203027
Kaposvári Szakképzési Centrum
7400 Kaposvár, Kontrássy utca 2/A.

KÖZZÉTÉTELI LISTA

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

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

203027
Kaposvári Szakképzési Centrum
7400 Kaposvár, Kontrássy utca 2/A.
Somogy
Csiba Ágota
82/494-104
info@kszc.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 1990.01.01.

Ellátott feladatok:
-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
-szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
-szakiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től felmenő rendszerben)
-szakiskolai nevelés-oktatás (párhuzamos közismereti és szakmai képzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
-speciális szakiskolai nevelés-oktatás (párhuzamos közismereti és szakmai képzés - 2016.09.01-től kifutó
rendszerben)
-4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
-6 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
-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 (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
-szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
-szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)
-kollégiumi nevelés-oktatás
-Szakképzési Hídprogram keretén belül zajló nevelés-oktatás
-egyéb sport feladat
-egyéb

2. Fenntartó adatai
Fenntartó:
Fenntartó címe:
Fenntartó típusa:
Képviselő neve:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
1011 Budapest I. kerület, Fő utca 44-50
állami szervezet
Szabados István László
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Telefonszáma:
E-mail címe:

+36-1-795-4865
laszlo.istvan.szabados@itm.gov.hu

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei
002 - Kaposvári SZC Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (7400 Kaposvár, Cseri
út 6.)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (párhuzamos közismereti és szakmai képzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- Szakképzési Hídprogram keretén belül zajló nevelés-oktatás
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
003 - Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (7400
Kaposvár, Pázmány Péter utca 17)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
- 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)
004 - Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Damjanich
Utcai Telephelye (7400 Kaposvár, Damjanich utca 17)
Ellátott feladatok:
- kollégiumi nevelés-oktatás
005 - Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Virág
Utcai Telephelye (7400 Kaposvár, Virág utca 32)
Ellátott feladatok:
- szakiskolai nevelés-oktatás (párhuzamos közismereti és szakmai képzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
006 - Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája (7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 15)
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (párhuzamos közismereti és szakmai képzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
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- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
007 - Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája Nemzetőr Sori Telephelye (7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 1)
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
008 - Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája Teleki Utcai Telephelye (7400 Kaposvár, Teleki utca 4)
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
009 - Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2)
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)
010 - Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma Németh István Fasori Telephelye
(7400 Kaposvár, Németh István fasor 8)
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
011 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (8660 Tab, Virág
utca 12-14)
Ellátott feladatok:
- kollégiumi nevelés-oktatás
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (párhuzamos közismereti és szakmai képzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
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- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
012 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Ádándi Telephelye
(8653 Ádánd, Árpád utca 4)
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
013 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut Hrsz. 024.
Telephelye (8652 Siójut, )
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
014 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut Hrsz. 029.
Telephelye (8652 Siójut, )
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
015 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut Hrsz. 031.
Telephelye (8652 Siójut, )
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
016 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut Hrsz. 033.
Telephelye (8652 Siójut, )
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
017 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut Hrsz. 035.
Telephelye (8652 Siójut, )
Ellátott feladatok:
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- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
018 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut Hrsz. 047.
Telephelye (8652 Siójut, )
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
019 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut Hrsz. 0106.
Telephelye (8652 Siójut, )
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
020 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut Hrsz. 0107.
Telephelye (8652 Siójut, )
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
021 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut Hrsz. 0108.
Telephelye (8652 Siójut, )
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
024 - Kaposvári SZC Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
(7570 Barcs, Barátság utca 9-11)
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (párhuzamos közismereti és szakmai képzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- Szakképzési Hídprogram keretén belül zajló nevelés-oktatás
5 / 86

