaktechnikus

0304

Vendéglátóipar

Szakács szaktechnikus

0305

Kereskedelem

Kereskedő és webáruházi technikus

0.5
0.5
0.5
0.5

Felvételi követelmények:
- a 7. osztály évvégi és a 8. osztály félévi általános iskolai tanulmányi eredményt vesszük figyelembe:
Felvételi pontok számításának módja
Elérhető maximális pontszám: 100 pont
Kereskedelem ágazat: matematika
20%
magyar nyelv és irodalom
20%
történelem
20%
idegen nyelv
20 %
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17
17
17
17

biológia

20%

Vendéglátóipar ágazat: matematika
magyar nyelv és irodalom
20%
történelem
20 %
idegen nyelv
20 %
földrajz
20%

20%

Közgazdaság ágazat: matematika 20%
magyar nyelv és irodalom
20%
történelem
20 %
idegen nyelv
20%
informatika
20%

A vendéglátóipari szakgimnáziumi felvételt az intézmény a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi és
pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti.
A kereskedelem szakgimnáziumi felvételt az intézmény a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi
követelmények teljesítéséhez köti.
A közgazdaság szakgimnáziumi felvételt egyéb követelmények teljesítéséhez az intézmény nem köti.

Oktatott idegen nyelvek: angol, német nyelv

II.Szakképző /Szakközépiskolai/ osztályok

Tanulmányi terület egyedi kódja A szakképesítés/ szakképesítés-elágazás azonosítószáma (OKJ) megnevezése/kimenet
szakképesítése Szakképesítés megnevezése/ szakképesítések köre Felvehető osztály Felvehető fő
030634 811 01
Cukrász
0.5
12
030734 341 02
Kereskedelmi értékesítő
1
28
030834 811 07 Panziós-fogadós
0.5
12
030934 541 05 Pék
0.5
12
031034 541 11 Pék-cukrász
0.5
12
031134 811 08 Pincér-vendégtéri szakember
1
26
031234 811 04 Szakács
1
26
0313
Pályaorientációs osztály
1
16

Felvételi követelmények:
- jelentkezés esetén 7. évvégi, 8. félévi általános iskolai tanulmányi eredmény a következő tantárgyak tekintetében: magyar
nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia vagy földrajz.
A vendéglátóipari szakképzésre a felvételt az intézmény a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi és
pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti.
A kereskedelem szakképzésre jelentkezőknek a felvételt az intézmény a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint
egészségügyi követelmények teljesítéséhez köti.
Az élelmiszeripar szakképzésre jelentkezőknek a felvételt az intézmény a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint
egészségügyi követelmények teljesítéséhez köti.
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Pályaorientációs osztályba jelentkezők
Felvételi pontok számításának módja
Elérhető maximális pontszám: 100 pont
7. évvégi tanulmányi eredmény az említett tantárgyakból:25 %
8. félévi tanulmányi eredmény az említett tantárgyakból:25%
Készségfelmérés50%
Oktatott idegen nyelvek: angol, német nyelv
Az osztályba jelentkező tanulók tesztíráson vesznek részt, mely az alapkompetenciák szintjét hivatott megállapítani, valamint
gyakorlati feladat végrehajtására is sor kerül.
SNI, BTMN tanulók részvétele a felvételi eljárásban:
Az intézmény az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő (tanulási zavarral küzdő), valamint a beilleszkedési, tanulási
magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőket fogad. Azt, hogy a jelentkező beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzd vagy sajátos nevelési igényű, a pedagógiai szakszolgálat megfelelő szakértői bizottsága állapítja meg. Az SNI és BTMN
státuszt szakértői határozattal szükséges igazolni.
Egyéb lehetőségek intézményünkben:
-kollégiumi elhelyezés biztosítása,
-korrepetálás
-tehetséggondozás
-sportolási lehetőségek
-előrehozott és emelt szintű érettségire való felkészítés
-fakultációs lehetőségek biztosítása
-szakmai gyakorlat működő kereskedelmi és vendéglátóipari egységekben
-ECDL, TELC általános nyelvvizsga, BGE szakmai nyelvvizsga lehetősége
-szabadidős programok (kirándulások, túrák, színház és mozilátogatás)

A beiratkozásra meghatározott idő:
2020. június 24.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
I.Technikumi /Szakgimnáziumi / osztályok
Tanulmányi terület egyedi kódjaÁgazat megnevezése/kimenet szakképesítéseFelvehető osztályFelvehető fő
0301 Közgazdaság
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
0.5
17
0302

Közgazdaság

0303 Vendéglátóipar

0304Vendéglátóipar

Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző

0.5

17

Vendégtéri szaktechnikus

Szakács szaktechnikus

0.5

0.5
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17

17

0305Kereskedelem

Kereskedő és webáruházi technikus

0.5

17

Felvételi követelmények:
- a 7. osztály évvégi és a 8. osztály félévi általános iskolai tanulmányi eredményt vesszük figyelembe:
Felvételi pontok számításának módja
Elérhető maximális pontszám: 100 pont
Kereskedelem ágazat: matematika
20%
magyar nyelv és irodalom
20%
történelem
20%
idegen nyelv
20 %
biológia
20%
Vendéglátóipar ágazat: matematika
magyar nyelv és irodalom
20%
történelem
20 %
idegen nyelv
20 %
földrajz
20%
Közgazdaság ágazat: matematika
magyar nyelv és irodalom
20%
történelem
20 %
idegen nyelv
20%
informatika
20%

20%

20%

A vendéglátóipari szakgimnáziumi felvételt az intézmény a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi és
pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti.
A kereskedelem szakgimnáziumi felvételt az intézmény a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi
követelmények teljesítéséhez köti.
A közgazdaság szakgimnáziumi felvételt egyéb követelmények teljesítéséhez az intézmény nem köti.

Oktatott idegen nyelvek: angol, német nyelv

II.Szakképző /Szakközépiskolai/ osztályok

Tanulmányi terület egyedi kódja A szakképesítés/ szakképesítés-elágazás azonosítószáma (OKJ) megnevezése/kimenet
szakképesítése Szakképesítés megnevezése/ szakképesítések köre Felvehető osztály Felvehető fő
030634 811 01Cukrász0.512
030734 341 02 Kereskedelmi értékesítő128
030834 811 07Panziós-fogadós0.512
030934 541 05Pék0.512
031034 541 11Pék-cukrász0.512
031134 811 08Pincér-vendégtéri szakember126
031234 811 04Szakács 126
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0313Pályaorientációs osztály116

Felvételi követelmények:
- jelentkezés esetén 7. évvégi, 8. félévi általános iskolai tanulmányi eredmény a következő tantárgyak tekintetében: magyar
nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia vagy földrajz.
A vendéglátóipari szakképzésre a felvételt az intézmény a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi és
pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti.
A kereskedelem szakképzésre jelentkezőknek a felvételt az intézmény a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint
egészségügyi követelmények teljesítéséhez köti.
Az élelmiszeripar szakképzésre jelentkezőknek a felvételt az intézmény a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint
egészségügyi követelmények teljesítéséhez köti.

