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1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
(a 229/2012. (VIII. 28.) 10. 23. § (1) a) pontja szerint)
A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje a 2018/2019-as tanévre
2017/18 tanév rendjéről szóló 2017. aug. 19. - (VI. 14.) EMMI
rendelet. a 2017/2018. tanév rendjéről alapján
A középfokú felvételi eljárást szabályozó jogszabályok:
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
Aktuális határidők:
2017/18 tanév rendjéről szóló 2017. aug. 19. - (VI. 14.) EMMI rendelet. a 2017/2018. tanév
rendjéről alapján
Iskolánk által megadott tanulmányi területek a KIFIR adatbázisban
 Szakközépiskola (közismereti, szakmai elmélet, szakmai gyakorlati képzés)
Tagozatkód
A szakképesítés/
Szakképesítés
Képzés időtartama
szakképesítés-elágazás
megnevezése/
azonosítószáma (OKJ)
szakképesítések köre
0451
34 543 02
Asztalos
3 év
0452
34 542 05
Kárpitos
3 év
Jelentkezés feltétele 8 évf. elvégzése, egészségügyi alkalmasság.


Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskola kötelező
előkészítő évfolyama (9/E)

Tagozatkód

Tanulmányi terület

Szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyama – Könnyűipar szakmacsoport –
Női szabó (1 előkészítő + 4 szakképző évfolyam)
Szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyama - Ügyvitel szakmacsoport 0454
Számítógépes adatrögzítő (1 előkészítő + 2 szakképző évfolyam)
Szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyama – Mezőgazdaság szakmacsoport
0455
- Parkgondozó (1 előkészítő + 2 szakképző évfolyam)
Jelentkezés feltétele 8. évf. elvégzése, egészségügyi alkalmasság, szakértői vélemény enyhe
értelmi fogyatékosságról
A jelentkezési lap mellé kérjük csatolni az érvényes szakértői vélemény fénymásolatát!
0453
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Készségfejlesztő Iskola /középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára/

Tagozatkód

0456

Tanulmányi terület
4 évfolyamos készségfejlesztő iskolai képzés, készségfejlesztő iskolai kerettanterv
alapján
9-10. közismereti képzést folytató évfolyamok,
11-12. az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő
egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati
évfolyamok (mezőgazdaság, ügyvitel, népi kézműves, élelmiszeripar területen)

Jelentkezés feltétele 8. évf. elvégzése, szakértői vélemény
A jelentkezési lap mellé kérjük csatolni az érvényes szakértői vélemény fénymásolatát!
Nyílt napok
A Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája az
érdeklődő nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek 2017. november 20. és december 01. között
nyílt napokat szervez, amelyen tájékoztatást nyújt az intézménybe való bekerülés
lehetőségeiről, az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról és igénybe vehető szolgáltatásokról.
Az intézmény a nyílt napok időpontját, annak programját legkésőbb október 31-ig
nyilvánosságra hozza.
Motivációs nap
A 2017/18. tanévben a motivációs nap ideje 2018. 02. 24. szombat 800-1200
Helye: Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő
Iskolája 3529 Miskolc, Áfonyás u.18./A.
A 2017/18 –es tanévben a 2017/18 tanév rendjéről szóló 2017. aug. 19. - (VI. 14.) EMMI
rendelet. a 2017/2018. tanév rendjéről. az irányadó.
A Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája ezen
eljárásrend közzétételével, az általános iskolákban szervezett tájékoztatókon, és az intézményben
szervezett nyílt napokon biztosítja az iskola szakmakínálatának, szolgáltatásainak, szabadidős
programjainak és a szakmatanuláshoz szükséges egyéb feltételeknek (pályaalkalmasság,
egészségügyi alkalmasság) a megismerhetőségét. A felvételi motivációs nap menete:
A Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája a 9.
évfolyamra jelentkezők számára felvételi vizsgát nem tart, a beszélgetés keretében tájékozódik
motiváltságukról, kompetenciájukról, magukkal hozott tanulói portfóliójukkal bemutathatják
önmagukat, addigi tanulmányaik során elért eredményeiket, produktumaikat, illetve tanulók
általános iskolai eredményei alapján állít rangsort az intézmény. A 9 osztályba jelentkezők
esetében a rangsornál 7.év végi, 8-os félévi osztályzatok vehetők figyelembe.
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A felvételi döntés
Az azonos eredményt elértek esetében:
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40. § (3) A rangsorolás során az azonos összesített eredményt
elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt
követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola
székhelyének, telephelyének településén található.
A felvételről vagy az elutasításról a Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája
és Készségfejlesztő Iskolája értesíti a jelentkezőket.
Jogorvoslat
A döntés ellen a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45. § (2) bekezdése alapján jogorvoslattal
élhet a jelentkező, melyet a Miskolci Szakképzési Centrumnak kell címeznie (3527 Miskolc,
Soltész Nagy Kálmán u. 10.) és 3 példányban a Miskolci SZC.
Beiratkozás
Beiratkozáskor (2018. 06. 21-23 800 - 1600 )
Leadandó dokumentumok:
születési anyakönyvi kivonat (fénymásolat)
általános iskolai bizonyítvány
tankönyvigénylés
ingyenesen járó tankönyv igénylőlap
az okmányirodában igényelt diákigazolványhoz igénylőlap
szakértői vélemény
TAJ kártyáról fénymásolat
lakcímkártyáról fénymásolat
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2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett
osztályok, csoportok száma
(a 229/2012. (VIII. 28.) 10. 23. § (1) b) pontja szerint)

