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Hódmezővásárhelyi SZC Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
alapján a nevelési-oktatási intézmény közzétételi listát készít. A közzétételi lista tartalmát a
fenti jogszabály 23. §-a tartalmazza.

1. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről
A jelentkezés módja és ideje:
A 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján (A középfokú iskolai, a
kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás
lebonyolításának ütemezése a 2016/2017. tanévben).

Felvétel a 9. osztályokba:
Szakgimnázium osztályok esetében
1. Felvételi követelmények


a 8. osztály sikeres elvégzése



jelentkezési lap benyújtása

2. A jelentkezés módja
 a központilag kiadott jelentkezési lapon


csatolni szükséges a tanulási részképesség zavart (SNI) igazoló szakértői vélemény
fénymásolatát és szülői kérelmet (kérdéses esetben a 8. évfolyamon hozott igazgatói
határozatot a mentességről).

3. Felvételi elbeszélgetés
 pályaorientációs céllal a tagintézmény által meghirdetett időpontban
4. A vizsgázók teljesítményének értékelése.
Az elérhető pontszámok:
 pontszámítás: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv
tantárgyak ötödik, hatodik, hetedik év végi és nyolcadik félévi eredmények alapján
Az elérhető pontszámok:
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általános iskolai eredmények: 80 %



a felvételi elbeszélgetésen szerzett pontok 20%

5. A jelentkezők rangsorolása
 az összesített pontszám alapján történik, betartva a Felvételi eljárásról szóló
rendelet határidőit.
Szakközépiskolai osztályok esetében
Felvételi követelmények


a 8. osztály sikeres elvégzése



a jelentkezési lap benyújtása



orvosi alkalmassági vizsgálat eredménye

1. A jelentkezés módja
 a központilag kiadott jelentkezési lapon


csatolni szükséges a tanulási részképesség zavart (SNI) igazoló szakértői vélemény
fénymásolatát

2. Felvételi elbeszélgetés
 pályaorientációs céllal a tagintézmény által meghirdetett időpontban
3. A vizsgázók teljesítményének értékelése


pontszámítás: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, rajz és technika

tantárgyak ötödik, hatodik, hetedik év végi és nyolcadik félévi eredmények alapján
Az elérhető pontszámok:


általános iskolai eredmények: 80 %



a felvételi elbeszélgetésen szerzett pontok 20%


az SNI-s tanulók mentességeit a rangsor megállapításánál figyelembe vesszük

4. A jelentkezők rangsorolása az összesített pontszám alapján történik, betartva a
Felvételi eljárásról szóló rendelet határidőit
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Más iskolából történő átvétel
Azonos szakgimnáziumi vagy szakközépiskolai képzés esetén van mód más iskolából való
átvételre.
Az átvételről a tagintézmény igazgatója dönt.

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok,
csoportok száma
A beiratkozás 2017. év június hó 22. naptól 2017. év június hó 23. napig tart (8.00 órától
13.00 óráig).
Engedélyezett osztályok száma

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK
kódszám

a képzés
időtartama

5010

4

közgazdaság

5020

4

informatika

5030

4

5040

4

5050
5060

4
4

5070

4

tanterv
típusa

ágazat

kereskedelem
szakközlekedés,
gimnáziumi szállítmányozás
kerettanterv
és logisztika
vegyipar
gépészet

oktatott
idegen
nyelv

szakmai továbbtanulás
kimenete

angol
német

pénzügyi számviteli
ügyintéző
informatikai
rendszerüzemeltető
kereskedő
logisztikai és
szállítmányozási
ügyintéző
gumiipari technikus
mechatronikai technikus
turisztikai szervező és
értékesítő

turisztika

felvehető
létszám
16
16
16
16
16
16
16

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK
kódszám

képzési idő

5080

3 év

tanterv
típusa
szakközép-

oktatott
szakmacsoport idegen nyelv
angol/német

gépészet

3

OKJ szám /
megszerezhető
szakképesítés
3452103
gépi forgácsoló

felvehető
létszám
12
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iskolai
kerettanterv

3452106
hegesztő
3452506
karosszérialakatos
3458204
festő, mázoló és
tapétázó
3458214
kőműves
3452104
ipari gépész
3452110
szerszámkészítő

5090

3 év

gépészet

5100

3 év

közlekedés

5110

3 év

építészet

5120

3 év

építészet

5130

3 év

gépészet

5140

3 év

gépészet

5150

3 év

Kereskedelem,
marketing,
üzleti
adminisztráció
szakmacsoport

5160

3 év

építészet

5170

3 év

építészet

3434101
eladó
3458201
ács
3458213
burkoló

3. A 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
feltételek is
A díj
megnevezése (jogcíme)

mértéke

1 főre megállapított
díj mértéke a
nevelési évre

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
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ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb
ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések

ideje

Az értékelés
nyilvános megállapítása

2014.

