
 

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 

 

Ellátott feladatok:

-szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)

-szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)

-szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben)

-szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)

-szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)

-szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)

-kollégiumi nevelés-oktatás

-egyéb

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

(6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi utca 2/A)

Ellátott feladatok:

- kollégiumi nevelés-oktatás

202743
Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi utca 2/A

OM azonosító: 202743
Intézmény neve: Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium,

Szakközépiskola és Kollégium
Székhely címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi utca 2/A
Székhelyének megyéje: Bács-Kiskun
Intézményvezető neve: Rózsa Pál Csaba
Telefonszáma: 06/76-461-022
E-mail címe: mezge.suli@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2019.10.21.

Fenntartó: Agrárminisztérium
Fenntartó címe: 1055 Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 11.
Fenntartó típusa: állami szervezet
Képviselő neve: Soós Beatrix
Telefonszáma: 06-1/795-9193
E-mail címe: beatrix.soos@am.gov.hu
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- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)

 

002 - Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Csongrádi úti Tangazdaság (6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út )

Ellátott feladatok:

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)

 

003 - Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Csólyosi úti Húsipari Tanüzem (6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út )

Ellátott feladatok:

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)

 

004 - Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Melegítő Konyha és Étkezde (6100 Kiskunfélegyháza, Pázmány utca 2)

Ellátott feladatok:

- egyéb

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2018-as statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében pedagógus

munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok gyógype

dagógiai
nevelésb

en,
oktatásb

an
résztvev

ők

felnőttok
tatásban
résztvev

ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakközépiskola 1 255 107 89 0 34 22 47 20 7 13,00 19 15

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

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

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakgimnázium 1 236 156 31 0 14 8 40 51 7 10,00 3 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

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

Összesen
(s01+s02+...+s07)

2 491 263 120 0 48 30 87 71 14 23,00 22 15

2 /  12 



 

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

 

Alapfokú
művészetoktatás

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

Kollégium 1 182 106 38 0 9 4 0 0 0 0,00 2 2

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

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

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

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

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

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

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

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

Konduktív
pedagógiai ellátás

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

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

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

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

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

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

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

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

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

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán

Szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag
ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás
feladat

nál

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból a
teljes munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati

elméle
ti

gyakor
lati

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
szakkö
zépisk
ola két
éves

érettsé
gire

felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

0 0 0 22 2 9 12 3 2 0 9 0 0 57 0 0 0

ebből nő 0 0 0 15 2 7 5 2 1 0 4 0 0 34 0 0 0

Részmunkaid
ős

0

ebből nő 0

Óraadó 0 0 0 6 1 0 2 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0

ebből nő 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 0 0 28 3 9 14 4 2 0 9 0 0 66 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 0 0 17 2 7 6 3 1 0 4 0 0 38 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

 

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

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Nyelv
tanár,
testne
velő,
ének-
zene
tanár

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

0 1 0 0 0 0 21 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 26

Általános
iskolai tanár

0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Tanító

Tanító,
speciális
képesítéssel

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

1 0 1 0 0 0 7 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező, egyéb
felsőfokú
végzettségű

0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
szakmai tárgyra
képesített

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
középfokú
végzettségű

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 1 1 0 0 0 31 14 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 57

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 3 3 1 1 4 4 0 0

Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)

2 2 1 1 3 3 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros 1 1 0 0 1 1 0 0
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Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=202743

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=202743&th=001
 

002 - Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Csongrádi úti

Tangazdaság

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=202743&th=002
 

003 - Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Csólyosi úti

Húsipari Tanüzem

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=202743&th=003
 

004 - Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Melegítő Konyha és

Étkezde

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=202743&th=004

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Technikumi képzések (9-12. évfolyam):

 

0001 Mezőgazdasági technikum

A mezőgazdasági szakmacsoport szakmáit alapozza meg, Állattenyésztő - vagy Növénytermesztő Technikus szakmairánnyal

(13. évf.).