Pályaorientációs osztályba jelentkezők
Felvételi pontok számításának módja
Elérhető maximális pontszám: 100 pont
7. évvégi tanulmányi eredmény az említett tantárgyakból:25 %
8. félévi tanulmányi eredmény az említett tantárgyakból:25%
Készségfelmérés50%
Oktatott idegen nyelvek: angol, német nyelv
Az osztályba jelentkező tanulók tesztíráson vesznek részt, mely az alapkompetenciák szintjét hivatott megállapítani, valamint
gyakorlati feladat végrehajtására is sor kerül.
SNI, BTMN tanulók részvétele a felvételi eljárásban:
Az intézmény az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő (tanulási zavarral küzdő), valamint a beilleszkedési, tanulási
magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőket fogad. Azt, hogy a jelentkező beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzd vagy sajátos nevelési igényű, a pedagógiai szakszolgálat megfelelő szakértői bizottsága állapítja meg. Az SNI és BTMN
státuszt szakértői határozattal szükséges igazolni.
Egyéb lehetőségek intézményünkben:
-kollégiumi elhelyezés biztosítása,
-korrepetálás
-tehetséggondozás
-sportolási lehetőségek
-előrehozott és emelt szintű érettségire való felkészítés
-fakultációs lehetőségek biztosítása
-szakmai gyakorlat működő kereskedelmi és vendéglátóipari egységekben
-ECDL, TELC általános nyelvvizsga, BGE szakmai nyelvvizsga lehetősége
-szabadidős programok (kirándulások, túrák, színház és mozilátogatás)
SZAKGIMNÁZIUM
-közgazdaság ágazat, pénzügyi-számviteli ügyintéző, OKJ-szám: 54 34101, engedélyezett: 17 fő
-kereskedelem ágazat, kereskedő, OKJ-szám: 54 34101, engedélyezett: 12 fő
-vendéglátóipar ágazat, vendéglátásszervező, OKJ-szám: 54 81101, engedélyezett: 34 fő
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SZAKKÖZÉPISKOLA
-kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, kereskedelem ágazat,
eladó,OKJ szám: 3434101, engedélyezett : 26 fő
-vendéglátás-turisztika szakmacsoport, vendéglátóipar ágazat
pincér,OKJ-szám: 3481103, felvehető: 26 fő
szakács, OKJ-szám: 3481104, felvehető 26 fő
cukrász, OKJ-szám: 3481101, felvehető: 17 fő
fogadós, OKJ-szám: 3481106, felvehető: 16 fő
-szociális szolgáltatások szakmacsoport, szociális ágazat
szociális gondozó és ápoló, OKJ-szám: 3476201, felvehető: 26 fő
-élelmiszeripar szakmacsoport, élelmiszeripar ágazat
pék, OKJ-szám: 3454105, felvehető 17 fő
pék-cukrász, OKJ -szám: 3454111, felvehető: 17 fő.
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
- a nem tanköteles tanulóknak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal
történő megismétlésekor
- független vizsga
- érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga
- adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt sikertelen érettségi
vizsga második vagy további javító vagy pótló vizsgája
- a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga, továbbá tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de
be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javító vizsga
- intézményi étkezés
A térítési díj összege tanévkezdéskor kerül meghatározásra a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A megállapított összeg
tanulmányi eredmény alapján csökkenthető.
Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások:
- a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás
- a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam 3. és további alkalommal történő megismétlése
- a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a 2. vagy további szakmai
vizsgát.
A tandíj mértéke tanévkezdéskor kerül meghatározásra a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A megállapított összeg
tanulmányi eredmény alapján csökkenthető.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
www.kik-tokaj.hu
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az iskola épülete 7.15-től 18.00 óráig van nyitva. Eltérő igény esetén igazgatói engedély beszerzése szükséges. Tanulóink
felügyeletét tanítás előtt, az óraközi szünetekben és lyukas órákban tanári ügyelet látja el. Iskolánk hétvégén és munkaszüneti
napokon zárva tart. Iskolánk a tavaszi, téli, őszi és nyári szünetekben 8.00-tól 12.00-ig ügyeletet tart. Az iskola titkársága a
következő időpontokban fogadja a diákokat: hétfőtől péntekig 7.30-tól 13.00-ig.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Augusztus:
Augusztus 26.
Alakuló értekezlet
Augusztus 21-23.Gólyatábor (Simon Ilona szervezésében)
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Augusztus 26-31.Munkaközösségi megbeszélések - a tanév előkészítése
Augusztus 23. BGE írásbeli szakmai nyelvvizsga
Augusztus 28.
Pótvizsga
Augusztus 29.
Tanévnyitó értekezlet
Augusztus 29. Pedagógiai Szakmai Nap
Augusztus 31.
Jelentkezési határidő az októberi javító szakmai vizsgára
Szeptember:
Szeptember 1.

Beköltözés a kollégiumba
Kollégiumi szülői értekezlet a 9. évfolyamos diákok szüleinek
Szeptember 2.
Első tanítási nap, az első órában tanévnyitó ünnepség, majd 4
osztályfőnöki óra, baleset- és tűzvédelmi oktatás,
tankönyvosztás, a Házirend ismertetés
Szeptember 4.
Tanévnyitó konferencia
Szeptember 5.
Jelentkezési határidő az őszi érettségi vizsgára
Kollégiumi Diákönkormányzati megbeszélés
Szeptember 9-12.
A Határtalanul pályázat keretében diákjaink Erdélybe utaznak
Szeptember 12. Gólya avató a kollégiumban
Szeptember 13. A tanmenetek, helyi tantervek, munkatervek leadásának határideje
Szeptember 18.
Kollégiumi kompetenciamérés
Szeptember 19. Pecúr-avató
Szeptember 20. Összevont szülői értekezlet a 9. évfolyamon
Szeptember 25. „Hétszőlő tanösvény-túra” a kollégistáknak
Szeptember 27.
Intézményi továbbképzés
Szeptember 23- 27. 9. évfolyam bemeneti mérése

Október:
Október 1.
Munkaértekezlet
Október 4.
Iskolarádiós megemlékezés az aradi vértanúkról
Október 1-12.
A Határtalanul pályázat keretében erdélyi diákok érkeznek az
iskolánkba
Október 14.
Az írásbeli érettségi vizsgák kezdete
Október 15.
1. nyílt nap
Október 15.
Munkavédelmi képviselők továbbképzése
Október 17. Mozilátogatás a kollégistáknak
Október 20. A felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása a honlapon
Október 22. Megemlékezés az 1956-os forradalomról (iskolai ünnepség)
Október 25. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Október
Pályaválasztási kiállításon való részvétel – Nyíregyháza
Szakmai írásbeli vizsgák
Folyamatos:Háziversenyek beindítása
Felkészülés a tanulmányi versenyekre
Előkészületek a szalagavatói műsor összeállítására
Pályaválasztási tájékoztatók az általános iskolákban
Bűnmegelőzési előadások
November:
November 4.
Az őszi szünet utáni első tanítási nap
November 5.
Nevelési értekezlet / Konfliktuskezelés/
November 15. Szülői értekezlet az iskola minden osztályának
November 18-22. Szóbeli érettségi vizsgák
November 22.
Szalagavató
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November 27.
November

Idősek köszöntése a Tokaji Időskorúak Otthonában
Pályaválasztási kiállításon való részvétel – Miskolc
Szakmai nap Sárospatakon
Folyamatos:Bemutató órák és foglalkozások beindítása
Felkészülés a Mikulás-estre
Szintvizsga időpontok jelentése
A kompetenciamérés előkészítése, adatközlés
December:
December 3.
Munkaértekezlet
December 4.
Mikulás napi rendezvény a kollégák gyermekei számára
December 5.
Mikulás napi rendezvény a kollégiumban – sütemény és
karácsonyi díszek vására, játékos, vidám közösségi program
December 18.
Karácsonyi műsor és vacsora a kollégiumban
December 19.
Kollégiumi karácsonyi ünnepség, adventi ünnepi műsor és
vacsora
December 20.
Iskolai karácsonyi ünnepség
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
Folyamatos:Házibajnokságok
Szavaló-és szépkiejtési verseny
OKTV dolgozatok megíratása
Színházlátogatás
Partnerbázis bővítése a közösségi szolgálat teljesítéséhez
Január:
Január 6.
A téli szünet utáni első tanítási nap
Január 6.
Felnőttoktatás I. félévének vége
Január 14.2. nyílt nap
Január 17.A Végzős osztályok szülői értekezlete, fő téma a továbbtanulás
Január 24. Az 1. félév utolsó napja, félévi osztályozó értekezlet
Január 31. A tanulók, illetve a szülők értesítése az 1. félévben elért
tanulmányi eredményekről

Február
Február 1. Alapítványi bál
Február 3.Félévi statisztikák leadási határideje
Február 6.Félévi nevelőtestületi értekezlet
Február 13.Farsangi mulatság a kollégiumban
Február 14. A Kommunista diktatúrák áldozatai – iskolarádiós megemlékezés
Február 15.Érettségi és szakmai vizsgára, továbbtanulásra történő
jelentkezés határideje
Február 19.Egészségnap a kollégiumban

Jelentkezés az érettségi utáni képzésekre
Március:
Március 1.Szakmai gyakorlat Nyitrai diákok érkezése
Erasmus+ pályázat keretében
Március 3.Munkaértekezlet
Március 6. Nőnap (DÖK)
Március 12.Tavaszi-túra a kollégistáknak
Március 13.Iskolai ünnepség a 48-as szabadságharc tiszteletére
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Március 20. Diákközgyűlés
Március 25.„Házi-mozi” a kollégiumban
Március 30-31.Szintvizsgák

Április:
Április 3.
Szülői értekezlet valamennyi évfolyamon
Április 7.
Nevelési értekezlet
Április 8.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Április 15.
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Április 15.Holokauszt emléknap – iskolarádiós megemlékezés
Április 03.
Szakmák éjszakája
Április 22.Végzősök búcsúztatója a kollégiumban
Április 23.
Rendezvények napja
Április 27.Végzősök búcsúztatása a kollégiumban
Április 30.Választás a mellékszakképesítés megszerzéséről
Április 29. Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamon, végzős osztályozó értekezlet, közös vacsora, szerenád
Április 30. 13:00Ballagás
A köznevelésről szóló törvény 80.§ (9) bekezdése alapján országos mérés, értékelés keretében gondoskodunk a tanulók fizikai
állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot intézményünk 2019. január 9. és 2019. április 26. között bonyolítja le.
Folyamatos:Ballagási előkészületek
Felkészülés az érettségire

Május:
Május 5.
Munkaértekezlet
Május 17-igFelmérni a szakgimnázium 10. évfolyamán, hogy a tanulók milyen szabadon választott tanítási órán kívánnak
részt venni (fakultációk)
Május 21.Kollégiumi kirándulás
Május 27.Kompetenciamérés a 10. évfolyamon