Törvényességi ellenőrzés (megfelelt).

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

ideje
Nem volt ilyen vizsgálat.

A vizsgálat, ellenőrzés
az ellenőrzések megnevezése

nyilvános megállapítása

Az Állami Számvevőszék ellenőrzése

ideje
Nem volt ilyen vizsgálat.

Az ellenőrzés
nyilvános megállapítása

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

ideje
Nem volt ilyen vizsgálat.

Az ellenőrzés, vizsgálat
nyilvános megállapítása

5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv
alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai
5.1 Nyitvatartási rend
A tagintézmény épülete szorgalmi időben hétfőtől csütörtökig reggel 6,30 órától este 20,00
óráig pénteken 6,30 órától 19,00 óráig tart nyitva.
Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület eltérő időpontban, illetve
szombaton és vasárnap is nyitva tartható.
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5.2 A tanévben tervezett jelentősebb események, rendezvények időpontja
Emléknapok, megemlékezések
Dátum

Ünnep

Megemlékezés módja

Nemzeti ünnepek
Ünnepi műsor
a tornateremben
2016. október 21.

Megemlékezés az 1956-os

Részvétel (koszorúzás) a

forradalom és

városi

szabadságharcról

megemlékezésen
Ünnepi műsor előadása
Nagylakon
Ünnepi műsor

2017. március 10.

Megemlékezés a nemzeti

a tornateremben

ünnepről

Részvétel (koszorúzás) a
városi megemlékezésen

Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak
emlékét, példáját őrző emléknapok
Megemlékezés tanórai
2016. október 6.

Megemlékezés az aradi
vértanúkról

foglalkozásokon
Ünnepi műsor előadása
a
városi megemlékezésen

Megemlékezés a kommunista
2017. február 25.

és egyéb diktatúrák
áldozatairól

2017. április 15.
2017. június 3.

Megemlékezés tanórai
foglalkozásokon

Megemlékezés a holokauszt

Megemlékezés tanórai

áldozatainak emlékéről

foglalkozásokon

A Nemzeti Összetartozás

Megemlékezés tanórai

Napja

foglalkozásokon
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Hagyományok és iskolai ünnepek
Dátum

Program

2017.02.04.

Szalagavató

2017.05.06.

Ballagás

Felelős
11. évfolyamos
osztályfőnökök
Társadalomtudományi
munkaközösség

Az iskola bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok / programok
Dátum

Program

Felelős
beiskolázási és

2016. október 20-21.

PÁV

marketing munkacsoport
iskolavezetés
beiskolázási és

2016. október 28.

Mentornap

marketing munkacsoport
iskolavezetés

2016. november 8.

2016. november 17.

2016. december 5.

Nyílt-nap
(szakgimnázium)

Szak-ma-gyarázó
(szakközépiskola)

beiskolázási és
marketing munkacsoport
iskolavezetés
beiskolázási és
marketing munkacsoport
iskolavezetés

Váltóverseny az általános

testnevelő tanárok

iskoláknak

iskolavezetés
beiskolázási és

2016. december 8.

Toborzóra

marketing munkacsoport
iskolavezetés
beiskolázási és

2017.

Próbáld ki magad! vetélkedő

marketing munkacsoport
iskolavezetés

2017. április 21.

Szakmák éjszakája
7

beiskolázási és
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marketing munkacsoport
iskolavezetés

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
A 2016/2017-es tanévben tagintézményünkben nincs pedagógiai-szakmai ellenőrzés.

7. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program
Az intézmény alapdokumentumai önálló dokumentumként elérhetőek a tagintézmény
honlapján (http://www.keri.mako.hu/ ), valamint a tanári szobában és az igazgatói irodában.
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8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és
szakképzettsége
Sorszám

1.