Beiratkozás időpontja:
2017. 06. 21–22 reggel 8oo órától délután 16oo óráig.
2018/19– as tanévben induló szakmai osztályok
KÓD
0451

Szakképesítés megnevezése
Asztalos

0452
Kárpitos
0453

Szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyama – Könnyűipar szakmacsoport –
Női szabó

0454

Szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyama - Ügyvitel szakmacsoport Számítógépes adatrögzítő

0455

Szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyama – Mezőgazdaság
szakmacsoport - Parkgondozó

0456
Készségfejlesztő Iskola
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3. 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 229/2012. (VIII. 28.) 10. 23. § (1) c) pontja szerint)
A térítésmentesen biztosított köznevelési feladatok köre középfokú iskolában:
(a 229/2012/VIII.28. Korm.rend.33.§-a határozza meg)
A tanórai foglalkozás
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos
nevelési igényű gyermekek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás
Az első szakképesítésre való felkészítés
A szintvizsga
Szakmai és pályaalkalmassági vizsga
Az első szakmai vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt
Tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótló szakmai vizsga és az
első alkalommal a javító szakmai vizsga
Tanulmányi és szakmai verseny
Szakkörök, énekkari foglalkozás, más művészeti tevékenység,sportkör
Házi bajnokság, az iskolák közötti verseny-bajnokság
A tanulók egészségfejlesztése, egészségügyi felügyelete
Tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszony
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló állapotának megfelelő köznevelési intézményi
ellátás
A nevelési oktatási intézmény épületeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatások
igénybe vételekor ingyenes.
Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
(a 229/2012/VIII.28.) Korm.rend..34-35.§-i határozzák meg)
A nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése
miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétléséért
Mértéke: amelynek mértéke a díjalap 20%-a.
Vendégtanulói jogviszony létesítése esetén tanulmányi eredménytől függően
Mértéke a díjalap:
a) 3%-a 4,6 és 5 közötti tanulmányi átlag,
b) 4%-a 4,1 és 4,5 közötti tanulmányi átlag,
c) 10%-a 3,6 és 4 közötti tanulmányi átlag,
d) 15%-a 3,1 és 3,5 közötti tanulmányi átlag,
e) 20%-a 2 és 3 közötti tanulmányi átlag,
j) 30%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén.
Független vizsgáért, melynek mértéke a mindenkor érvényben lévő legkisebb munkabér
(minimálbér) 3,75%-a
A második javító és pótló vizsgáért melynek mértéke a szakképzésért felelős miniszter
által kiadott rendeletben maghatározott vizsgadíj és vizsgáztatási díj együttes összege egy
tanulóra jutó hányadának 100%-a.
A tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsgáért
A nevelési oktatási intézményben igénybe vett étkezésért
6

Étkezés
Az igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXXI. Törvényben meghatározottak szerinti a térítési díj a 2017/2018 tanévben 330,Ft/nap/ebéd
A térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások
egy tanulóra jutó hányadának arányában melyet a Korm.rend.35. §-a határozza meg.
A tanulót szociális helyzete alapján térítési díjkedvezmény illeti meg, melynek mértékét a
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal határozza meg a miskolci lakcímmel
rendelkező tanulóknak, melynek mértéke 100%, az étkezés ingyenes.
Sajátos nevelésű tanulók esetében a kedvezmény mértéke 50%, vagyis a térítési díj 165,Ft/nap/ebéd.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény estében a kedvezmény mértéke 50%, vagyis a térítési
díj 165,- Ft/nap/ebéd.
Nevelésbe vett, utógondozott, valamint állami gondozásba bevont tanulók esetében a támogatás
mértéke 100%, az étkezés ingyenes.
Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások:
(a 229/2012 (VIII.28.) Korm.rend.36.§-a határozza meg)
A középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam
harmadik és további alkalommal történő megismétlése
Az évfolyam harmadik alkalommal történő megismétlése esetében díja a korm.rend. által
meghatározott díjalap 50%-a.
Az évfolyam további alkalommal történő megismétlése esetében díja az korm.rend. által
meghatározott díjalap.
Tanulói jogviszony keretében a második, vagy további szakképesítésre való felkészítésért,
beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító – és pótló vizsgáit is
A tandíj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a tanév kezdéskor a szakmai feladatra számított
folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát (az meghatározott díjalapot).
A tandíj tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető.
Tanulmányi eredmény alapján maximum 30 %, szociális helyzet alapján maximum 30%.
A kedvezmények együttes összege azonban nem haladhatja meg az ötven százalékot.
A díjkedvezmények iránti kérelmet egy példányban az intézmény vezetőjéhez
kell benyújtani minden év október 01-ig.
A térítési díj és a tandíj befizetésének végső határ ideje:
A tanítási év első félévére vonatkozóan október 15-e
A tanítási év második félévére vonatkozóan március 15-e.
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4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő
értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal
kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó– vizsgálatok, ellenőrzések
felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános
megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
(a 229/2012. (VIII. 28.) 10. 23. § (1) d) pontja szerint)
1.
A KLIK által végzett törvényességi ellenőrzés keretében készült értékelés
megállapításai (2014. szeptember):
A szervezeti és működési szabályzat alaki és eljárásjogi megfelelőségének
vizsgálata
Az ellenőrzött területtel kapcsolatos megállapítások:
A nevelési-oktatási intézmény által kiadmányozott iratok megfelelnek a 20/2012. EMMI
rendelet 85. §- ban előírtaknak. A véleményezési eljárásokat szakszerű en dokumentálták
jegyzőkönyvvel, tehát a legitimációjuk megtörtént. Az intézmény a legitimált SZMSZ-t
jóváhagyásra felterjesztette a fenntartó felé 2013.04.05- én
A szakmai program tartalmi megfelelőségének vizsgálata
Az ellenőrzött területtel kapcsolatos megállapítások:
A szakmai program tartalma megfelelt a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (Mr) 7. §
(1) c) pont, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 7.§ (3), 8.§ (5) 22.§
(3), 26.§ (5), 27.§ (1), 33.§ (5)-(6), 39.§ (3)-(5) törvénynek.
Tartalmazza a szakmai elmélet és gyakorlati szakképzésekre vonatkozó időkereteket, a
szakirányú szakmai képesítések beszámíthatóságát. A szorgalmi időszakra meghatározott
gyakorlati óraszámokat. A pedagógiai program része a szakmai program dokumentumának,
ezért bizonyos szabályozások a pedagógiai program részét képezték (pl. az igazoltan
mulasztó tanulók évfolyam ismétlésének szabályai, az előzetes szakmai képesítések
beszámíthatósága).
Összefoglalva megállapítható, hogy az intézmény a 2014/2015-ös tanévre érvényes SZMSZszel, Szakmai programmal jogszerűen rendelkezik.
2.