 

0002 Sütő- és cukrászipari Technikum

Az élelmiszeripari szakmacsoport szakmáit alapozza meg, Sütő- és cukrászipari Technikus szakmairánnyal (13. évf.).

 

0003 Húsipari Technikum

Az élelmiszeripari szakmacsoport szakmáit alapozza meg, Húsipari Technikus szakmairánnyal (13. évf.).

       

Szakképzés (9-11 évf.):

 

Mezőgazdasági szakmacsoport:

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
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0011 Lovász (Gazda alapozással)

0012 Növénytermesztő (Gazda alapozással)

0013 Állattenyésztő (Gazda alapozással)

 

Élelmiszeripari szakmacsoport:

0014 Pék-Cukrász

0015 Pék

0016 Hentes és húskészítmény-készítő

0017 Kistermelői élelmiszerelőállító

0018 Tejtermékkészítő

0019 Tartósítóipari termékkészítő

0020 Édességkészítő

 

A szakközépiskola befejezése után 2 éves érettségire felkészítő képzést indítunk (12.-13. évf.) megfelelő számú jelentkező

esetén.

 

Az eredményesebb, sikeresebb továbbhaladás céljából új módszerekkel, kibővített, korszerű eszköztárral oktatjuk azokat a

diákokat, akik a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmákat szeretnék elsajátítani.

Egy-egy szakot csak megfelelő számú jelentkező esetén tud indítani az iskola.

Minden szakmában az iskola biztosítja a gyakorlóhelyeket.

Az iskola saját tangazdasággal, 4 patkós lovardával, húsüzemmel, mintabolttal, valamint zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

üzemmel rendelkezik!

 

Az iskolával közös udvarban elhelyezkedő kollégium szinte minden igénylőnek otthont tud biztosítani.

 

Felvételi követelmények: felvételi vizsga nincs. A felvételről a 8. félévi tanulmányi eredmények átlagolása alapján dönt az

iskola. Az átlag számításánál a készségtárgyakat, illetve azokat a tantárgyakat, amelyekből felmentés van, nem vesszük

figyelembe.

A tanulási nehézségekkel, zavarral küzdő tanulók részére is biztosítjuk az esélyegyenlőséget.

 

Arany János Kollégiumi Program keretében segítséget adunk a kollégium halmozottan hátrányos helyzetű diákjainak a

tanuláshoz, a társadalmi beilleszkedéshez.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A középfokú iskolai felvételi eljárás ütemének megfelelően a 2020/2021-es tanévre iskolánkban 2020. június 23-án, kedden

8:00 és 16:00 között nyílik lehetőség a beiratkozásra. Ettől eltérő időpontban telefonon előre egyeztetve van lehetőség.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A 2019/2020-as tanévre a következő osztályok indítására kaptunk engedélyt:

- mezőgazdasági szakgimnázium: 1 db osztály

- élelmiszeripari szakgimnázium: 1 db osztály

- gazda: 1 db osztály

- lovász: 1 db osztály

- húsipari termékgyártó: 1 db osztály

- pék: 1 db osztály

- pék-cukrász: 1 db osztály

- mezőgazdasági technikus: 1 db osztály

- élelmiszeripari technikus: 1 db osztály

- sütő- és cukrászipari szaktechnikus: 1 db osztály

- két éves érettségire felkészítő képzés (szakma megszerzése után): 1 db 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:
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A tan- és térítési díjköteles szolgáltatások (másodszakma, tandíjas képzés, stb.) díjait az egyedi határozatokban rögzítettek

szerint kell befizetni.

 

Térítési díj ellenében igénybe vehető ellátások:

•	A nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam 2. alkalommal történő

megismétlésekor minden, egyébként térítésmentesen biztosított közfeladatok.

•	Független vizsga.

•	Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott

vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga

második vagy további javító- és pótló vizsgája.