A pedagógus
azonosító
száma

Végzettsége

Szakképzettsége

Munkaköre

72170518207

főiskola

orosz-testnevelés szakos általános iskolai
tanár

kollégiumi nevelőtanár

kollégiumi nevelőtanár

2.

72163751688

egyetem

népművelő és történelem szakos általános
iskolai tanár, okleveles ember és
társadalom műveltségterületi tanár és
multikulturális nevelés okleveles tanára,
intézményvezető és középvezető területen
szakvizsgázott pedagógus

3.

72410539562

főiskola

angol nyelv és irodalom – francia nyelv és
irodalom szakos tanár

középiskolai tanár

4.

73186028862

egyetem

okleveles magyartanár-okleveles
mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár

középiskolai tanár,
kollégiumi nevelőtanár

5.

77043916820

egyetem

testnevelés szakos tanár, testnevelő tanár

középiskolai tanár

6.

71631517112

főiskola

biológia-környezetvédelem szakos tanár,
környezetgazdálkodási agrármérnök

középiskolai tanár,
kollégiumi nevelőtanár

7.

77442072845

egyetem

matematika-fizika szakos középiskolai
tanár

középiskolai tanár

8.

72331196074

egyetem

kémia szakos középiskolai tanár,
számítástechnika szakos tanár, okleveles
matematika tanár

középiskolai tanár

9.

75199480785

főiskola

okleveles üzemmérnök, okleveles
gyártástechnológia szakos műszaki tanár

középiskolai tanár

10.

74189237518

egyetem

földrajz-rajz szakos általános iskolai tanár,
földrajz szakos középiskolai tanár

középiskolai tanár

11.

77430742215

egyetem

magyar-orosz szakos általános iskolai
tanár, angol szakos nyelvtanár, magyar
szakos középiskolai tanár

középiskolai tanár

12.

79430972611

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos
filológus, magyar nyelv és irodalom
szakos tanár

középiskolai tanár
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13.

75669320461

egyetem

angol-német szakos tanár, okleveles
angoltanár

középiskolai tanár

14.

73232733259

főiskola

számítástechnika szakos tanár és
pedagógia szakos nevelő

középiskolai tanár

15.

72609576620

főiskola

nevelőtanár

kollégiumi nevelőtanár

16.

71480074370

egyetem

matematika-számítástechnika szakos
tanár, informatika szakos tanár

középiskolai tanár

17.

73189353856

egyetem

történelem alapszakos bölcsész, okleveles
történelemtanár és okleveles angoltanár

középiskolai tanár

18.

73078721512

egyetem

okleveles üzemgazdász, közgazdász-tanár

középiskolai tanár

középiskolai tanár,
könyvtáros tanár

19.

78416411635

egyetem

magyar-orosz szakos általános iskolai
tanár, főiskolai szintű német szakos
nyelvtanár, könyvtáros asszisztens

20.

71920396643

egyetem

középiskolai testnevelő tanár

kollégiumi nevelőtanár

tagintézmény-vezető

21.

76109415525

egyetem

magyar-orosz szakos általános iskolai
tanár, történelem szakos tanár, magyar
nyelv és irodalom szakos bölcsész és
tanár, közoktatási vezető,
minőségbiztosítási szakértő, jogi
szakokleveles közoktatási szakember

22.

75963540493

egyetem

pedagógia szakos előadó, testnevelés
szakos általános iskolai tanár, testnevelés
szakos középiskolai tanár

középiskolai tanár

23.

72328949156

egyetem

gazdálkodási szakon közgazdász,
kommunikációs szakember

középiskolai tanár

24.

73232736519

egyetem

összehasonlító irodalomtudomány szakos
bölcsész, magyar nyelv és irodalom
szakos bölcsész és tanár

kollégiumi
nevelőtanár,
középiskolai tanár
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25.

73543767683

egyetem

általános iskolai tanító testnevelés szakos,
általános iskolai tanár, gyógytestnevelő,
intézményvezető és középvezető területen
szakvizsgázott pedagógus, szakvizsgázott
pedagógus (tankerület-igazgatási és
köznevelési vezető)

26.

79098330358

egyetem

pénzügyi szakos közgazdász,
gazdálkodási szakon okleveles
közgazdász

középiskolai tanár

27.

72316848698

főiskola

számítástechnika-technika szakos tanár

középiskolai tanár

középiskolai tanár

kollégiumvezető

28.