Június
Június 2-4.Kollégiumi „Juniális”
Június 4.
Nemzeti Összetartozás Napja, a trianoni békediktátum évfordulója alkalmából iskolarádiós megemlékezés
Június 8-9-10. Kollégiumi juniális
Június 15. A tanév utolsó tanítási napja, év végi osztályozó értekezlet
Június 22.Statisztikák, beszámolók leadási határideje
Június 24.Beiratkozás
Június 26.Tanévzáró ünnepség
Június 26.Tantestületi értekezlet
Június 30-tól július 28-ig szakmai gyakorlat Türingiában a Mobilak vagyunk!
Erasmus+gyakorlat Németorszaágban keretében

Július
Július 10.Pótbeiratkozás
Folyamatos:Magatartás és szorgalom jegyek előkészítő egyeztetése
Tk. bázis és könyvtári könyvek begyűjtése
Biztosítási díjak beszedése
Nyári táborok szervezése
Tanévzárás előkészítése
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Szóbeli érettségi vizsgák
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
www.kik-tokaj.hu

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=3
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
2018/2019. tanévben:
kimaradt tanulók száma 47 fő
évismétlő tanulók száma: 15 fő.
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203055
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Fejlesztő foglalkozások SNI-s és BTMN-s tanulók részére
Takács-Katona Éva
A tanulókkal történő időpont egyeztetés alapján a szakértői javaslatnak megfelelően
Néptánc
Turócziné Tolnai Katalin
heti 1 óra
Szakmai vizsgafelkészítés:: 11.A
Turócziné Tolnai Katalin
heti 1 óra (a versenyek előtti időszakban)
Szakmai vizsgára való felkészítés: 3/11.C
Kovács Csaba
heti 0.5 óra
Szakmai vizsgára való felkészítés : 5/13.V
Lőwy Péter
heti 1 óra
Pályaorientácó: 9.A
Löwy Péter
heti 1 óra
Pincér Szakkör: 5/13.V
Lőwy Péter
heti 1 óra
Énekar
Éles Anita
heti 2 óra
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Kompetenciafelkészítés: 1/9.E
Pózerné Bodnár Mónika
heti 1 óra
Matematika fakultáció
Szabó István
heti 1 óra
Pályaorientációs foglalkozás: 1/9.C szakács
Kassai Zoltán
heti 2 óra
Versenyfelkészítés: 5/13.V
Kassai Zoltán
heti 2 óra
Vizsgafelkészítés: 3/ 11.D
Kassai Zoltán
heti 2 óra
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Tanulóink tudásbeli gyarapodásának, képességeik fejlődésének értékelésének fontos eszköze a számonkérés. Az ismeretek
számonkérésének követelményeinek és formáinak meg-határozásában az adott tantárgy (tantárgycsoport) és az abban tanítandó
tananyag sajátosságai a mérvadóak.
Ezeket az adott tantárgyi munkaközösségek tagjai határozzák meg, fogadják el, és egységesen betartják, az alábbi – a tantárgyi
sajátosságoktól függetleníthető – általános elvek figyelembevételével.
A számonkérés legyen:
• Rendszeres, folyamatos, megfelelően előkészített, - kiszámítható, azonos feltételeket teremtő – a helyi tantervben
meghatározott követelményeket figyelembevevő, arra szorítkozó – az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó – ismert
valamennyi érintett számára – kompatibilis a közoktatás egészével.
•Teljesüljön a szóbeli, írásbeli és gyakorlati számonkérés megfelelő aránya.
•A számonkérés nem lehet fegyelmező jellegű.
A szóbeli számonkérés iskolánkban használatos formái:
•5- 10 perces frontális számonkérés az óra elején. Ezzel ellenőrizhetjük, hogy mennyire sajátították el a tanulók az előző órákon
feldolgozott ismeretanyagot. Itt értékeljük a tanulók hozzászólásait szóban, a nagyon aktívakat esetleg érdemjeggyel is.
•szóbeli felelet – az előző óra, órák anyagából – érdemjeggyel minősítve,
• a házi feladat számonkérése. Ezzel a módszerrel a tanulókban tudatosodhat az otthoni munka fontossága, hasznossága,
célszerűsége, és rendszerességre nevelhetjük őket. Azok a tanulók, akik becsületesen megoldják a házi feladatokat, a
számonkérés ilyen megszervezése esetén megfelelő sikerélményhez, elismeréshez juthatnak.
•kiselőadás
•beszámoló
Az írásbeli beszámoltatás rendje:
Az írásbeli számonkérés a tanulók tudásának mérésére szolgáló leggyakoribb mérési eljárás, mellyel a tanár ellenőrzi a tanulók
elméleti és gyakorlati felkészültségét, feladatmegoldásban való jártasságát, problémamegoldó képességét.
Az írásbeli számonkérés formái:
•Év eleji tudásszintmérő dolgozat a 9. évfolyamosok számára magyar- és idegen nyelvből, matematikából.
•Teszt, feladatlap nyílt- és zártvégű válaszokkal.
•Írásbeli feleletek a napi elméleti tananyagból (valamennyi tantárgyban).
•Szódolgozat, szómagyarázat idegen nyelvből.
•Nyelvtani tesztek idegen nyelvből: lehetnek egyetlen témájúak, érettségi-, illetve nyelvvizsga típusúak.
•Magyarról idegen nyelvre, idegen nyelvről magyarra fordítás.
•Kisebb tananyagrészekből feladatmegoldás matematika, fizika, kémia, informatika tantárgyakból.
•Elméleti tudást felmérő dolgozat valamennyi tantárgyból, számítógépes feleltető program alkalmazása valamennyi tantárgyból.
21 / 49