A Miskolci Szakképzési Centrum 2017. október 5-én fenntartói tanügy-igazgatási

ellenőrzést végzett. A vizsgált dokumentumokat rendben találta.
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5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv
alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai
(a 229/2012. (VIII. 28.) 10. 23. § (1) e) pontja szerint)
A nyitva tartás rendje
Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon
600 – 2000 óráig
Az intézmény „hivatalos munkaideje” tanítási napokon:
730 – 1530 óráig
Hagyományok és iskolai ünnepek
Ünnepélyek, megemlékezések rendje
a) nemzeti ünnepek
 március 15., 1848–49-es forradalom és szabadságharc/170. évfordulója/
 augusztus 20., államalapítás ünnepe
 október 23., 1956-os forradalom és szabadságharc
b) nemzeti emléknap
 február 25.: A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
 április 14.: A holokauszt áldozatainak emléknapja
 június 2.: A nemzeti összetartozás napja
 október 6.: Az aradi vértanúk emléknapja
c) egyéb emléknapok: - éves munkatervben /esemény-programnaptár/ meghatározva. pl.:
 január 22. A magyar kultúra napja
 március 27. Bartók emléknap
d) világnapok: - éves munkatervben /esemény-programnaptár/ meghatározva. pl.:
 március 22.: Víz világnapja
 május 10.: Madarak és fák napja
e) tematikus európai évek: - éves munkatervben/esemény-programnaptár/ meghatározva. pl.:
 Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve (2012)
 A polgárság európai éve (2013)
 Család és munka összehangolásának éve (2014)
 A fejlesztés európai éve (2015)
 nem került megrendezésre (2016; 2017)
 A kulturális örökség európai éve (2018)
f) kiemelt emlékévek:
 A szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve (20152016)
 Reformáció emlékéve (2016)
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Arany János emlékéve (2017)

g) Egyházi ünnepek:
 Húsvét
 Pünkösd
 november 1. Mindenszentek
 november 2. Halottak napja
 december 24. Szenteste
 december 25.–26. Karácsony
h) iskolai ünnepek
Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei:
Iskolai ünnepség ideje
Ünnep
(dátum)
2017. szeptember 1.

Tanévnyitó ünnepély

2017. október 6.

Az aradi vértanúk emléknapja

2017. október 21.

2018. március 24.
2018. április 12.
2018. május 5.

Nemzeti ünnep – az 1956-os forradalom és szabadságharc
ünnepe
Télapó ünnepély /osztálykeretben/
Karácsonyi ünnep
Kommunista diktatúrák áldozatainak
emléknapja
Nemzeti ünnep - az 1948-49-es forradalom és
szabadságharc ünnepe
Zenei tehetségnap - Bartók Béla születésnapja
A holokauszt áldozatainak emléknapja
Ballagási ünnepség

2018. május 11.
2018. június 2.
2018. június 19.

Miskolc Város Napja
Nemzeti összetartozás napja
Tanévzáró ünnepély

2017. december 6.
2016. december 21.
2018. február 24.
2017. március 14.
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6.A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és
szakképzettsége (2017. szeptember 1.-i állapot)
(a 229/2012. (VIII. 28.) 10. 23. § (3) a) pontja szerint)
Személyi feltételek
Név

Lénárt Györgyné

Juhászné Frigyik Dóra

Balláné Karsai Márta

Balogh Attiláné

Benedek Julianna Rita

Dávid Andrea

Farkas Erzsébet

Fülöp-Pető Eszter

Gyöngyösi Dániel

Hegedűs Orsolya

Szakmai végzettsége
Szociális menedzser
Biológia-Mezőgazdasági ism. tanár
Közoktatás vezetői szak
Inkluzív nevelés okleveles tanára
Okleveles pedagógia szakos tanár
Műszaki szakoktató
Inkluzív nevelés okleveles tanára
Matematika, kémia szakos tanár
Pedagógiai értékelés és mérés
okleveles tanára
Szakvizsgázott pedagógus mérésiértékelési szakterületen

Tantárgyak

Mes
ter

IPR-Tanulás Tanítása
IPR-Életpálya építés

Ped.
I.