77936044535

egyetem

gyors-és gépírás – német nyelv és
irodalom szakos tanár, német nyelv és
irodalom szakos bölcsész és tanár

29.

73143594938

egyetem

matematika szakos tanár,
gazdálkodástudományi szakértő

középiskolai tanár

tagintézmény-vezető
helyettes

30.

76413699979

egyetem

fizika szakos középiskolai tanár,
matematika szakos középiskolai tanár,
közgazdasági szakokleveles középiskolai
tanár

31.

72331199746

egyetem

okleveles üzemgazdász

középiskolai tanár

32.

77086483566

egyetem

angol szakos nyelvtanár, angol nyelv és
irodalom kiegészítő szakos bölcsész és
tanár

középiskolai tanár

33.

76564490332

főiskola

kereskedelmi üzemgazdász, okleveles
gazdasági szaktanár

gyakorlati oktatás
vezető

34.

79356333327

egyetem

kémia szakos középiskolai tanár,
környezetvédő szakosító

középiskolai tanár

középiskolai tanár

35.

75578349985

egyetem

közgazdász-kereskedelmi szakon,
közgazdász-gazdálkodási szakon,
okleveles közgazdásztanár (kereskedelmi
és marketing)

36.

74170359893

főiskola

népművelő, okleveles hittanár-nevelő
tanár

kollégiumi nevelőtanár

37.

73232739913

egyetem

történelem szakos bölcsész és tanár

középiskolai tanár
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38.

71981008963

főiskola

kereskedelmi üzemgazdász, mérlegképes
könyvelő vállalkozási szakon

középiskolai tanár

39.

73061764416

egyetem,
doktori fokozat

közgazda

középiskolai tanár

40.

72982134900

főiskola

pénzügyi szakos közgazdász

középiskolai tanár

41.

73055704314

egyetem

közgazdász tanár

középiskolai tanár

42.

75255946628

főiskola

üzemmérnök, mérnök-tanár

középiskolai tanár

43.

79045708606

egyetem

orosz-német szakos középiskolai tanár,
angol szakos nyelvtanár

középiskolai tanár

44.

72391441332

egyetem

élelmiszeripari gépész üzemmérnök,
közgazdasági szakokleveles mérnök

tagintézmény-vezető
helyettes

45.

73109171890

egyetem

okleveles történelemtanár és okleveles
kollégiumi nevelőtanár

középiskolai tanár

46.

76808627370

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész
és tanár

középiskolai tanár

9. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma,
feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
A nevelő és oktató munkát segítők száma:
Munkakör
Rendszergazda

Létszám Végzettség, szakképesítés
(fő)
1
Felsőfokú
12
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Gazdasági ügyintéző

1

Felsőfokú

Gazdasági ügyintéző

1

Középfokú

Iskolatitkár

1

Középfokú

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Országos kompetenciamérés
2011/2012-es
tanév
2012/2013

http://www.keri.mako.hu/dokumentumok/minoseg/fit_jelentes_2012.pdf

2013/2014

http://www.keri.mako.hu/dokumentumok/minoseg/fit_jelentes_2014.pdf

2014/2015

http://www.keri.mako.hu/dokumentumok/minoseg/fit_jelentes_2015.pdf

2015/2016

http://www.keri.mako.hu/dokumentumok/minoseg/2015%20kompetencia.pdf

http://www.keri.mako.hu/dokumentumok/minoseg/fit_jelentes_2013.pdf

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
11.1. Lemorzsolódási mutatók
Szakgimnázium
Megnevezés
9. évfolyam adatai:
- 9. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók száma
- 9. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
10. évfolyam adatai:
- 10. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók száma
- 10. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
11. évfolyam adatai:
- 11. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók száma
- 11. évfolyamból lemorzsolódó

A tagintézmény lemorzsolódási mutatói
2011/12
év
-

2012/13
év
-

2013/14
év
-

2014/15
év
-

2015/16
év
-

0

3

2

4

6

0

4,9

2,9

6,6

8,8

-

-

-

-

-

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3,8

-

-

-

-

-

0

0

0

3

0

0

0

0

5,9

0
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tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
12. évfolyam adatai:
- 12. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók száma
- 12. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
13. évfolyam adatai:
- 13. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók száma
- 13. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
14. évfolyam adatai:
- 14. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók száma
- 14. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
A szakgimnázium adatai:
- a szakgimnáziumból
lemorzsolódó tanulók száma
- a szakgimnáziumból
lemorzsolódó tanulók % (az
intézményben tanulókhoz
viszonyítva)