•	A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban meghatározottak szerint térítési

díjat fizet. Jogszabályok határozzák meg az alanyi jogon járó kedvezményeket. A tanulók rendszeres étkezési támogatására

intézményi keretből nincs lehetőség.

 

A térítési díj mértékét az adott szolgáltatás kapcsán végzett gazdaságossági számítás alapján kell meghatározni, mely a

gazdasági vezető felelőssége.

Alapelvek a számításhoz:

•	a térítési díj nem haladhatja meg az egy főre jutó tényleges költségeket,

•	ha a szolgáltatás megtörténik, de a tanuló bármilyen okból hiányzik, visszatérítésre nincs mód,

•	a beszedett térítési díjból a költségeket kell fedezni,

•	az iskola adhat kedvezményt, ha erre lehetősége van (szociális rászorultság, jó tanulmányi előmenetel, stb). Ennek

megállapítására az iskola igazgatója, illetve az általa megbízott helyettes jogosult.

 

Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

A pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás:

•	A felnőttoktatásban résztvevő tanulók képzése.

•	A tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése.

 

A tandíj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra

jutó hányadát. A tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető.

 

A térítési díj és a tandíj összegét a 229/2012. (VIII. 28) Korm. rend. 35-36. §-ában megfogalmazottak alapján állapítjuk meg. Az

érettségi vizsgadíjat a 100/1997. évi Korm. r. a szakmai vizsgáért fizetendő díjat 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendeletben

foglaltaknak megfelelően állapítja meg az intézmény minden tanévben. A vizsgadíj befizetés az intézmény pénztárába a

bizonylati szabályok betartása mellett történik.
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Nincs Ilyen adat.
 

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 nyitvatartási ideje hétköznapokon 7:00 és 16:00 között terjed. Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül

egyikük az intézményben tartózkodik annak lényegi működésekor. Ezért az igazgató vagy helyettesei közül legalább egyikük

hétfőtől csütörtökig 7:00 és 15:00 óra között, pénteken 7:00 és 14:00 óra között az intézményben tartózkodik. Az intézmény

tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon.

A kollégium szorgalmi időben minden héten vasárnap 16:00 órától péntek 15:00 óráig van nyitva. A kollégiumot szombaton,

vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva tartjuk. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre –

eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt.
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A 2019/220-as tanév rendje:

Szeptember 1. vasárnap 17:00	Tanévnyitó ünnepély, tanévnyitó szülői értekezlet	
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Szeptember 2. hétfő		Diákközgyűlés

Szeptember 28. szombat		MEZGÉ Piknik

Október 3. csütörtök DÉLUTÁN		Gólya-avató

Október 4. péntek		Megemlékezés az Aradi vértanúkról

Október 6. – 26. 	ERASMUS program (Milánó)	

Október 10. csütörtök		Élelmezési világnap + Egészségnap

Október 16. szerda	Tanítás nélküli munkanap – 1 nap (kollégium van)	Pályaorientációs nap

Október 22. kedd		Megemlékezés 1956. október 23-ról

Október 23. szerda	Munkaszüneti nap (kollégium nyitva)	

Október 28 – november 1.	Őszi szünet	

November 6. szerda 16:00-tól	Őszi szülői értekezlet és fogadóóra	

November 14-15. csütörtök-péntek		Pályaválasztási nyílt nap

November 22. péntek		Pályaválasztási PÓT nyíltnap

November 29. péntek		VII. MEZGÉS Bál (rövidített órák)

December 2. hétfő	Tanítás nélküli munkanap – 1 nap	Bál előkészületei során került ledolgozásra

December 7. szombat	Munkanap átrendezés (Tanítás nélküli munkanap – 1 nap)	MEZGÉ Pikniken került ledolgozásra

December 14. szombat	Munkanap átrendezés (Tanítás nélküli munkanap – 1 nap)	szabadság

December 20. péntek		Karácsonyi ünnepség

December 23 – 2020.január 3.	Téli szünet	

2020. Január 8. szerda	NETFIT felmérés kezdete	

Január 24. péntek 	Első félév vége, osztályozó konferencia (12:00 – rövidített órák)	