Informatika
Információs eszközök használata

Mes
ter

Matematika
Osztályközösség-építő program

Gyógypedagógus, tanulásban
akadályozottak pedagógiája szakos
tanára

Ped.
I.

Általános iskolai tanító

Ped
I.

Gyógypedagógus, tanulásban
akadályozottak pedagógiája szakos
tanára,
Autizmus spektrum zavarok
pedagógiája szakirány
gyógypedagógus szakvizsga
Magyar nyelv és irodalom szakos
tanár,
szakvizsgázott pedagógus,
Oligofrén szakos gyógypedagógus
konduktor-tanító
gyógypedagógus tanulásban
akadályozottak pedagógiája
szakirányon
gyógypedagógus, hallássérültek
pedagógiája szakos tanár
Biológiai szakos tanár,
okleveles testnevelés szakos tanár
ének-zene-, népzenetanár
anglisztika alapszakos bölcsész
(angol) Ped I.
okleveles történelemtanár
okleveles angoltanár

Osztályfőnöki óra
Anyanyelv
Számolás-mérés
Társadalmi ismeretek és gyakorlatok
Életvitel és gondozási ismeretek
Környezet-és egészségvédelem
Szociális munkatevékenység
Testnevelés és sport
Kommunikáció
Tanulószoba
Matematika
Anyanyelv
Életvitel és gondozási ismeretek
Osztályfőnöki óra
Testnevelés
Számolás-mérés
Kommunikáció és anyanyelv

Ped.
II.

Autistafejlesztés
Osztályfőnöki óra
Társadalmi ismeretek és gyakorlatok
Rehabilitációs fejlesztés

Mes
ter

Osztályfőnöki óra
Olvasás-helyesírás
Kommunikáció és viselkedéstan
Számítógép-kezelés

Ped.
I.

Hallásfejlesztés
Autista mozgásfejlesztés
Testnevelés és sport

Ped.
I.

Testnevelés és sport
Énekkar
Tanulószoba
Ének-zene
Társadalomismeret
Társadalom és jelenkor-ismeret
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Herpai László

Hortobágyi Orsolya

Juhász Krisztina

Kassai Balázs

Okleveles vizuális- és
környezetkultúra-tanár

Ped.
II.

fejlesztő pedagógus
német szakos nyelvtanár

Ped
I.

Informatikus könyvtáros
Igazolás: történelem szakos tanár

Ped.
I.

szomatopedagógus
tiflopedagógus

Gya
korn
ok

Kinczel Brigitta

Gyógypedagógus
Logopédus

Lénárt György

Testnevelés szakos tanár

Ped.
II.

Lévayné Hankóczi Mária

Történelem szakos tanár
Drámapedagógus

Ped.
I.

Lőrincz Erika

Történelem szakos bölcsész és
középiskolai tanár

Ped.
I.

Németh Judit Mária

Testnevelés-matematika szakos
tanár Ped I.

Rózsahegyi Béla

Szécsi Sándorné

Takács Veronika

Tamkó Sarolta

Vaszilné Kanizsay Katalin

Testnevelés szakos tanár
Okleveles testnevelő tanár

Biológia-földrajz
szakos tanár

Rehabilitációs mozgásfejlesztés
Látásfejlesztés
Rehabilitációs tantárgyi fejlesztés
Beszédfejlesztés

Ped.
I.

Ped.
II.

Okleveles angoltanár
Rajz vizuális kommunikáció szakos
tanár
Ped. I.
Gyógypedagógus, tanulásban
akadályozottak pedagógiája szakos
tanár Ped. I.

Gyógypedagógus, tanulásban
akadályozottak pedagógiája szakos
tanár

Művészeti kör
Honismeret - népismeret szakkör
Tanulószoba
Műszaki rajz, vizuális nevelés
Ábrázolás-alakítás
Művészettörténet
Általános néprajz
Fazekas rajz gyakorlat
Rajz gyakorlatok
Foglalkoztatás II.
Kosárfonás szakmai néprajz
BTMN fejlesztés
Élő idegen nyelv
Kommunikáció és anyanyelv
Osztályközösség-építő program
Kommunikáció és anyanyelv
Alapvető munkavállalói és életpálya-építési
modulok
Foglalkoztatás I.
Könyvtár használati ismeretek
Felzárkóztatás - Szövegértés
IPR-Kommunikáció
IPR-Szociális kompetenciák
IPR-Digitális kompetenciák
Informatika

Rehabilitációs úszás
Testnevelés és sport
IPR-Dráma
Etika
Osztályközösség-építő Program
Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom
Tánc és drámajáték
Társadalomismeret
Állampolgári ismeretek
Jelenismeret
Osztályfőnöki óra
Magyar nyelv és irodalom
Társadalom és jelenkor-ismeret
Kommunikáció és anyanyelv
Testnevelés
Osztályfőnöki óra
Matematika
Testnevelés és sport
Természetismeret
Tanulásmódszertan
Környezet-és egészségvédelem
Udvarosi munkák
Osztályközösség-építő program
Alapvető munkavállalói és életpálya-építési
modulok
Felzárkóztatás- Továbbtanulás
Tanulószoba
Idegen nyelv
Foglalkoztatás I.
Rehabilitációs tantárgyi fejlesztés
Rehabilitációs fejlesztés

Ped.
II.