-

-

-

-

-

2

0

0

1

3

3,9

0

0

1,8

6,5

-

-

-

-

-

11

9

8

6

7

30

17,6

16,7

12,2

15,5
0
0

13

12

10

14

18

12,3%

4,3 %

3,3%

4,1%

4,9%

Szakközépiskola
Megnevezés

A tagintézmény lemorzsolódási mutatói
2015/16
év

2014/15
év

9. évfolyam adatai:
- 9. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók száma
- 9. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
10. évfolyam adatai:
- 10. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók száma
-10. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
11. évfolyam adatai:
- 11. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók száma

2

8

0,7

13,7

-

-

-

4

-

14,3

-

-

-
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- 11. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
A szakközépiskola adatai:
- a szakgimnáziumból
lemorzsolódó tanulók száma
- a szakgimnáziumból
lemorzsolódó tanulók % (az
intézményben tanulókhoz
viszonyítva)

-

-

2

12

0,7%

13,9%

11.2. Évismétlési mutatók
Szakgimnázium
Megnevezés
9. évfolyam adatai:
- 9. évfolyamból évismétlő
tanulók száma
- 9. évfolyamból évismétlő
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
10. évfolyam adatai:
- 10. évfolyamból évismétlő
tanulók száma
- 10. évfolyamból évismétlő
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
11. évfolyam adatai:
- 11. évfolyamból évismétlő
tanulók száma
- 11. évfolyamból évismétlő
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
12. évfolyam adatai:
- 12. évfolyamból évismétlő
tanulók száma
- 12. évfolyamból évismétlő
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
13. évfolyam adatai:
- 13. évfolyamból évismétlő
tanulók száma
- 13. évfolyamból évismétlő
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)

Az intézmény lemorzsolódási mutatói
2011/12
év
-

2012/13
év
-

2013/14
év
-

2014/15
év
-

2015/16
év
-

9

4

6

5

6

14,2

6,5

8,8

7,4

8,8

-

-

-

-

-

0

0

0

1

1

0

0

0

1,7

1,9

-

-

-

-

-

3

2

0

1

0

6,6

3

0

2

0

-

-

-

-

-

0

1

0

0

0

0

2,3

0

0

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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14. évfolyam adatai:
- 14. évfolyamból évismétlő
tanulók száma
- 14. évfolyamból évismétlő
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
Szakgimnáziumi adatok
- a tagintézményben adott
tanévben évismétlő tanulók
száma
- a tagintézményben az adott
tanévben évismétlő tanulók %
(az intézményben tanulókhoz
viszonyítva)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

12

7

6

7

7

4,5%

2,5 %

2%

2,1%

1,9%

Szakközépiskola
Megnevezés
9. évfolyam adatai:
- 9. évfolyamból évismétlő
tanulók száma
- 9. évfolyamból évismétlő
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
10. évfolyam adatai:
- 10. évfolyamból évismétlő
tanulók száma
- 10. évfolyamból évismétlő
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
11. évfolyam adatai:
- 11. évfolyamból évismétlő
tanulók száma
- 11. évfolyamból évismétlő
tanulók % (az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
Szakközépiskolai adatok
- a tagintézményben adott
tanévben évismétlő tanulók
száma
- a tagintézményben az adott
tanévben évismétlő tanulók %
(az intézményben tanulókhoz
viszonyítva)

Az intézmény lemorzsolódási mutatói
2015/16
év

2014/15
év
-

-

0

0

0

0

-

-

-

0

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0%

0%
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12. Az érettségi vizsgák átlageredményei
Évek
2011-2012
2012-2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Elért érettségi vizsga átlageredmények
3,21
3,13
3,33
3,15
3,35

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
13.1. Fejlesztő foglalkozások, tehetséggondozás
Foglalkozás megnevezése
Angol érettségi felkészítés
Érettségire felk./Atlétika
versenyre felk.
Érettségi, szintvizsga
felkészítés
Felkészítés szakmai vizsgára
Felzárkóztatás
Magyar nyelv és irod.
Felzárkóztatás
Versmondók felkészítése
Magyar nyelv szintvizsgára
való felk.
Szakmai tantárgyak
felzárkóztatása
Számvitel, statisztika érettségi
felk.
Női labdarúgó csapat edzése
Marketing felzárkóztató
Számvitel felzárkóztató
Felzárkóztatás, gyakorlás
Felzárkóztatás
Vállfin. felzárkóztatás
Érettségire felkészítés,
felzárkóztatás
Versenyfelkészítés
Szakmai vizsga felkészítő

Évfolyam
12.B
12./
9. 10.11.12.