•Számítógépes feladatmegoldás elsősorban informatika tantárgyból.
•Otthoni jegyzetelés, tananyagrész önálló feldolgozása.
•Esszédolgozat magyar irodalomból, idegen nyelvből, történelemből.
• Otthon elkészítendő házi dolgozatok (magyar irodalomból és idegen nyelvből), feladatsorok kidolgozása matematikából,
fizikából. Ez a számonkérési forma inkább a magasabb évfolyamokra, az érettségit megelőző időszakra jellemző.
•Témazáró dolgozatok minden tantárgyból, amelyek komplex módon ötvözhetik a teszt, az esszé, a feladatmegoldás jelleget.
Minden tantárgyból alkalmazzuk egy-egy nagyobb tananyagrész befejezése után.
• Évfolyamfelmérések, évfolyam ellenőrző dolgozatok: minden elméleti tantárgyban évenként és évfolyamonként egy, de
amennyiben a tantárgy jellege megengedi, a munkaközösség véleménye alapján félévenként egy egységes évfolyamfel-mérő
dolgozatot íratunk.
Az írásbeli számonkérés értékelése:
Az otthoni és iskolai dolgozatokat igyekszünk kijavítani, hogy a diákokat megerősítsük tudásukban, tanulhassanak hibáikból, s
az értékelés iránymutató legyen a további tanulmányokhoz. Minden dolgozatot legkésőbb két héten belül értékelünk. Ha a
dolgozatot a tanár két héten túl javítja ki, a tanuló dönthet arról, hogy kéri-e az érdemjegy beírását a naplóba. A 9. évfolyamos
tanulók év eleji felmérő dolgozatait értékeljük, osztályozzuk, de a félévi osztályzatba nem számít bele. Az írásbeli számonkérés
érdemjegyei egyenértékűek, de a témazáró dolgozatok osztályzatait az osztályozónapló erre a célra megkülönböztetett rovatába
írjuk, és nagyobb súllyal vesszük figyelembe.
Nemcsak változatos értékelési módszerekre törekszünk, hanem a tanulók megfelelő számú értékelésére is. Egy tárgyból egy
félév során minimum annyi érdemjegy szükséges, ahány óra van hetente belőle, de heti egy vagy két órás tantárgy esetén
legalább 3 jegy.
A témazáró dolgozatokat a naplókban egységesen jelöljük, hogy az a szülők és az osztályfőnök számára is útbaigazító lehessen.
A dolgozatok eredményét, esetleges eredménytelenségét személyre szólóan és az osztály teljesítményét is mérlegelve
ismertetjük. Az egyéni és típushibákról is szólunk.
II.10.2. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Legfontosabb jellemzője a rendszeresség, az alaposság, a
céltudatosság kell, hogy legyen. Az ezzel kapcsolatos nevelési feladat annak elérése, hogy diákjaink belássák ennek igazságát,
és törekedjenek minél teljesebb elérésére.
Az otthoni felkészülés szerepe
•A tanórákon tanult ismeretek bevésése, azok gyakorlatban való alkalmazása
•A következő tananyagegység vagy tanóra előkészítése
•Az összefüggések felismerésének gyakorlása
•A problémamegoldó készség fejlesztése
•Az önellenőrzés, valamint a saját teljesítmény- és tudásszint reális mérési igényének ki- alakítása
•Felkészülés a tanórai számonkérés, a tudásszint-mérés különböző formáira
•Az önálló ismeretszerzés és – alkalmazás készségének kialakítása tanulóinknál
• Általában az adott műveltségterület, tantárgycsoport vagy tantárgy céljai között megha- tározott készségek és képességek
fejlesztése
Az otthoni felkészülés formái
•Az előző tanóra vagy több tanórából álló egység során feldolgozott elméleti anyag meg- tanulása az iskolai oktatás során tanári
irányítással elkészített füzetbeli vázlat, az órán elvégzett feladatok és a tankönyv segítségével.
• Az elméleti tananyaghoz kapcsolódó, a szaktanár által megszabott gyakorló fel-adatok írásbeli megoldása (kötelező házi
feladat).
•Nagyobb, hosszabb felkészülést igénylő, pontos tanári szempontsorral, formai és tartalmi megkötésekkel ellátott írásos feladat
(házi dolgozat).
• A szaktanár által ajánlott gyakorló feladatok részbeni vagy teljes elvégzése, önálló, belső motivációjú ismeretszerzés
(szorgalmi házi feladat).
•Felkészülés tanórai önálló kiselőadásra szaktanári szempontok és szakirodalom alapján.
• Átfogó komplex ismétlés az eddig tanult elméleti és gyakorlati ismeretek felhasználásával és kiegészítésével témazáró
nagydolgozat vagy vizsga előtt.
•A felkészülési formák alkalmazása, azok gyakorisága az adott tantárgy jellegétől függ.
•Az otthoni felkészülés iskolai előkészítése, eredményességének segítése
•Tanulás-módszertani ismertek nyújtása szakórákon és osztályfőnöki órákon.
•Kommunikációs, szövegértései és szövegalkotási, információ-feldolgozó ismere-tek átadása és képességfejlesztés – elsősorban
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magyar nyelvi órákon.
•Speciális tanulási módszerbeli tájékoztató minden újonnan belépő tantárgy esetén. Ez a későbbiek során különösen tanárváltás,
vagy a követelmények radikális változása, valamint új felkészülési formák első alkalmazása esetén felelevenítendő,
megismétlendő, kiegészítendő.
•Az otthoni felkészülés formáinak gyakoroltatása a szakórákon és korrepetáló, fel-zárkóztató foglalkozásokon.
•A szaktanár minden tanóra végén pontosan meghatározza az otthoni tanulásra fel-adott tananyagot, az írásbeli feladatokat,
tisztázza jellegüket (pl. kötelező vagy ajánlott), rögzíti azok elvégzésének határidejét, értékelésük, számonkérésük mód-ját.
•A szaktanár minden otthoni felkészülési forma esetén feldolgozási szempontokat ad ki, formai, tartalmi követelményeket és
javaslatokat tesz.
Az otthoni felkészülés ellenőrzése
•A számonkérés különböző formái, melyeket Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái című fejezet tartalmaz.
• A kötelező házi feladat elvégzését osztályszinten az óra elején ellenőrizzük. Ennek funkciója az esetleges problémák
megbeszélése, a jó megoldások elismerése, kiemelése. Ha a tanuló a kötelező házi feladatot nem készítette el, azt a szaktanár
által meghatározott határidőre pótolnia kell, vagy a házi feladat anyagából tudásáról a tanáron kell számot adnia. Egyéb esetben
ezt a tanulói teljesítményformát nem osztályozzuk, csak szóban értékeljük.
•A házi dolgozat értékelésének elvei megegyeznek az órai írásbeli számonkéréssel.
•Ajánlott házi feladatot, szorgalmi feladatot, kiselőadást csak abban az esetben osztályozunk, ha azt a tanuló külön kéri, illetve
ha annak nehézségi foka megfelel a tantárgy követelményszintjének, szóbeli értékelést azonban minden esetben adunk.
Az otthoni felkészülés koordinációja
•A feladatok kijelölésénél törekedni kell arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama átlagos képességű, rendszeresen tanuló
diákok esetén összesen ne haladja meg a napi 2-3 órát. Az átlagosnál több időt igénylő feladatok kiadásakor azok elvégzésére
hosszabb határidőt kell adni, a határidőn belül kiadott egyéb feladatok mennyiségét úgy szabva meg, hogy a napi felkészülési
idő ne növekedjen.
•Az órarend összeállításánál – az objektív lehetőségek figyelembe vételével – a nagyobb és kisebb otthoni felkészülést igénylő
tantárgyak tanítási napok közötti egyenletes elosztására törekszünk.
• Tanév elején az osztályfőnök órarendelemzés alapján javaslatot tesz a tanulóknak otthoni felkészülésük egyenletes heti
elosztására. Javaslatát a szülőkkel is egyezte-ti.
• A napi összes maximális felkészülési idő figyelemmel kísérése az osztályban tanító szaktanárok, szülők és az osztály
tanulmányi felelősének jelzései alapján az osztályfőnök feladata.
• Ha az osztályfőnök tudomására jut, hogy valamelyik tantárgynál olyan hirtelen, és elke- rülhetetlen feladatmennyiségnövekedés következik be, amely a napi összes maximális felkészülési időt 3 óra fölé növelné, a feladatok átmeneti mérséklése
érdekében konzultációt kezdeményez más, az osztályban tanító szaktanárokkal.
•A hétvége pihenésre fordíthatósága érdekében pénteken csak annyi feladatot adunk ki, amelynek mennyisége nem haladja meg
egy áltagos hétköznap terhelését. Ugyanígy járunk el hosszabb tanítási szünet esetén is.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Tanulmányok alatti vizsgák:
•osztályozó vizsga
•különbözeti vizsga
•pótló vizsga
•javító vizsga
•előrehozott érettségi vizsga
Ezen kívül a szakképzésben résztvevők számára:
•szintvizsga (április hónapban)
•modulzáró vizsga
•orvosi alkalmassági vizsga
Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 64.§ (2) bekezdésében leírtaknak megfelelően.
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év
lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.
Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában (a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint) szervezett beszámoltató
vizsga is.
A szakképzési törvény 39.§-a alapján ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és
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igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz
százalékát, a tanuló tanulmá- nyait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az osztályozó vizsga időpontjai: előrehozott
érettségire jelentkezettek számára január 2-3. hete, a rendes érettségi vizsgára jelentkezőknek az írásbeli vizsgát megelőzően,
április 15-25. között, az őszi érettségi vizsgaidőszakra jelentkezettek számára pedig augusztus utolsó hete.
Különbözeti vizsga
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja.
Pótló vizsga
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik,
távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható
ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a
vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.
Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető
legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga
megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.
Javító vizsga
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a)a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,
b)az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély
nélkül eltávozik.
Az EMMI 65. § (1) alapján javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban, osztályozó,
különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy
osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő
jelentkezéskor írásban kell tájékoztatni.
Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a
tanuló jogviszonyban áll.
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben
foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust
kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására.
A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, az
értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga - ha azt az iskolában
szervezik - vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes
kormányhivatal bízza meg.
A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jog- szerű megtartásáért, ennek keretében:
•meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket,
továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását,
•vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,
•átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, aláírja a vizsga iratait,
•a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.
• A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező tanár csak az lehet, aki a
vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint taníthatja. A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola
igazgatója készíti elő. Az igazgató felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és a zavartalan lebonyolítás feltételeinek
megteremtéséért.
Az igazgató feladata ellátása során
• dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet a helyben meghatározott
szabályok nem utalnak más jogkörébe,
•írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről,
•ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,
•minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be
lehessen fejezni.
•a vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.
Iskolánkban a tanulmányok alatti vizsgákat a következők szerint szervezzük:
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•írásbeli vizsga;
•szóbeli vizsga;
•gyakorlati vizsga
Írásbeli vizsgák
–egy vizsganapon legfeljebb 3 vizsga szervezhető
–a vizsga kezdetekor meg kell állapítani a személyi azonosságot
–íróeszközről a vizsgázó, a vizsgához szükséges segédeszközökről a vizsgázó gondoskodik
–a vizsgázók kérésére a vizsgák között 10, legfeljebb 30 perc pihenőidőt kell biztosítani
–kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon dolgozhatnak a vizsgázók
–rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell készíteni
–az ülésrendet a vizsgáztató pedagógus alakítja ki (egy padban egy vizsgázó)
–ismertetni kell a vizsga szabályait
–a feladatok megoldásához segítség nem adható
–a vizsga maximális időtartama tantárgyanként legfeljebb 60 perc
– az SNI-s és a BTMN-s tanuló szakvéleményre alapozva az igazgató engedélye alapján 30 perc többletidőt kaphat,
segédeszközt használhat, illetve az írásbeli vizsgát szóban teheti le
–szabálytalanság esetén a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ 2., 5., 6. és 7. bekezdése alapján kell eljárni
–a feladatlapokat a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat és tévedéseket jól látható módon jelöli, a megoldásokat értékeli.
Szóbeli vizsgák
–legfeljebb 3 tantárgyból szervezhető egy nap
–a vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb 6 vizsgázó tartózkodhat
–a vizsgázónak szóbeli vizsgája előtt legalább 10 perccel meg kell jelennie
–a vizsgázó tantárgyanként tételt húz
–a vizsgázónak tantárgyanként legalább 30 perc felkészülési időt kell biztosítani
–a feleltetés időtartama egy tárgyból nem lehet több 15 percnél
–a vizsgázók a vizsgateremben egymást nem segíthetik
–a vizsgázó önállóan felel, feleletének befejezése után a bizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel
–ha a vizsgázó feleletének értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alka- lommal póttételt húzathat
–az értékelést rá kell vezetni a jegyzőkönyvre
–az SNI-s és a BTMN-s tanulók szóbeli vizsgáján a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
71. § 3. és 4. bekezdése alapján kell eljárni
–az igazgató a szóbeli vizsgán elkövetett szabálytalanság esetén az írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.
Gyakorlati vizsgák
– szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi tantervben meghatározott követelményei eltérő rendelkezést nem
állapítanak meg
–a vizsgafeladatokat az igazgató hagyja jóvá a vizsgát megelőző két hónappal
–a vizsgabizottság elnöke köteles meggyőződni a személyi és tárgyi feltételek meglétéről
–a vizsgázót tájékoztatni kell: a vizsga rendjéről, a munka- és tűzvédelmi előírásokról, a rendelkezésére álló időről
–a gyakorlati vizsgarészt érdemjeggyel kell értékelni
–az értékelést a gyakorlati oktatást végző szaktanár írja alá.
Független vizsgabizottság előtt letehető, tanulmányok alatti vizsgák
Ezeket a vizsgákat a Kormányhivatal szervezi (a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 73.§-a alapján).
Előrehozott érettségi vizsgák
Ha a tanuló informatika, illetve idegen nyelv tárgyból előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni, a tantárgy tanulmányi
követelményeit teljesítenie kell, valamint osztályozó vizsgát kell tennie.
Az előrehozott érettségi vizsga letétele után a tanuló nem mentesül az adott tárgyból a tanórák látogatása alól.
Alkalmassági vizsga
A felvételi követelményekhez tartozik, hogy pályaalkalmassági, egészségügyi vizsgálaton kell részt vennie az iskolánkba
jelentkezőknek. Ez legkésőbb a beiratkozás napján történik, ahol iskolaorvosi vizsgálat után állapítják meg, hogy a tanuló
alkalmas-e a pályára.
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A tanulmányok alatti vizsgák során az egyes tantárgyak vizsgarészei általában az ennek megfelelő vizsgatárgy érettségi
vizsgájának vizsgarészeivel egyeznek meg.
A tanulmányok alatti vizsga részeit - írásbeli, szóbeli vagy mindkettő - a nevelőtestület, illetve a vizsgáztatásra kijelölt
intézmény határozza meg, legalább tizenöt nappal a vizsga előtt.