Osztályfőnöki óra
Kommunikáció
Számolás-mérés
Társadalmi ismeretek
Gyakorlati képzés előkészítése
Életvitel és gyakorlat
Anyanyelv és kommunikáció
Számolás és mérés gyakorlatok
Életvitel és egészséges életmódra nevelés
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Név
Takács Attila Sándor

Hollóné Kalász Mónika

Jelenlegi szakmai végzettsége
Biológia szakos tanár
Filozófia szakos bölcsész és
középiskolai tanár
Műszaki szakoktató
(ruhaipari szakirány)
Okleveles tehetségfejlesztő tanár

Tantárgyak
Ped. I.

Természetvédelmi szakkör
Környezet és egészségvédelem

Ped. I.

Selyemfestés Szakkör
Pályaorientáció

Endrész Antal

Okl. agrármérnök,
Okl. mérnöktanár

Ped. II.

Behinya István

Műszaki szakoktató
(esztergályos szakirány

Ped. I.

Bulla Gábor György

Főiskolai szintű
műszaki szakoktató (villamossági
szakirány)

Ped. II.

Bulla Gábor Györgyné

Műszaki szakoktató (ruhaipari
szakirány),
Inkluzív nevelés okleveles tanára

Ped. I.

Czina Tivadar

Gépészmérnök

Ped. I.

Csoma Mária

Kertészeti főiskola üzemmérnök,
Mérnöktanár (kertész)

Ped. I.

Dobos János

Műszaki szakoktató
(faipari szakirány)

Ped. I.

Gál Krisztina

Fejlesztő pedagógus
Kerámia-formázó

Ped. I.

Termesztési ismeretek
Műszaki alapismeretek
Munkavállalói ismeretek
Termesztési ismeretek gyakorlat
Műszaki alapismeretek gyakorlat
Környezet-és egészségvédelem
Háziállatok fajtái, tartásuk, hasznosulásuk
Munka- és balesetvédelmi ismeretek
Gazdasági állatok gondozása, ápolása
Takarmányozási alapismeretek
Állattenyésztési és szaporítási alapismeretek
Egészségvédelem és környezetvédelem az
állattartásban
Alapvető munkavállalói és életpálya-építési
modulok1
Szakrajz
Anyag- és gyártásismeret
Webszerkesztő szakkör
Munkahelyi egészség és biztonság
Munkavédelmi speciális ismeretek
Anyag- és gyártásismeret
Kerékpár karbantartási ismeretek
Munka és környezetvédelmi ismeretek
Munka-, tűz és balesetvédelmi ismeretek
Munkavédelem
Ruhaipari anyag- és áruismeret
Szakrajz
Osztályfőnöki óra
Ruhaipari gyártás-előkészítés
Textiltermékek gyártástechnológiája
Textiltermékek szabásminta készítése
Szakrajz gyakorlat
Textiltermékek készítése gyakorlat
Munkahelyi egészség és biztonság
Ruhaipari gépek üzemeltetése
Lakástextíliák gyártástechnológiája
Női ruhák szerkesztése, modellezése gyakorlat
Női ruhakészítés gyártás-technológiája
Kerékpár szerkezeti ismeretek
Kerékpár karbantartási ismeretek
Osztályfőnöki óra
Osztályfőnöki óra
Növénytan
Kertfenntartás
Kertfenntartás műszaki ismeretei
Növényismeret
Növényismeret gyakorlat
Kertfenntartás gyakorlat
Kertfenntartás műszaki ismeretei gyakorlat
Szakmai előkészítő ismeretek
Parkápolás
Szakmai elmélet
Alapvető munkavállalói és életpálya-építési
modulok
Szerkezettan-szakrajz és technológia
Gépkezelési ismeretek
Gyártáselőkészítési ismeretek
Biztonságos munkavégzés alapjai
Gépkezelési gyakorlat
Asztalosipari szerelési gyakorlat
Osztályközösség-építő Program
Foglalkoztatás II.
Általános néprajz
Népi kézműves szakmai alapismeretek
Népi kézműves vállalkozásismeret, marketing
Faműves, fajátékkészítő szakmai ismeretek
Faműves, fajátékkészítő szakmai néprajz
Osztályfőnöki óra
Fazekas szakmai ismeretek
Fazekas anyagismeret
Fazekas néprajz
Fazekas szakmai gyakorlat
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műszaki szakoktató, ruhaipari
szakirány

Ped I.

Korbély Szilárd

informatikus mérnök

Ped I.

Hankóczy Zsolt

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati
oktató
Ped. I.

Kissné Veres Erika

Szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati
oktató

Ped. I

Krajnyákné Greutter Zsófia

műszaki szakoktató, kereskedelem
szakirány
fejlesztő-differenciáló szakpedagógus

Ped I.

Vasvenszki Györgyi

Szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati
oktató

Ped. I

.Bajzáthné Rajna Andrea

Kristóf Anikó

Móré Imre

Móré Imréné

Fazekas
Dísznövénykertész
Szociálpedagógus

Ped. I.