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
025 - Kaposvári SZC Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Béke Utcai Telephelye (7570 Barcs, Béke utca 35)
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
026 - Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma (7500 Nagyatád, Dózsa György utca 13)
Ellátott feladatok:
- 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
- 6 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
027 - Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma Baross Gábor Utcai Telephelye (7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 10)
Ellátott feladatok:
- kollégiumi nevelés-oktatás
028 - Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma (7570 Barcs, Szent László
utca 13)
Ellátott feladatok:
- 6 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
- kollégiumi nevelés-oktatás
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
029 - Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma Barcs-Középrigóc
Telephelye (7570 Barcs, Barcs-Középrigóc )
Ellátott feladatok:
- kollégiumi nevelés-oktatás
030 - Kaposvári SZC Nagyatádi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (7500 Nagyatád, Baross Gábor utca
6)
Ellátott feladatok:
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- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (párhuzamos közismereti és szakmai képzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- Szakképzési Hídprogram keretén belül zajló nevelés-oktatás
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
031 - Kaposvári SZC Nagyatádi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Petőfi Sándor Utcai Telephelye (7500
Nagyatád, Petőfi Sándor utca 2)
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
032 - Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája (7530 Kadarkút, Fő
utca 1)
Ellátott feladatok:
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (párhuzamos közismereti és szakmai képzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
033 - Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakgimnáziuma, Szakképzőiskolája és Szakiskolája Kossuth Lajos Utcai
Telephelye (7530 Kadarkút, Kossuth Lajos utca 1)
Ellátott feladatok:
- szakiskolai nevelés-oktatás (párhuzamos közismereti és szakmai képzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
034 - Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája Rákóczi Utcai
Telephelye (7530 Kadarkút, Rákóczi utca 10)
Ellátott feladatok:
- speciális szakiskolai nevelés-oktatás (párhuzamos közismereti és szakmai képzés - 2016.09.01-től kifutó
rendszerben)
- szakiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakiskolai nevelés-oktatás (párhuzamos közismereti és szakmai képzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
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- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
035 - Kaposvári SZC Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Bajcsy-Zsilinszky Utcai Telephelye (7571 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky utca 175)
Ellátott feladatok:
- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
036 - Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (7400
Kaposvár, Szent Imre utca 14/D.)
Ellátott feladatok:
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)
- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)
- szakiskolai nevelés-oktatás (párhuzamos közismereti és szakmai képzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)
- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)
037 - Kaposvári Szakképzési Centrum (7400 Kaposvár, Kontrássy utca 2/A.)
Ellátott feladatok:
- egyéb
038 - Kaposvári SZC Nagyatádi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Nagyatád Hrsz. 1349/1. (7500
Nagyatád, )
Ellátott feladatok:
- egyéb sport feladat

4. Intézmény statisztikai adatai

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2017-es statisztikai adatok alapján
Összes
feladatel
látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma

Összesen

Óvoda
Általános iskola
Szakközépiskola

0
0
9

0
0
2803

Fő munkaviszony
keretében pedagógus
munkakörben
alkalmazottak
nyitóállománya
ebből
Összesen
ebből
nők
leányok gyógype felnőttok
dagógiai tatásban
nevelésb résztvev
en,
ők
oktatásb
an
résztvev
ők
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1083
204
819
184
69
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Sikeres Sikeres Osztályt
szakmai érettségi erem,
vizsgát vizsgát szaktant
erem/cso
portszob
a
tett
tett
tanulók tanulók összesen
száma
száma