Január 31. péntek	Értesítés a félév eredményéről	

Február 5. szerda 12:00-től	Félévi értekezlet (rövidített órák)	

Február 7. péntek 15:00-tól	Rövidített órák 12:00-ig	Szalagavató

Február 14. péntek		Farsang

Február 15. szombat		Városi Disznótor

Február 24. hétfő 10:00-től

	Felvételi elbeszélgetés (rövidített órák)	

Február 25. kedd		A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

Február 28. péntek 14:00-től	Pótfelvételi elbeszélgetés	

Március 4. szerda 16:00-tól	Tavaszi szülői értekezlet és fogadóóra	

Március 13. péntek		Megemlékezés 1848. március 15-ről

Április 8. szerda	Tanítás nélküli munkanap – 1 nap	Városi Disznótoron került ledolgozásra

Április 9 – 14. csütörtök – kedd 	Tavaszi szünet	

Időpont	Tanév helyi rendje	Rendezvények

Április 16. csütörtök		Holokauszt áldozatainak emléknapja

Április 22. szerda	Tanítás nélküli munkanap (1 nap)	MEZGÉS nap/ diáknap

Április 24. péntek	NETFIT felmérés vége	

Április – május 	Szakgimnáziumi osztályok kirándulás (Tanítás nélküli munkanap – 1 nap) 	

Április 30. csütörtök 	Végzősök utolsó tanítási napja	

	Osztályozó konferencia (14:00)	

Május 1. péntek 9:00	Munka ünnepe	Ballagás

Május 4-25.	Érettségi írásbeli vizsgák kezdete, vége (Tanítás nélküli munkanap – 1 nap)	

Május 11. hétfő	Szakmai írásbeli vizsgák a szakképző évfolyamokon 	

Május - június	Szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák	

Május 26. kedd	Alapvizsgák (szakgimn. 10., 11. o. és 1/12/É)	

Május 27. szerda	Kompetenciamérés (10. évf.)	

Május 29. péntek	NETFIT eredményeinek feltöltési határideje	

Június 1. hétfő	Pünkösd	

Június 4. csütörtök		Nemzeti Összetartozás Napja

Június 15. hétfő	Utolsó tanítási nap 	

	Osztályozó konferencia (12:00 – rövidített órák)	

Június 16. kedd	12/A Mellékszakképesítés gyakorlati és szóbeli vizsga	
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Június 17. szerda	12/B Mellékszakképesítés írásbeli vizsga	

Június 18. csütörtök 	12/B Mellékszakképesítés gyakorlati és szóbeli vizsga	

Június 16-29.	Érettségi szóbeli vizsgák	

Június 23. kedd EGÉSZ NAP!!!	Beiratkozás	

Június 29. hétfő 11:00		Tanévzáró ünnepély

Június 30. kedd 9:00	Évzáró értekezlet	

Augusztus 25. kedd	Javítóvizsga	

 

 
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Nincs ilyen adat.

 

Utolsó frissítés: 2019.10.21.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=202743
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

Évfolyamismétlés szabályai:

Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben

meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az

évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a tanuló mulasztása meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan mulasztása nincs és

szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati

követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól a gyakorlati képzést folytató

szervezet javaslatára. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az

évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges.

Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása

meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem

teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati

képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.

 

Egy másik iskolából történő átvételt kérelemre az igazgató dönti el mérlegelve az osztálylétszámot, a tanult tantárgyakat, a

szakmacsoportos tantárgyakat, azok eredményeit:

•	szeptember 30-ig beszámoló nélkül nyerhet felvételt a tanuló,

•	november 1-ig történő átvétel esetén az oktatási eredmények vizsgálatánál meghatározott tantárgyakból, valamint a más iskola

helyi tantervében nem szereplő tantárgyakból különbözeti vizsga letétele szükséges. A különbözeti vizsga időpontját a

tantárgyak száma dönti el, indokolt esetben türelmi idő biztosítható.