Faipari technikus
Asztalos

Ped. I.

Kárpitos
Gyógypedagógiai asszisztens

Ped. I.

Népi kézműves vállalkozásismeret, marketing
Művészettörténet
Népi kézműves szakmai alapismeretek
Osztályközösség-építő Program
Ruhaipari gyártás-előkészítés
Textiltermékek szabásminta készítése
Ruhaipari gépek üzemeltetése
Textiltermékek gyártástechnológiája
Lakástextíliák gyártástechnológiája
Textiltermékek készítése gyakorlat
Lakástextíliák készítése, javítása gyakorlat
Számítógépes ruhaipari gyártás-előkészítés
gyakorlat
Szakrajz gyakorlat
Szakrajz
Számítógépes ruhaipari gyártás-előkészítés
gyakorlat
Textiltermékek készítése gyakorlat
Informatika
Szakmai alapozó ismeretek
Osztályfőnöki óra
Irodai alkalmazások gyakorlata
Kommunikáció a titkári munkában
Honlapszerkesztés
Számítógép-kezelés
Bőripari anyag- és áruismeret
Szabás, előkészítés
Bőrtárgy készítés
Bőrtárgykészítés gyakorlat
Szabás előkészítés gyakorlat
Szakmai alapozó ismeretek
Osztályközösség-építő Program
Szakmai számítások II.
Gazdasági és fogyasztóvédelmi ismeretek
Minőségirányítás
Információs eszközök használata
Irodatechnika
Anyag és eszköz ismeret
Mézeskalács készítés technikája
Számítógép-kezelés
Irodatechnikai készülékek alkalmazása
Dokumentumkészítés
Játékprogramok
Internethasználat
Etikus vállalkozói ismeretek
Foglalkoztatás II.
Informatika
Gépírás és levelezési gyakorlat
Kommunikáció a titkári munkában
Információs eszközök használata
Osztályfőnöki óra
Környezet-és egészségvédelem
A kert és parkápoláshoz szükséges általános
ismeretek
Park és kertfenntartási ismeretek
Munka és környezetvédelmi ismeretek
Szakmai gyakorlat
Munka-, egészség- és balesetvédelem
Környezetvédelem
Anyag-eszközismeret
Éghajlati ismeretek
Talajtani ismeretek
Munkavállalói ismeretek
Kertápolás
Fazekas szakmai gyakorlat
Fafaragás szakkör
Asztalosipari szakmai gyakorlat (ragasztás,
felületkezelés technológiája)
Rajz gyakorlat
Faműves, fajátékkészítő szakmai rajz gyakorlat
Faműves, fajátékkészítő szakmai gyakorlat
Asztalosipari szakmai gyakorlat (asztalosipari
termékek típusai, készítése)
Asztalosipari szakmai gyakorlat (lapszerkezetű
termékek gyártása)
Járművek kárpitozása gyakorlat
Gyártástechnológiai alapismeretek gyakorlat
Kárpitozott termékek készítése, javítása gyakorlat
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Oroszné Gere Éva

Pocsainé Gyöngyösi Erzsébet

Németh Istvánné

Szelei Kis Kinga

Tari Istvánné

Szabóné Béres Brigitta

Ducsai Ágnes

egézségfejlesztő mentálhigiénikus

Ped.I.

Pékmester

Élelmiszeripari üzemmérnök

Ped. I.

Kerámia-készítő és rajzoló
Szőnyegszövő

Ped. I.

Gyógypedagógus, tanulásban
akadályozottak pedagógiája szakos
tanár
Inkluzív nevelés okleveles tanára

Ped. I.

Könyvkötő

Ruhaipari szakoktató

Aranyosi Zoltánné

Kosárfonó, fonottbútor készítő

Makkai Kálmánné

Népi iparművész - kosárfonó

Egészséges életmód szakkör
IPR-Személyiség és egészségfejlesztés
Környezet-és egészségvédelem
Egészségvédelmi és környezetvédelmi ismeretek
Gondozási, ápolási ismeretek
Gyógypedagógiai alapismeretek
Házi időszakos gyermek-felügyeleti ismeretek
Házi időszakos gyermekfelügyelet gyakorlata
Szakmai előkészítő ismeretek
Szociális munkatevékenység
Áruismeret – Tárolás
Konyhai előkészítő eljárások
Konyha gépei és berendezései
Mosogatási tevékenységek
Takarítási tevékenységek
Mézeskalács készítés technikája
Mézesbábok készítése
Osztályfőnöki óra
Szakmai alapozó ismeretek
Sütőipari technológia II.
Szakmai gépek II.
Minőség ellenőrzés gyakorlat
Szakmai gyakorlat II.
Osztályfőnöki óra
Anyagismeret, csomagolás, tárolás
Szakmai ismeret, eszköz- és munkavédelem
Tervezés. Gazdasági számítások
Népművészeti alapismeretek
Szakmai gyakorlat, szövési technikák, szövés
technológiai folyamata
Ismétlés, rendszerezés, felkészülés a vizsgára
Tervezés. Gazdasági számítások
Fazekas rajz gyakorlat
Testnevelés
Matematika
Számolás-mérés
Ábrázolás-alakítás
Társadalmi ismeretek és gyakorlatok
Osztályfőnöki óra
Kommunikáció
Kézi könyvkötés
Kézi könyvkötés gyakorlata
Anyagvizsgálatok gyakorlat
Szakrajz gyakorlat
Számítógépes ruhaipari gyártás-előkészítés
gyakorlat
Textiltermékek készítése gyakorlat
Lakástextíliák készítése, javítása gyakorlat
Női ruhák szerkesztése, modellezése gyakorlat
Női ruhák készítése gyakorlat
Női ruhák értékesítése
Rajz gyakorlatok
Népi kézműves szakmai alapismeretek
Kosárfonás szakmai ismeretek
Kosárfonás szakmai rajz gyakorlat
Kosárfonás gyakorlat
Fonottbútorkészítés gyakorlat
Népi kézműves szakmai alapismeretek
Népi kézműves vállalkozásismeret, marketing
Kosárfonás szakmai ismeretek
Fonottbútorkészítés szakmai ismeretek
Fonottbútorkészítés szakmai néprajz
Fonottbútorkészítés szakmai rajz gyakorlat
Foglalkoztatás II.
Művészettörténet
Általános néprajz
Népi kézműves szakmai alapismeretek
Kosárfonás szakmai ismeretek
Kosárfonás szakmai néprajz
Rajz gyakorlatok
Kosárfonás szakmai rajz gyakorlat
Kosárfonás gyakorlat
Fonottbútorkészítés gyakorlat
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7.A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma,
iskolai végzettsége és szakképzettsége
(a 229/2012. (VIII. 28.) 10. 23. § (3) b) pontja szerint)
név