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Osztály
A tanulók létszáma
9.A
26 fő
1/9.C
24 fő
1/9.E
16 fő
10.A
23 fő
2/10.C
17 fő
2/10.D
20 fő
2/10.E
22 fő
11.A
24 fő
3/11.C
16 fő
3/11.D
17 fő
3/11.E
13 fő
12.A
18 fő
4/12.G
18 fő
5/13.G
20 fő
5/13.V
28 fő
2/14.A
18 fő
1/12.DG
25 fő
1/11.SZG
23 fő
2/12. SZ
24 fő
1/13.SZA
14 fő
1/13.SZSZ
16 fő
1/12.D
16 fő
2/14.V
5 fő
1/12. K
16 fő

Utolsó frissítés: 2019.11.05.

3. Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek
A szabadidős foglalkozások köre:
Foglalkozások megnevezése:
Kompetenciafejlesztés
Sport, szabadidő-fiú
Sport, szabadidő-lány
Klub, szabadidő
Túra, kirándulás
Irodalmi és színjátszó-kör
kötődően.
Kreatív
Moderntánc
kötődően.
Olvasóklub
Egyházi foglalkozás
Csoportfoglalkozások

Vezetője:
Simon Ilona
Fekete Tamás
Tamási Zita, Simon Ilona
Simon Ilona, Kovács Mária
Tamási Zita, Fekete Tamás
Tamási Zita
Simon Ilona, Kovács Mária
Tamási Zita
Kovács Mária
Jóczik –Tóth Orsolya lelkész
Csoportnevelők
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Időtartama:
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Évszakhoz, időjáráshoz kötődően
Rendezvényekhez, ünnepségekhez
Alkalomhoz igazodva
Rendezvényekhez, ünnepségekhez
Folyamatos
Kéthetente egy óra
Heti egy óra

Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:
www.kik-tokaj.hu
A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:
Osztályok megnevezése
Szakmai csoportok megnevezése
Létszám
I.csoport
Lány
18
II.csoport
Lány
17 (2 SNI)
III.csoport
Lány
17 (1 SNI)
IV.csoport
Fiú
16 ( 4 SNI)
V.csoport
Fiú
18 (1 SNI)

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

4. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2030552000001709
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2030552000001709
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2030552000001709

004 - Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (3580
Tiszaújváros, Rózsa út 10)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
https://brassai.info/
A beiratkozásra meghatározott idő:
https://brassai.info/
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
https://brassai.info/
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
https://brassai.info/
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
https://brassai.info/
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
https://brassai.info/
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
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https://brassai.info/
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
https://brassai.info/

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=4
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
https://brassai.info/
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203055
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
https://brassai.info/
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
https://brassai.info/
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
https://brassai.info/
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
https://brassai.info/

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2030552000001710
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2030552000001710
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2030552000001710

005 - Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (3900 Szerencs,
Ondi út 8)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
Tanulmányi lehetőségek:
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Technikum / 5 év /
Kód:Ágazat:Szakma:
0521szépészet/fodrász/
0522szépészet/kozmetikus technikus/
0523informatika/informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus/
0524közgazdaság/pénzügyi-számviteli ügyintéző/
0525közlekedésgépész/gépjármű mechatronikai technikus/
0526egészségügy/rehabilitációs terapeuta/
Szakképző iskola / 3 év /
Kód:ÁgazatSzakma:
0531könnyűipar/divatszabó/
0532villamosipar és elektronika/villanyszerelő/
0533gépészet/központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő/
0534faipar/asztalos/
0535gépészet/hegesztő/
0536élelmiszeripar/édességkészítő/
0537villamosipar és elektronika/elektronikai műszerész/
0538gépészet/gyártósori gépbeállító/

Az iskola nem tart felvételi vizsgát.
A jelentkezők rangsorolása a 8. félévi tanulmányi átlag alapján történik a következő tantárgyakból:
magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
angol nyelv vagy német nyelv
biológia
fizika
kémia
informatika
Az iskola kötelező felvételi feladatot lát el.
Felvételi körzet: a szerencsi és tokaji kistérség települései.
Nyílt nap:
Időpont: 2019. november 7.
Helye: Szerencs, Ondi út 8.