•	november 1. és január 31. között csak különleges eljárás keretében van lehetőség tanuló átvételére,

•	a fenti esetek nem teljesítése esetén átvételre csak évfolyamismétléssel kerülhet sor,

•	január 31. után tanuló átvétele csak eredményes I. félév teljesítése mellett lehetséges,

•	szakképzésre történő átvételre csak azonos szakképesítés esetén van mód.

 

Az osztályváltás szabályai:

Minden osztályváltás a szülő írásbeli kérésére, az osztályfőnökök jóváhagyásával történik. Az igazgató dönti el az osztályváltás

engedélyezését, mérlegelve az osztálylétszámot, a tanult tantárgyakat, a szakmacsoportos tantárgyakat, azok eredményeit:

•	szeptember 30-ig beszámoló nélkül válthat osztályt a tanuló,

•	november 1-ig történő osztályváltás esetén az oktatási eredmények vizsgálatánál meghatározott tantárgyakból, valamint a más

osztály helyi tantervében nem szereplő tantárgyakból különbözeti vizsga letétele szükséges. A különbözeti vizsga időpontját a

tantárgyak száma dönti el, indokolt esetben türelmi idő biztosítható.
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•	egyéb esetben osztályváltásra csak évfolyamismétléssel kerülhet sor.

 

Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.

 

Tanulói jogviszony megszűnése

•	Tanköteles korú tanuló esetén a szülő/gondviselő kérésére:

o	az átvevő iskola befogadó nyilatkozata szükséges, és

o	a szülő/gondviselő által kitöltött, aláírt tanulói leszerelő lap.

•	Nem tanköteles, kiskorú tanuló esetén a szülő/gondviselő kérésére:

o	a szülő/gondviselő által kitöltött, aláírt tanulói leszerelő lap szükséges.

•	Nem tanköteles, nagykorú tanuló esetén saját kérésére

o	kitöltött, aláírt tanulói leszerelő lap szükséges.

 

Az iskola kezdeményezésére:

•	Fegyelmi határozattal

•	Igazolatlan hiányzás miatt: A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül

igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt/gondviselőt

legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.

•	Záróvizsgák letételével (érettségi, szakmai vizsga).
 

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=202743
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Egyéni foglalkozások (szakkör, felzárkóztató)

A bemenetei mérések eredményeinek illetve az igények függvényében indítunk felzárkóztató foglalkozásokat (matematika,

idegen nyelv, magyar nyelv, stb.)

Az igényeknek megfelelően indítunk szakköröket (lovas, művészeti, helytörténeti, nyelvvizsgára felkészítő, stb.).

Az egyéni foglakozásokra biztosított időkeret heti maximum 30 óra.

 

Az egyéb foglalkozások szervezési elvei:

•	megfeleljen az iskola profiljának,

•	változatos, színes programot jelentsen,

•	megfeleljen a tanulók igényeinek, elvárásainak,

•	adottak legyenek a személyi feltételek.
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás, az ismeretek elsajátítása

teljesíthető mértékben.

A felkészülés jellege és gyakorisága:

•	Szóbeli felkészülés: óráról órára rendszeresen.

•	Írásbeli felkészülés:

-	házi feladat minden órán adható,

-	házi dolgozat,

-	gyűjtőmunka,

-	kiselőadás,

-	projekt munka előzetes előkészítés alapján.

Az írásbeli házi feladat elkészítésének rendszeres hiánya a szaktanár intézkedését vonja maga után.

Szempontok, instrukciók:

•	Meghatározott időtartamra adunk feladatokat, ezzel biztosítva a tanuló egyéni tempóban való felkészülését.

•	A kötelező olvasmányok listáját a szaktanár a megelőző tanév végén ismerteti.

•	Az elolvasás határidejére legalább egy hónappal korábban felhívja a tanuló figyelmét.