0
0
544

0
0
27

0
0
134

Osztályo
k,
csoporto
k száma
összesen

0,00
0,00
168,00

Nem pedagógus
munkakörben
dolgozók
nyitólétszáma
Összese
n

ebből
nők

0
0
57

0
0
31

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

1

37

19

37

0

0

0

5

0

3

6,00

1

1

2
11
0

402
2860
0

241
1432
0

8
104
0

0
527
0

39
247
0

33
151
0

0
294
0

96
325
0

20
158
0

16,00
132,00
0,00

7
86
0

5
55
0

23

6102

2775

353

1346

470

253

843

448

315

322,00

151

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

5
0
0
0

605
0
0
0

201
0
0
0

18
0
0
0

0
0
0
0

35
0
0
0

17
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

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

14
0
0
0

7
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,00
0,00

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2017-es statisztikai adatok alapján
Darabsz
1-4.
5-8.
ám
évfolyam évfolya
on
mon
(ált.
iskolába
n,
gimnázi
umban)

tanít
Teljes
munkaidős
ebből nő
Részmunkaidős
ebből nő
Óraadó
ebből nő
Összesen
(s01+s03+s05)
ebből nő
(s02+s04+s06)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
Szakgimnázium Alapfok Kollégi Pedagóg Fejleszt Összese
szakközépiskolában, szakiskolában,
szakképző
ú
umban
iai
ő
n
készségfejlesztő iskolában, illetve
évfolyamán
művész
szakszol nevelés- (o01+…
szakgimnázium nem szakképző
eti
gálatnál, oktatásb +o04+o
évfolyamán
iskolába
utazó
an
06+…+
n
gyógype
o13)
közismereti
szakmai szakmai elméleti gyakorl
dagógus
tárgyat tanít
elméleti gyakorl
ati
i, utazó
ati
kondukt
összese ebből
tárgyat
tárgyat
ori
n
szakköz
hálózat,
épiskola
kiegészí
két éves
tő
érettségi
nemzeti
re
ségi
felkészít
nyelvok
ő évf.
tatás
feladatn
ál
tanít
foglalkoztatott
249
24
64
88
33
22
0
35
0
0
496

0

0

5

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4
0
0
2
1
7

164
6
4
39
26
294

15
0
0
4
4
28

20
0
0
14
7
78

28
3
1
15
4
106

20
0
0
37
27
70

12
0
0
5
2
27

0
0
0
0
0
0

17
0
0
0
0
35

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

265
9
5
112
67
617

0

0

5

194

19

27

33

47

14

0

17

0

0

337
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Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai
2017-es statisztikai adatok alapján

1416
646
795
0
0
0
102

59
30
12
0
0
0
2

1161
514
568
0
0
0
53

1005
420
491
0
2
0
37

804
405
408
0
3
0
39

306
161
182
0
0
0
10

128
91
90
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Össz
Össz esenb
ől
esen lány
6102 2775
2775 0
3151 1405
0
0
5
0
0
0
316 88

59
0
4
173
77
2
171
4
2
19
153
174
14
16
36

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

37
0
5
31
15
1
30
2
0
3
61
64
12
8
2

36
0
0
18
8
0
18
2
0
0
31
43
0
0
40

16
0
0
7
3
0
7
1
0
1
25
13
10
2
4

3
0
2
2
0
0
2
0
0
1
3
4
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

191
0
11
289
128
3
286
13
2
28
366
392
37
27
84

76
0
2
128
0
2
126
10
2
14
208
232
25
15
39

948

0

0

0

0

0

0

0

948

407

0
1334
73
0
6
3
0
0
374
96

0
59
0
0
0
0
0
0
3
0

367
920
147
0
93
1
0
0
186
38

506
780
104
0
121
0
0
0
95
18

376
555
0
0
247
2
3
0
47
17

237
243
0
0
63
0
3
0
12
3

128
18
0
0
110
0
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1678
5016
414
0
662
10
7
0
984
233