A beiratkozásra meghatározott idő:
2019. június 22-23.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
2020/2021-es tanévben indítható osztályok száma:3, a szakmai csoportok száma:6
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
~~~~
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
http://www.szerencsiszakkepzo.sulinet.hu/
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A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
7:00 - 19:00
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
IdőpontRendezvény, esemény, feladat
2019.szeptember2.Tanévnyitó
szeptember2-6.Projekthét a 9. évfolyamon
szeptember10.Őszi érettségi jelentkezőinek bevitele az érettségi szoftverbe.
szeptember23-30.9. évf. szülői értekezlet (Minden 9. évfolyamos osztálynak)
október6.Aradi vértanúk emléknapja
október14-tőlŐszi írásbeli érettségi
október15.Statisztikai adatok elkészítése
október7-28.A Digitális Közösségi Alkotóműhely látogatása, foglakozások szervezése az iskola tanulóinak.
október22.Iskolai ünnepség - Október 23.
október25.Szalagavató
október25.Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
november4.Őszi szünet utáni első tanítási nap
november6-30.Általános iskolai pályaválasztási szülőértekezleteken való részvétel, az iskola propagálása
november6-30.A Digitális Közösségi Alkotóműhely látogatásának megszervezése az általános iskolásoknak.
november20-21.Szakképzési kiállítás - Miskolc
november11-18.Szülői értekezlet
november13.Szakképzési kiállítás - Sátoraljaúlhely
november18-19.Őszi szóbeli érettségi
november15.Pályaválasztási nyílt nap
november25.A kompetenciaméréshez szükséges adatok beküldése
november28.Az oktató-nevelő munka eredményességének elemzése
december20.Karácsonyi műsor
december20.Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
2020.január6.Téli szünet utáni első tanítási nap
január24.Félévi osztályozó értekezlet
február3.Félévi tantestületi értekezlet
február3-tólA másodszakmások és az érettségizettek tájékoztatása a szakképzésre jelentkezésről
február3-tólA szakképzésben végzősök tájékoztatása az esti érettségin való továbbtanulási lehetőségére
február15.Érettségi jelentkezés határideje a jelentkezők bevitele az érettségi szoftverbe
február15.Szakmai vizsgára jelentkezés határideje, a jelentkezők bevitele
február27.Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
március10-tőlNetfit
március13.Iskolai ünnepély
március16.Ideiglenes felvételi jegyzék közzététele
március20-24.Fenntarthatósági témahét
március24.Szülői értekezlet - 12. évf. szakgimnázium - tájékoztatás az érettségiről
március24.Szülői értekezlet - 11. évfolyam szakközépiskola - tájékoztatás a szakmai vizsgákról
április8.Tehetségvadász
április8.Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
április8.Az ideglenes felvételi rangsor megküldése az Oktatási Hivatalnak
április15.Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
április16.Holokauszt áldozatainak emléknapja
április20-25.Szülői értekezlet - többi évfolyam
április30.Az iskola megküldi a felvételi eredményeket a jelentkezőknek
április30.Osztályozó értekezlet a végzős évfolyamokon
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április30.Ballagás
május4-tőlÍrásbeli érettségi vizsga
májusSzakmai írásbeli vizsga
május27.10. évfolyam kompetenciamérés
május - júniusSzakmai gyakorlati, szóbeli vizsgák
június 11.Sportnap
június 4.Nemzeti összetartozás napja
június 14.Osztályozó értekezlet
június 15.Utolsó tanítási nap
június Szóbeli érettségi vizsgák
június 18.Tanévzáró ünnepély
június 22-23.Beiratkozás a 9. évfolyamra
július3.Tanévzáró tantestületi értekezlet
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
http://www.szerencsiszakkepzo.sulinet.hu/

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=5
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
A Pedagógiai programban megtalálható.
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203055
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A Pedagógiai programban megtalálható.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
A Pedagógiai programban megtalálható.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
A Pedagógiai programban megtalálható.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
2019/2020 - október 1.
OsztályÁgazatSzakmaTanulóiÖsszesen
létszám
Szakgimnázium
9-12. évfolyam nappali9.Aszépészetfodrász1223175
kozmetikus11
9.Binformatikainformatikai rendszerüzemeltető1318
közlekedésgépészautószerelő5
9. évfolyam összesen41
10.Aszépészetfodrász11
10.Binformatikainformatikai rendszerüzemeltető18
10. évfolyam összesen297 osztály
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11.Aszépészetfodrász12
11.Binformatikainformatikai rendszerüzemeltető14107
11. évfolyam összesen26
12.Bszépészetfodrász211
informatikainformatikai rendszerüzemeltető9
12. évfolyam összesen11
Érettségi utáni szakképzés13.Aszépészetfodrász10
13.Binformatikainformatikai rendszergazda143 osztály
14.Aszépészetfodrász933
összesen33
Szakközépiskola
12-13. évfolyam12.Szkérettségire felkészítőfelnőttoktatás - esti tagozat202 osztály
13.Szkérettségire felkészítőfelnőttoktatás - esti tagozat1535
összesen35
OsztálySzakmacsoportSzakmaTanulóiÖsszesen
létszám
Szakközépiskola
9-11. évfolyam9/1könnyűiparnői szabó926114
élelmiszeriparédesipari termékgyártó17
9/2elektrotechnika-elektronikavillanyszerelő823
gépészethegesztő15
9/3faiparasztalos1018
gépészetközpontifűtés- és gázhálózat rendszerszer.8
9. évfolyam összesen67
10/1könnyűiparnői szabó58
gépészetközpontifűtés- és gázhálózat rendszerszer.37 osztály
10/2elektrotechnika-elektronikavillanyszerelő916114
faiparasztalos7
10. évfolyam összesen24
11/1könnyűiparnői szabó1316
gépészetközpontifűtés- és gázhálózat rendszerszer.3
11/2elektrotechnika-elektronikavillanyszerelő57
faiparasztalos2
11. évfolyam összesen23
Felnőttoktatás - szakképzés12/Üegyéb szolgáltatásokkis- és középvállalkozások ügyvezetője I.17131
12/Velektrotechnika-elektronikavillanyszerelő11
11/Szgszociális szolgáltatásokszociális gondozó és ápoló16
12/Szgszociális szolgáltatásokszociális gondozó és ápoló57 osztály
12/T1közlekedéstehergépkocsi-vezető25131
12/T2közlekedéstehergépkocsi-vezető25
12/Avközlekedésautóbuszvezető32
felnőttoktatás összesen131
Összesen26 osztály

420

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2030552000001711
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2030552000001711
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Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2030552000001711

006 - Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája KeletiIpartelepi Telephelye (3900 Szerencs, Keleti-Ipartelep )

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Csak gyakorlati oktatási hely. Az iskola adatai a székhelyintézménynél.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Csak gyakorlati oktatási hely. Az iskola adatai a székhelyintézménynél.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Csak gyakorlati oktatási hely. Az iskola adatai a székhelyintézménynél.
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
Csak gyakorlati oktatási hely. Az iskola adatai a székhelyintézménynél.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Csak gyakorlati oktatási hely. Az iskola adatai a székhelyintézménynél.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Csak gyakorlati oktatási hely. Az iskola adatai a székhelyintézménynél.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Csak gyakorlati oktatási hely. Az iskola adatai a székhelyintézménynél.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Csak gyakorlati oktatási hely. Az iskola adatai a székhelyintézménynél.

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=6
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Csak gyakorlati oktatási hely. Az iskola adatai a székhelyintézménynél.
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203055
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
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Csak gyakorlati oktatási hely. Az iskola adatai a székhelyintézménynél.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Csak gyakorlati oktatási hely. Az iskola adatai a székhelyintézménynél.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Csak gyakorlati oktatási hely. Az iskola adatai a székhelyintézménynél.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Csak gyakorlati oktatási hely. Az iskola adatai a székhelyintézménynél.

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2030552000001712
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2030552000001712
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2030552000001712

007 - Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Rákóczi úti
Telephelye (3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 93)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
Tanulmányi lehetőségek:
Technikum / 5 év /
Kód:Ágazat:Szakma:
0521szépészet/fodrász/
0522szépészet/kozmetikus technikus/
0523informatika/informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus/
0524közgazdaság/pénzügyi-számviteli ügyintéző/
0525közlekedésgépész/gépjármű mechatronikai technikus/
0526egészségügy/rehabilitációs terapeuta/
Szakképző iskola / 3 év /
Kód:ÁgazatSzakma:
0531könnyűipar/divatszabó/
0532villamosipar és elektronika/villanyszerelő/
0533gépészet/központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő/
0534faipar/asztalos/
0535gépészet/hegesztő/
0536élelmiszeripar/édességkészítő/
0537villamosipar és elektronika/elektronikai műszerész/
0538gépészet/gyártósori gépbeállító/
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Az iskola nem tart felvételi vizsgát.
A jelentkezők rangsorolása a 8. félévi tanulmányi átlag alapján történik a következő tantárgyakból:
magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
angol nyelv vagy német nyelv
biológia
fizika
kémia
informatika
Az iskola kötelező felvételi feladatot lát el.
Felvételi körzet: a szerencsi és tokaji kistérség települései.
Nyílt nap:
Időpont: 2019. november 15.
Helye: Szerencs, Ondi út 8.

A beiratkozásra meghatározott idő:
2019. június 22-23.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
2020/2021-es tanév indítható osztályok száma: 4, szakmai csoportok száma: 8
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
~~~~
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
http://www.szerencsiszakkepzo.sulinet.hu/
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
7:00 - 19:00
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
IdőpontRendezvény, esemény, feladat
2019.szeptember2.Tanévnyitó
szeptember2-6.Projekthét a 9. évfolyamon
szeptember10.Őszi érettségi jelentkezőinek bevitele az érettségi szoftverbe.
szeptember23-30.9. évf. szülői értekezlet (Minden 9. évfolyamos osztálynak)
október6.Aradi vértanúk emléknapja
október14-tőlŐszi írásbeli érettségi
október15.Statisztikai adatok elkészítése
október7-28.A Digitális Közösségi Alkotóműhely látogatása, foglakozások szervezése az iskola tanulóinak.
október22.Iskolai ünnepség - Október 23.
október25.Szalagavató
október25.Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
november4.Őszi szünet utáni első tanítási nap
november6-30.Általános iskolai pályaválasztási szülőértekezleteken való részvétel, az iskola propagálása
november6-30.A Digitális Közösségi Alkotóműhely látogatásának megszervezése az általános iskolásoknak.
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november20-21.Szakképzési kiállítás - Miskolc
november11-18.Szülői értekezlet
november13.Szakképzési kiállítás - Sátoraljaúlhely
november18-19.Őszi szóbeli érettségi
november15.Pályaválasztási nyílt nap
november25.A kompetenciaméréshez szükséges adatok beküldése
november28.Az oktató-nevelő munka eredményességének elemzése
december20.Karácsonyi műsor
december20.Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
2020.január6.Téli szünet utáni első tanítási nap
január24.Félévi osztályozó értekezlet
február3.Félévi tantestületi értekezlet
február3-tólA másodszakmások és az érettségizettek tájékoztatása a szakképzésre jelentkezésről
február3-tólA szakképzésben végzősök tájékoztatása az esti érettségin való továbbtanulási lehetőségére
február15.Érettségi jelentkezés határideje a jelentkezők bevitele az érettségi szoftverbe
február15.Szakmai vizsgára jelentkezés határideje, a jelentkezők bevitele
február27.Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
március10-tőlNetfit
március13.Iskolai ünnepély
március16.Ideiglenes felvételi jegyzék közzététele
március20-24.Fenntarthatósági témahét
március24.Szülői értekezlet - 12. évf. szakgimnázium - tájékoztatás az érettségiről
március24.Szülői értekezlet - 11. évfolyam szakközépiskola - tájékoztatás a szakmai vizsgákról
április8.Tehetségvadász
április8.Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
április8.Az ideglenes felvételi rangsor megküldése az Oktatási Hivatalnak
április15.Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
április16.Holokauszt áldozatainak emléknapja
április20-25.Szülői értekezlet - többi évfolyam
április30.Az iskola megküldi a felvételi eredményeket a jelentkezőknek
április30.Osztályozó értekezlet a végzős évfolyamokon
április30.Ballagás
május4-tőlÍrásbeli érettségi vizsga
májusSzakmai írásbeli vizsga
május27.10. évfolyam kompetenciamérés
május - júniusSzakmai gyakorlati, szóbeli vizsgák
június 11.Sportnap
június 4.Nemzeti összetartozás napja
június 14.Osztályozó értekezlet
június 15.Utolsó tanítási nap
június Szóbeli érettségi vizsgák
június 18.Tanévzáró ünnepély
június 22-23.Beiratkozás a 9. évfolyamra
július3.Tanévzáró tantestületi értekezlet
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
http://www.szerencsiszakkepzo.sulinet.hu/