feladat

iskolai
végzettség

gyógypedagógiai asszisztens

középfokú

szakképzettség

gyógypedagógiai
Forgács Gyuláné

asszisztens
gyógypedagógiai
gyógypedagógiai asszisztens

középfokú

Koncz Edit

asszisztens
gyógypedagógiai

Bodor Károlyné

gyógypedagógiai asszisztens

középfokú
asszisztens

Bölkényné Herényi

gyógypedagógiai
gyógypedagógiai asszisztens

középfokú

Beáta

asszisztens
gyógypedagógiai

Demeter Erika

gyógypedagógiai asszisztens

középfokú
asszisztens
gyógypedagógiai

Károly Imréné

gyógypedagógiai asszisztens

középfokú
asszisztens
gyógypedagógiai

Suszter Szilvia

gyógypedagógiai asszisztens

középfokú
asszisztens
gyógypedagógiai

Kornizs Mónika

gyógypedagógiai asszisztens

középfokú
asszisztens
gyógypedagógiai

Molnár Attiláné

gyógypedagógiai asszisztens

középfokú
asszisztens
gyógypedagógiai

Molnár Ferencné

gyógypedagógiai asszisztens

középfokú
asszisztens
szociálpedagógus
főiskola

Nagy Adrienn

gyógypedagógiai asszisztens

gyermek- és ifjúsági
középfokú
felügyelő

Nagyné Kiss Judit

gyógypedagógiai asszisztens

középfokú

gyógypedagógiai
asszisztens
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gyógypedagógiai
Németh Renáta

gyógypedagógiai asszisztens

középfokú
asszisztens
gyógypedagógiai

Pataki Nikolett

gyógypedagógiai asszisztens

középfokú
asszisztens
gyógypedagógiai

Soltész Péter

gyógypedagógiai asszisztens

középfokú
asszisztens

Bodolainé Kosztra
gyógypedagógiai asszisztens

főiskola

szociálpedagógus

Katalin
gyógypedagógiai
Szikora Csabáné

gyógypedagógiai asszisztens

középfokú
asszisztens
gyógypedagógiai

Mátrai Bodnár Edia

gyógypedagógiai asszisztens

középfokú
asszisztens
gyógypedagógiai

Vaszil János

gyógypedagógiai asszisztens

középfokú
asszisztens
gyógypedagógiai

Viszokai József

gyógypedagógiai asszisztens

középfokú
asszisztens

Viszokainé Schmidt

gyermek- és ifjúsági
gyógypedagógiai asszisztens

középfokú
felügyelő

Edina

Informatikai
rendszergazda
Sándor Zoltán
Tóthné Czerődi Ibolya
Helyettesítő Eszlári Csilla

rendszergazda

középfokú

iskolatitkár

főiskola
középfokú

agrármérnök
érettségi
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8.Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
(a 229/2012. (VIII. 28.) 10. 23. § (3) c) pontja szerint)
Oktatási Hivatal Közoktatási Információs Iroda, KIR Tanügyigazgatási szakportál. Az országos
mérések eredményei alapján az iskolánkról 2014-ig van jelentés.

A 2015- 2016 eredményekről nem készült telephelyi eredmény. A tanuló speciális nevelési igénye
miatt a telephely és osztály összesített eredményében nem jelenik meg.
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9. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
(a 229/2012. (VIII. 28.) 10. 23. § (3) d) pontja szerint)