•	Az összegző jellegű dolgozatok időpontját legalább egy héttel előbb a tanuló tudomására hozza a szaktanár.
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•	A házi feladat a tanóra anyagához illeszkedik.

•	A házi feladat mennyisége egy-egy tantárgy esetén nem lehet több, mint amit egy tanórán fel lehet dolgozni.

 

Az ellenőrzés gyakorisága:

•	a tantárgy heti óraszámától függően pedagógusonként átlagosan havonta egy vagy két érdemjegy, de félévente legalább 3

érdemjeggyel kell minősíteni a tanulót,

•	az egyes témák után összegző értékelés (témazáró dolgozat),

•	a kötelező iskolai dolgozatok száma, a heti óraszámnak megfelelő. Az úgynevezett szummatív értékelés előtt – ösztönző

jelleggel – lehetőség szerint a formatív értékelést alkalmazzuk, amely érdemjegyek javíthatók.

 

A félévi és év végi osztályzatok megállapításakor az átlagszámítás mellett a fejlődési tendenciákat, a tanuló átlagteljesítményét

is figyelembe vesszük.

 

Az osztályzatok naplóbeli bejegyzésének egységes formái:

•	A digitális napló pirossal jelzi, és kétszeres súlyozással számolja:

témazáró dolgozat,

irodalmi nagydolgozat,

írásbeli vizsgadolgozat ,

kisvizsga.

•	A digitális napló kékkel jelzi:	

szóbeli feleletek,

röpdolgozatok,

szódolgozat (háromnak a kerekített átlaga),

házi dolgozat.

A házi vizsga, próbaérettségi háromszoros szorzóval számít, ezért az érdemjegy egy piros és egy kék jegyként kerül beírásra.

Korlátozások:

Egy tanítási napon kettőnél több témazáró, vagy ennél nagyobb dolgozat nem iratható. A dolgozatírást egy héttel előbb be kell

jelenteni, a témakört, a követelményeket és az értékelés szempontjait ugyanekkor közölni kell a tanulókkal.
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Tanévenként két alkalommal -– januárban és júniusban -– szervezzük meg. A tanulót, a szülőt az osztályfőnök értesíti levélben.

A vizsgaanyagot a szaktanárok határozzák meg az adott időszak tananyagához igazodva. 
 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Osztály neve	Tanulók száma

5/13/6/14	22

1/9/G	11

1/9/H	18

1/9/L	24

1/9/P	16

1/9/PC	16

10/A	17

10/B	21

11/A	16

11/B	26

12/A	24

12/B	28

2/10/G	18

2/10/H	15

2/10/L	16

2/10/PC	20

3/11/G	20

3/11/H	11

3/11/L	16
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3/11/P	18

5/13	20

9/A	27

9/B	19

1/12/É	17

2/13/É	17

 

Utolsó frissítés: 2019.10.21.

 

7. Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek 
 

A szabadidős foglalkozások köre:

A tanulók szabadidő szervezésének pedagógiai elvei

•	szükséges szabadidőt biztosítani

•	minden tanulót érdekel valami, színes programkínálat révén fel kell kínálni a neki való

•	programot

•	a szabadidős programok a tanulók igényei szerint szerveződnek

•	a szabadidejével a tanuló - a jogi normák betartása mellett - rendelkezik
 

Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:

Iskolánkban nincs externátusi ellátás igénybevételére lehetőség.
 

A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:

A csoportalakítás elvei

Több azonos évfolyamra járó osztály tanulóiból kell a tanulócsoportokat kialakítani: elsősorban, az azonos iskolatípusba, azonos

szakterületen tanuló, párhuzamos osztályba, azonos évfolyamra járó, illetve azonos szakmacsoportban tanuló kollégisták

kerülnek egy csoportba.

 

Utolsó frissítés: 2017.11.14.

 

8. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2019. november 06.

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-202743-0

Házirend: https://kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-202743-0
Pedagógiai program: https://kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-202743-0
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