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
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Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=7
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
A Pedagógiai programban megtalálható.
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203055
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A Pedagógiai programban megtalálható.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
A Pedagógiai programban megtalálható.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
A Pedagógiai programban megtalálható.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
2019/2020 - október 1.
OsztályÁgazatSzakmaTanulóiÖsszesen
létszám
Szakgimnázium
9-12. évfolyam nappali9.Aszépészetfodrász1223175
kozmetikus11
9.Binformatikainformatikai rendszerüzemeltető1318
közlekedésgépészautószerelő5
9. évfolyam összesen41
10.Aszépészetfodrász11
10.Binformatikainformatikai rendszerüzemeltető18
10. évfolyam összesen297 osztály
11.Aszépészetfodrász12
11.Binformatikainformatikai rendszerüzemeltető14107
11. évfolyam összesen26
12.Bszépészetfodrász211
informatikainformatikai rendszerüzemeltető9
12. évfolyam összesen11
Érettségi utáni szakképzés13.Aszépészetfodrász10
13.Binformatikainformatikai rendszergazda143 osztály
14.Aszépészetfodrász933
összesen33
Szakközépiskola
12-13. évfolyam12.Szkérettségire felkészítőfelnőttoktatás - esti tagozat202 osztály
13.Szkérettségire felkészítőfelnőttoktatás - esti tagozat1535
összesen35
OsztálySzakmacsoportSzakmaTanulóiÖsszesen
létszám
Szakközépiskola
9-11. évfolyam9/1könnyűiparnői szabó926114
élelmiszeriparédesipari termékgyártó17
9/2elektrotechnika-elektronikavillanyszerelő823
gépészethegesztő15
9/3faiparasztalos1018
gépészetközpontifűtés- és gázhálózat rendszerszer.8
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9. évfolyam összesen67
10/1könnyűiparnői szabó58
gépészetközpontifűtés- és gázhálózat rendszerszer.37 osztály
10/2elektrotechnika-elektronikavillanyszerelő916114
faiparasztalos7
10. évfolyam összesen24
11/1könnyűiparnői szabó1316
gépészetközpontifűtés- és gázhálózat rendszerszer.3
11/2elektrotechnika-elektronikavillanyszerelő57
faiparasztalos2
11. évfolyam összesen23
Felnőttoktatás - szakképzés12/Üegyéb szolgáltatásokkis- és középvállalkozások ügyvezetője I.17131
12/Velektrotechnika-elektronikavillanyszerelő11
11/Szgszociális szolgáltatásokszociális gondozó és ápoló16
12/Szgszociális szolgáltatásokszociális gondozó és ápoló57 osztály
12/T1közlekedéstehergépkocsi-vezető25131
12/T2közlekedéstehergépkocsi-vezető25
12/Avközlekedésautóbuszvezető32
felnőttoktatás összesen131
Összesen26 osztály

420

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2030552000001713
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2030552000001713
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2030552000001713

008 - Szerencsi SZC Encsi Aba Sámuel Szakközépiskolája (3860 Encs, Rákóczi Ferenc út 59)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
http://abasamuel-encs.hu/#
A beiratkozásra meghatározott idő:
http://abasamuel-encs.hu/#
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
http://abasamuel-encs.hu/#
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
http://abasamuel-encs.hu/#
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A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
http://abasamuel-encs.hu/#
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
http://abasamuel-encs.hu/#
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
http://abasamuel-encs.hu/#
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
http://abasamuel-encs.hu/#

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=8
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
http://abasamuel-encs.hu/#
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203055
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
http://abasamuel-encs.hu/#
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
http://abasamuel-encs.hu/#
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
http://abasamuel-encs.hu/#
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
http://abasamuel-encs.hu/#

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2030552000001714
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2030552000001714
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2030552000001714
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009 - Szerencsi SZC Encsi Aba Sámuel Szakközépiskolája Szabadság úti Telephelye (3860 Encs,
Szabadság út 10)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
http://abasamuel-encs.hu/#
A beiratkozásra meghatározott idő:
http://abasamuel-encs.hu/#
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
http://abasamuel-encs.hu/#
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
http://abasamuel-encs.hu/#
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
http://abasamuel-encs.hu/#
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
http://abasamuel-encs.hu/#
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
http://abasamuel-encs.hu/#
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
http://abasamuel-encs.hu/#

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=9
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
http://abasamuel-encs.hu/#
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203055
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
http://abasamuel-encs.hu/#
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A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
http://abasamuel-encs.hu/#
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
http://abasamuel-encs.hu/#
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
http://abasamuel-encs.hu/#

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2030552000001715
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2030552000001715
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2030552000001715

010 - Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (3980
Sátoraljaújhely, Fejes István utca 14.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
http://www.trefort-saujhely.sulinet.hu/
A beiratkozásra meghatározott idő:
http://www.trefort-saujhely.sulinet.hu/
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
http://www.trefort-saujhely.sulinet.hu/
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
http://www.trefort-saujhely.sulinet.hu/
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
http://www.trefort-saujhely.sulinet.hu/
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
http://www.trefort-saujhely.sulinet.hu/
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
http://www.trefort-saujhely.sulinet.hu/
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
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http://www.trefort-saujhely.sulinet.hu/

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=10
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
http://www.trefort-saujhely.sulinet.hu/
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203055
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
http://www.trefort-saujhely.sulinet.hu/
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
http://www.trefort-saujhely.sulinet.hu/
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
http://www.trefort-saujhely.sulinet.hu/
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
http://www.trefort-saujhely.sulinet.hu/

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2030552000003380
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2030552000003380
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2030552000003380

011 - Szerencsi SzC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája (3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 10.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Gimnáziumi képzés
Gimnáziumi osztályainkba azok jelentkezését várjuk, akik az érettségi után valamilyen felsőoktatási intézményben szeretnék
tanulmányaikat folytatni, vagy érettségire épülő szakmát kívánnak szerezni.
Négy évfolyamos általános tantervű gimnázium:
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A mozgókép és média ismeret osztály célja a továbbtanulási lehetőségek kibővítése, tudatos média használat kialakítása, a
mindennapi élethez szükséges kommunikációs kompetenciák bővítése.
Az emelt óraszámú informatika és idegen nyelvi osztályban, valamennyi évfolyamon magasabb óraszámban tanítjuk az első
angol vagy német és a második választott idegen nyelvet is, nyelvvizsgára és az emelt szintű nyelvi érettségire készítjük fel
diákjainkat.

Tizenegyedik osztálytól, gimnáziumi és szakgimnáziumi osztályainkban egyaránt biztosítjuk a felkészítést a kétszintű
érettségire. Fakultatív érettségi előkészítő foglalkozásokon emelt szintű érettségire a kötelező érettségi tantárgyak mellett
fizikából és biológiából, közép szintű érettségire földrajzból, informatikából, testnevelésből és rajzból készítjük fel tanulóinkat.
Alapvető célunk a sikeres érettségi biztosítása, ezért a kötelező érettségi tárgyakat magasabb óraszámban oktatjuk. Gimnáziumi
osztályainkban, első idegen nyelvként az angol és német nyelv, második idegen nyelvként az angol, és német választható.