Időpont
Hétfő: 12.50-13.35

12.B
11/1

Héfő: 13.35-14.20

Péntek: 12.30-13.30

9-10

Péntek: 11.45-12.30
Szerda: 7.15-8.00

9.B
9-10-11-12

Héfő: 12.50-13.35
Hétfő: 14.30-15.15

11.B

Héfő: 13.40-14.25

9.A

Kedd: 14.30-15.15

12.A
9-10-11-12
12.B
13.A
9. 10. 13.
11.A
13.A

Szerda: 13.40-14.25
Kedd: 14.30-18.30
Péntek: 13.40-14.25
Péntek: 8.00-8.45
Kedd: 14.30-15.15
Héfő: 13.40-14.25
Péntek: 12.30-13.15

12.A
12.B
11/1 (eladó)
17

Péntek: 13.25-14.10
Hétfő: 12.50-13.35
A hét kedd: 7.15-8.00,
14.30-15.15
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Felzárkóztatás, korrepetálás
Érettségire, vizsgára felk.,
felzárkóztatás
Angol felzárkóztatás
Érettségi felk. emelt és
középszintre
Érettségi előkészítés magyar
nyelv és irod.

9/2, 10/2
12 , 14
9. A
11, 12
12.

A hét kedd: 15.20-16.05,
B hét szerda: 15.2016.05
Péntek: 12.30-13.30
Szerda: 13.40-14.25
Hétfő: 12.50-14.00
Kedd: 13.40-14.25
Csütörtök: 13.40-14.25

13.2. A mindennapi testedzés
A testedzés biztosításának módja
Mindennapos testnevelés
Testnevelési óra
Tömegsport
Testnevelés fakultáció
Szabad testmozgás lehetősége

Egyéb körülmény, feltétel
Órarend szerint 9-12.évfolyam
Órarend szerint 13.a évfolyam
Sportköri órarend szerint
Órarend szerint 9-11. évfolyam
Iskola sportlétesítményeinek használata
(a tanórák, a sportköri órák figyelembe vételével)

14. A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai
14.1. A hétvégi házi feladat szabályai
A tanulók köznevelési törvényből és az intézmény házirendjéből is fakadó kötelessége a
tanulás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás,
gyakorlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag elsajátításának érdekében szóbeli
és írásbeli házi feladatot adhatnak.
A kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége nem haladhatja meg tantárgyanként a
40 percet.
Hétvégén sem adható több házi feladat, mint a hét többi napján.
Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént.
A tanulókat motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától
függően, tetszőlegesen adható.
14.2. Iskolai dolgozatok szabályai
Dolgozatnak minősül az az írásbeli számonkérés, mely legalább 2-3 tanóra anyagára épül.
Egy tanítási napon 2 témazáró dolgozatnál több nem íratható, ezért a tanulókkal a dolgozatok
időpontját előre ismertetni kell.
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A tanuló joga, hogy az írásbeli dolgozatát, annak beszedésétől számított 10 munkanapon belül
kijavítva és értékelve megtekinthesse.
A szülő joga, hogy a fogadóórán gyermeke dolgozatait megtekinthesse.
Az írásbeli dolgozatok formái:
- témazáró dolgozat,
- tanév eleji felmérés
- tanév végi felmérés
- egyéb/témaközi dolgozat
Nem számít dolgozatnak az az írásbeli számonkérés, mely a dolgozatnál meghatározott számú
óra tananyagánál kevesebb anyagot kér számon (pl. írásbeli felelet, röpdolgozat.)

15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
A tagintézményben az osztályozó vizsga tananyaga minden esetben igazodik a helyi
tantervben megtalálható tananyaghoz.

16. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
Iskolai osztály

Az osztályban tanulók
száma
(2016. október 1.)