A lemorzsolódás alakulása az utolsó 5 tanévben:
2012/2013
fegyelmi

kimarad
t
a
szakmát val
ól
ó
elidegenedés

úton
eltávolít
v

miatt

a

2013/2014
más

kimaradt
a

iskolába

szakmától

ment

való
elidegene
dé

2014/2015

fegyelmi

más

kimaradt
a

úton
eltávolít
v

iskolába

szakmától

ment

való
elidegene
dé

a

s miatt

összesen
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0

4

2
00

7

2015/2016

fegyelmi

más

kimaradt
a

úton
eltávolít
v

iskolába

szakmától úton
eltávolít
való
v
elidegene
dé
a

ment

a

s miatt

0

3

13

fegyelmi

2016/2017
más

kimaradt
a

iskolába

szakmától

ment

való
elidegene
dé

s miatt

0

6

9

fegyelmi
úton
eltávolít
v

más
iskolá
b
a ment

a

s miatt

0

16

16

0

1

(fő)

létszám

5,22

0

1,04

5
,
2
2 0

2

0

0,8

4,6

0

2,1

3,5

0

5,6

4,3

0

0,3

arányában (%)
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10.A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
(a 229/2012. (VIII. 28.) 10. 23. § (3) f) pontja szerint)
2017-2018. tanév
Választható tanórán kívüli foglalkozások
Foglalkozás
Könyvtár használati ismeretek
Felzárkóztatás - Szövegértés
Felzárkóztatás- Továbbtanulás
Felzárkóztatás- Munkaerőpiac
Selyemfestés Szakkör
Művészeti kör
Énekkar
Webszerkesztő szakkör
Honlapszerkesztés
Természetvédelmi szakkör
Honismeret - népismeret szakkör
Fafaragás szakkör
Egészséges életmód szakkör
IPR-Tanulás Tanítása
IPR-Életpálya építés
IPR-Dráma
IPR-Kommunikáció
IPR-Szociális kompetenciák
IPR-Digitális kompetenciák
IPR-Személyiség és egészségfejlesztés

Vezeti
Juhász Krisztina
Juhász Krisztina
Takács Veronika
Bajzáthné Rajna Andrea
Hollóné Kalász Mónika
Herpai László
Hegedűs Orsolya
Bulla Gábor György
Hankóczy Zsolt
Takács Attila Sándor
Herpai László
Móré Imre
Oroszné Gere Éva
Lénárt György Lászlóné
Lénárt György Lászlóné
Lévayné Hankóczi Mária
Juhász Krisztina
Juhász Krisztina
Juhász Krisztina
Oroszné Gere Éva
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11.A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
(a 229/2012. (VIII. 28.) 10. 23. § (3) g) pontja szerint)

A tanulóknak joguk van, hogy a projektzáró dolgozatok időpontjáról és témájáról tájékoztatást
kapjanak. A megírt dolgozatokat két tanítási héten belül ki kell javítani.
A szülő joga, hogy a fogadóórán gyermeke dolgozatait megtekinthesse.
A hétközi és a hétvégi házi feladat nincs korlátozva. Az otthoni felkészülés feladatait a témazáró
dolgozatok egy napra eső lehetséges száma korlátozza: Egy nap csak két témazáró dolgozatot
lehet íratni. A témazáró dolgozatok időpontját a tanároknak legalább egy héttel előre közölni kell.
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12.Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
(2017. október 1.-i állapot)
(a 229/2012. (VIII. 28.) 10. 23. § (3) i) pontja szerint)

Nappali rendszerű oktatás
Osztály kód
9/SZK-N
9/E1
9/E2

Szakma
Női szabó
előkészítő (agrár szakterület - élelmiszer szakmacsoport:
pék)
előkészítő (humán szakterület - ügyvitel szakmacsoport:
számítógépes adatrögzítő)

fő
15
12
12

9/SZ-KR1

Kerékpárszerelő 31 525 01

10

9/SZ-KR2

Kerékpárszerelő 31 525 01

11

9/SZ-PG

Parkgondozó 21 622 02

12

9/SZ-FZ

Fazekas

12

10/1AT

Asztalos 34 543 02

10

10/2PT

Pék 34 541 05

12

10/3TTÖ

Textiltermék-összeállító 21 542 02

13

10/4SZA

Számítógépes adatrögzítő 31 346 02

14

10/5KR

Kerékpárszerelő 31 525 01

10

11/3FA

Faműves és fajáték készítő 34 543 02 (népi kézműves)

6

Kárpitos 34 542 05

9

készségfejlesztő iskola

9

készségfejlesztő speciális szakiskola (agrár szakterület mezőgazdaság szakmacsoport: udvaros)

11

12/1KÁT
9/K
10/K4

10/K5
11/K4

készségfejlesztő speciális szakiskola (gazdasági és
szolgáltatási szakterület - vendéglátás és idegenforgalom
szakmacsoport: háztartástan)
készségfejlesztő speciális szakiskola (számítástechnikai
alapismeretek)

8
9
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11/K5

készségfejlesztő speciális szakiskola (szövött tárgy készítő)

10

11/KK

készségfejlesztő iskola (konyhai kisegítő+mézeskalács)

8

11/KÁ

készségfejlesztő iskola (kisegítő állatgondozó+ udvaros)

8

11/KP

készségfejlesztő iskola (kert-és parkápoló+iroda)

8

SZH/1K

Szakképzési Híd Program (kosárfonó)

9

SZH/1B

Szakképzési Híd Program (bőrtárgy készítő)

10

SZH/2K

Szakképzési Híd Program (kézi könyvkötő)

11

Szakképzési Híd Program (házi időszakos gyermekgondozó)

9

SZH/2GY

Felnőttoktatás (esti tagozat)
13

14F/fz

Fazekas

14F/kf1

Kosárfonó és fonottbútor készítő
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14F/kf2

Kosárfonó és fonottbútor készítő (külső)

14

13F/nsz

Női szabó

13
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