Technikumi képzés
A technikumi iskolatípusban egészségügyi, turisztikai és közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatokban folytatunk
szakképzést.
Új képzésünk lesz: logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
Az egészségügyi technikumi osztályba jelentkező tanulók a gyakorló ápoló OKJ 54 723 02 szakképesítésen belül felnőtt
betegápoló vagy mentőápoló szakképesítést szerezhetnek. Lehetőségük van arra is, hogy valamely felsőfokú intézményben
folytathassák tanulmányaikat.
A turisztikai technikumi osztályba jelentkező tanulók a turisztikai technikus OKJ 54 812 04 szakképesítésen belül turisztikai
szervező vagy Idegenvezető szakképesítést szerezhetnek. Számukra is lehetőség nyílik, hogy valamely felsőfokú intézményben
folytassák tanulmányaikat.
A közlekedés, szállítmányozás, logisztikai technikumi osztályba jelentkező tanulók a logisztikai technikumi csoportban OKJ 54
841 13 logisztikai és szállítmányozási vagy vasúti árufuvarozási ügyintéző szakképesítést szerezhetnek, a postai üzleti
ügyintéző csoportban OKJ 54 841 09 postai üzleti ügyintéző szakképesítés megszerzésére nyílik lehetőség.
Szakképző iskola
Három éves szakképző iskolai osztályaink:
34 762 01 OKJ számú szociális gondozó és ápoló, akik aktívan részt vehetnek a közösségi gondozásban, ápolásban.
34 861 01 OKJ számú rendészeti őr szakképzés, akik a személyi és vagyonvédelmi, számítástechnikai területeken kapnak
elméleti és gyakorlati ismereteket.
A tanulók a sikeres szakmai vizsga után további 2 év alatt iskolánkban felkészülhetnek az érettségi vizsgára is.
A beiratkozásra meghatározott idő:
2019. december 6-ig A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi
vizsgát szervező intézménybe
2020. január 18. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra
2020. február 25. Szóbeli meghallgatás: gimnázium,
2020. február 26. Szóbeli meghallgatás: technikum,
2020. február 27. Szóbeli meghallgatás: szakképző iskola.
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2020. június 22. 9,00-14,00 óra Beiratkozás a középfokú iskolákba.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
2020/2021. tanévben indítani tervezett GIMNÁZIUMI
képzés megnevezése a 9.évfolyamon

képzés kódszáma iskolánkban

emelt óraszámú mozgóképkultúra és média ismeret

1111

emelt óraszámú informatika emelt óraszámú idegen nyelvekkel

osztály (fő)
0,5 (17 fő)

1112

0,5 (17 fő)

TECHNIKUM
képzés megnevezése a 9.évfolyamon

képzés kódszáma iskolánkban

egészségügyi technikumi osztály:

1121

osztály (fő)
1

(44 fő)

- gyakorló ápoló
turisztikai technikumi osztály:

1122

1 (34 fő)

- turisztikai szervező,
- idegenvezető
logisztikai technikumi csoport:
fő)
logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

1123

0,5 (17

postai üzleti ügyintéző technikumi csoport:
fő)
- postai üzleti ügyintéző

1124

0,5 (17

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
képzés megnevezése a 9. évfolyamon

képzés kódszáma iskolánkban

szociális gondozó és ápoló csoport:

1131

rendészeti őr csoport:

1132

osztály (fő)
1 (16 fő)
1 (16 fő)

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
http://kossuth-saujhely.sulinet.hu/wordpress/
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
http://kossuth-saujhely.sulinet.hu/wordpress/
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
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A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Nyitva tartás
Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.00 órától 19.00 óráig
7.45-től a bejárati ajtót a portás belülről bezárja. Az érkezők és távozók csengetéssel jelzik be- és kilépési szándékukat.
Az intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is
nyitva tarthatók.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Tanévnyitó ünnepség- első tanítási nap
Határidő: szeptember 2 (hétfő) 8 óra
Határtalanul pályázat megvalósítása
Határidő. szeptember 2 - 14.
Kossuth-hét
Határidő:szeptember 16-20.
Szülői értekezlet
Határidő: szeptember 25. szerda
Fényes Újhely, fényes Zemplén vetélkedő, külön forgatókönyv (EFOP pályázat keretében)
Határidő: szeptember 24.
Kirándulás a Nyírségbe (Turisztikai szakmai nap)
Határidő: október 3.
Egészségügyi szakmai nap (Európai Szakképzési hét keretében)
Határidő: október 4.
Az aradi vértanúkra emlékezünk
Határidő: október 6.
Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos döntője
Határidő: október 18-20.
Október 23. nemzeti ünnep alkalmából iskolai megemlékezés
Határidő: október 22.
Szalagavató
Határidő: november 8.
Nyílt nap
Határidő: november 27.
Csodálatos emberi test vetélkedő
Határidő: november 28.
Pályaorientációs nap
Határidő: december 7.
A Magyar Kultúra Napja
Határidő: január 22.
Osztályozó vizsgák
Határidő:január 20-22.
Iskolai küldöttgyűlés
Határidő: február 6.
Szülői értekezlet
Határidő: február 12.
Ápolás Hete benne Magyar Ápolók Napja
Határidő: február 17-21.
Megemlékezés a diktatúrák áldozatairól
Határidő: február 25.
Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete
Határidő: március 2-6.
Március 15. nemzeti ünnep
Határidő: március 14.
Digitális témahét
Határidő: március 23-27.
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Szakmák éjszakája
Határidő: április 3.
Megemlékezés a holocaust áldozatairól
Határidő: április 16.
Végzős évfolyamok szülői értekezlete
Határidő: április 20-24.
Fenntarthatóság témahét
Határidő: április 20-24.
DÖK nap Zarándoklat Kazinczy sírjához
Határidő: április 24.
Ballagás
Határidő: április 30.
Országos mérés, alapkészségek mérése a 10. évfolyamon
Határidő: május 27.
Nemzeti összetartozás napja
Határidő: június 4.
Osztályozó vizsgák
Határidő: június 10-12.
Beiratkozás
Határidő. június 22.
Tanévzáró ünnepség
Határidő: június 19.

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
http://kossuth-saujhely.sulinet.hu/wordpress/

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=11
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
http://kossuth-saujhely.sulinet.hu/wordpress/
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203055
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A tantárgyfelosztásban tervezett tevékenységek:
-tehetséggondozás,
-felzárkóztatás,
-közép és emelt szintű érettségire történő felkészítés,
-szakkörök, diákkörök, sportkörök,
-Verseny-előkészítő foglalkozások,
-énekkar,
-tömegsport óra.
11. évfolyamtól kezdődően, a gimnáziumi képzésben, a pedagógiai programban meghatározott keretek között kötelezően,
szakgimnáziumi képzésben szabadon válasszon a választható tantárgyakból. Emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokat
szervezünk a kötelező érettségi tantárgyakból, illetve fizikából és biológiából. Közép szintű érettségire előkészítő
foglalkozásokat informatikából, földrajzból, rajz- és vizuális kultúrából, énekből, testnevelés-és sportból ajánlunk
növendékeinknek.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Iskolai dolgozatok szabályai:
•azonos tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat írására nem kerülhet sor. A témazárók időpontjáról a szaktanár egy
héttel korábban tájékoztatja a diákokat.
•írásbeli dolgozat kijavítását, értékelését két héten belül el kell végezni, és kiértékelve bemutatni a diákoknak.
Hétvégi házi feladatok:
a hétvégi házi feladatok mennyisége nem haladhatja meg a hét közbeni házi feladatokét, plusz feladattal a tanuló nem
terhelhető.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Osztályozó vizsgák (mindenki számára):
Határidő:2020.január 20-21-22.
Határidő: 2020. április 16-17.
Határidő: június 10-12.
Szintvizsgák (szakközépiskola 9.évfolyam):
2020. április

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
NAPPALI OKTATÁS:
9.B (gimn.+log.)27 fő (13+14)
9.C (ifo.szg.+eü.szg.)26 fő (17+9)
9.D (szoc.gond.+rend.)18 fő (6+12)
10.B (gimn.+eü.szg.) 16 fő (10+6)
10.C (ifo,szg.) 20 fő
10.D (szoc.gond.+rend.) 16 fő (6+10)
11. B ( ifo szg + gim.) 25 fő (13+12)
11. C (eü.szg.) 13 fő
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11. D (szoc.gond.+rend.) 10 fő (5+5)
12. B (gimn.)14 fő
12.C (eü.szg.)10 fő
SZAKKÉPZŐ
5/13.nappali gyak.ápoló 16 fő
2/14.nappali turisztika 7 fő

FELNŐTTOKTATÁS:
1/15. esti ápoló20 fő
1/13. esti gyak.ápoló28 fő
2/14. gyak.ápoló.(F)16 fő
2/10.esti szoc.gond.19 fő

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2030552000003381
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2030552000003381
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2030552000003381

013 - Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Munkácsy
úti Telephelye (3580 Tiszaújváros, Munkácsy út 13.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
https://brassai.info/
A beiratkozásra meghatározott idő:
https://brassai.info/
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
https://brassai.info/
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
https://brassai.info/
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
https://brassai.info/
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
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A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
https://brassai.info/
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
https://brassai.info/
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
https://brassai.info/

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203055&th=13
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
https://brassai.info/
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203055
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
https://brassai.info/
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
https://brassai.info/
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
https://brassai.info/
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
https://brassai.info/

Utolsó frissítés: 2019.11.06.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-2030552000003657
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-2030552000003657
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-2030552000003657

A közzétételi lista letöltésének dátuma:
2019. november 18.
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