9.A

35

9.B

31

9/1

21

9/2

21

9/3

25

10.A

38

10.B

24

10/1

22

10/2

16

11.A

22

11.B

27

11/1

17

12.A

28
19
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12.B

25

13.A

18

13B

23

14B

27

E/13/1

33

E/13/2

15

E/1/1

17

E/1/2

39

E/14/1

19

E/14/2

12

E/2/1

4

Összesen

560
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Pulitzer Kollégium

1. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről
A kollégiumi ellátás igénybevételének lehetősége
A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak alapján a tanulónak joga, hogy
kollégiumi ellátásban részesüljön. (Nkt. 46. § (6) a) A kollégiumi felvételt minden tanuló,
illetve szülő írásban kéri az intézmény igazgatójához címezve e-mailben, személyesen, vagy
postai úton. A kollégiumi jelentkezés a honlapunkról letölthető, illetve a kollégiumban
átvehető jelentkezési lap és a hozzá tartozó nyilatkozatok kitöltésével és visszajuttatásával
történik. http://www.keri.mako.hu/?pg=int_dokumentumok
Tanév közben is folyamatosan várjuk a jelentkezéseket, felvétel iránti kérelmeket. A
kollégiumi felvétel egy tanévre szól. (Nkt. 52.§)
A kollégiumi tagság megszüntetését az intézmény igazgatójánál a kiskorú tanuló szülője
írásban kérelmezheti. A 18. életévét betöltött tanulók esetében a tanulók által benyújtott
kérelmet a szülő is aláírhatja.
A felvétel alapkövetelménye:
 A jogszabályi előírásoknak megfelelő-e a tanuló helyzete

2. A beiratkozásra meghatározott idő
A tanév rendjét szabályozó jogszabály figyelembevételével a kollégiumi beiratkozás
elsősorban az iskolai beiratkozás napján történik.

3. Térítési díj, tandíj, díjfizetési kötelezettség
A kollégiumi ellátás a középfokú oktatásban résztvevő, illetve első szakmai képzésben
részesülő diákok számára ingyenes. A 25. életév betöltését követően, illetve a
második/harmadik szakmai képzésben résztvevő diákok számára térítési díjfizetési kötelesség
áll fenn.
Az étkeztetést külső szolgáltató látja el, mely szolgáltatás igénybevételéért a diákok a
szolgáltatásért fizetni kötelesek. A megállapított étkezési díjat, kollégiumi térítési díjat
legkésőbb minden hónap 10-ig pontosan be kell fizetni.
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Az alábbi táblázat a középfokú oktatásban, valamint az első szakmai képzésben
részesülő tanulóink számára érvényes árakat tartalmazzák.
Megnevezés
Kedvezményezett (50%) Ft/fő Teljes térítési díj (100%) Ft/fő
Kollégiumi ellátás (összesen)
441
855
reggeli
102
205
ebéd
221
441
vacsora
104
209
50 %-os díjkedvezmény vehető igénybe az alábbi esetekben:



rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló után,
három vagy többgyermekes családoknál.

Az intézményben lehetőség van különböző érzékenységi típusnak megfelelő diétás menü
igénybevételére.

4. A kollégium értékelésének nyilvános megállapításai és ideje
lsd. tagintézmény 4. pont

5. Nyitvatartási rend
A kollégium épületében hétfőtől csütörtökig 24 órás munkarendben, pénteken 16 óráig,
vasárnap 16 órától ügyeletes nevelőtanár teljesít szolgálatot beosztás alapján. A kollégium
hétvégeken és tanítási szünetek alkalmával zárva tart. Iskolai rendezvények alkalmával
hétvégeken is biztosítjuk a tanulók ellátását.

6. A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események
A rendezvények, események időpontját az éves munkaterv tartalmazza.
Szabadidős programok:


Életvitel szakkör



Kreatív szakkör



Környezetvédelmi szakkör



Filmklub szakkör



Sport szakkör



Hittan szakkör
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7. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
A 2016/2017-es tanévben a kollégiumban nincs pedagógiai-szakmai ellenőrzés.

8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és
szakképzettsége
lsd. tagintézmény 8. pont

9. A kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban a tanulói létszámát
Az intézmény épületeiben összesen 200 tanuló elhelyezésére van lehetőség.
A kollégiumban 5 kollégiumi tanulócsoport működik:

Kollégiumi

Tanulói létszám /

csoport

fő

száma
1.

25

2.

27

3.

25

4.

26

5.

26

23