810
2269
270
0
235
1
5
0
511
135

126

0

50

30

9

3

0

0

272

169

218
0

76
0

312
0

0
0

47
0

0
0

1784 936
0
0

9

feladat-ellátási
hely típust
váltott

ebből

ebből

Gyermekek, tanulók száma
leány
más településről bejáró
egész napos iskolai oktatásban részesül
váltakozó (de-du) oktatásban részesül
összevont osztályba járó
integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
napközis tanuló
délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő
évfolyamismétlő (s14+s15)
leány
eredményesen végzett, de ismétel
évfolyamismétlésre utasított
magántanuló
ebből sajátos nevelési igényű
otthont nyújtó ellátásban részesülő
hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
gimnáziumból jött
szakgimnáziumból jött
szakközépiskolából, szakiskolából,
készségfejlesztő iskolából jött
a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző
tanévben végezte
utolsó éves
egy idegen nyelvet tanulók száma
kettő idegen nyelvet tanulók száma
három vagy több idegen nyelvet tanulók száma
nyelvoktatásban nem részesül
nyelvoktatás alól felmentett
tandíjas
térítési díjas
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek,
tanuló
más településről bejáró halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek, tanuló
kezdő évfolyamos tanulók száma
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók

8

1032 0
0
0

11

12

Évfolyamok
14
15

13

16

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=203027

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
002 - Kaposvári SZC Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=002
003 - Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=003
004 - Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Damjanich Utcai Telephelye
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https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=004
005 - Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Virág Utcai Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=005
006 - Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=006
007 - Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Nemzetőr Sori
Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=007
008 - Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Teleki Utcai
Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=008
009 - Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=009
010 - Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma Németh István Fasori Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=010
011 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=011
012 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Ádándi Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=012
013 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut Hrsz. 024. Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=013
014 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut Hrsz. 029. Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=014
015 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut Hrsz. 031. Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=015
016 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut Hrsz. 033. Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=016
017 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut Hrsz. 035. Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=017
018 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut Hrsz. 047. Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=018
019 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut Hrsz. 0106. Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=019
020 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut Hrsz. 0107. Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=020
021 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut Hrsz. 0108. Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=021
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024 - Kaposvári SZC Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=024
025 - Kaposvári SZC Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Béke Utcai
Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=025
026 - Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=026
027 - Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Baross Gábor
Utcai Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=027
028 - Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=028
029 - Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma Barcs-Középrigóc Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=029
030 - Kaposvári SZC Nagyatádi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=030
031 - Kaposvári SZC Nagyatádi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Petőfi Sándor Utcai Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=031
032 - Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=032
033 - Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakgimnáziuma, Szakképzőiskolája és Szakiskolája Kossuth Lajos Utcai Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=033
034 - Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája Rákóczi Utcai Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=034
035 - Kaposvári SZC Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Bajcsy-Zsilinszky
Utcai Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=035
036 - Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=036
037 - Kaposvári Szakképzési Centrum
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=037
038 - Kaposvári SZC Nagyatádi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Nagyatád Hrsz. 1349/1.
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=038

Feladatellátási hely szintű adatok
002 - Kaposvári SZC Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (7400
Kaposvár, Cseri út 6.)
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1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
http://www.epitoipari-kap.sulinet.hu/userfiles/files/kozzeteteli_lista/Lamping_Felveteli_tajekoztato_dokumentum_20192020_tanevre.pdf
A beiratkozásra meghatározott idő:
http://www.epitoipari-kap.sulinet.hu/userfiles/files/kozzeteteli_lista/A_beiratkozasra_meghatarozott_ido_2018.pdf
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
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kap.sulinet.hu/userfiles/files/kozzeteteli_lista/A_fenntarto_altal_engedelyezett_osztalyok_csoportok_szama_2018.pdf
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
http://www.epitoipari-kap.sulinet.hu/userfiles/files/kozzeteteli_lista/Teritesi_dij_tandij_merteke_2018.pdf
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
2018. május 24-től – 2018. július 6-ig terjedő időszakban a „Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés
eljárásrendjének érvényesülése a pénzügyi folyamatokban” tárgyban belső ellenőrzés került kiírásra. Az ellenőrzés
lefolytatására nem került sor.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
http://www.epitoipari-kap.sulinet.hu/userfiles/files/kozzeteteli_lista/A_nevelesioktatasi_intezmeny_nyitva_tartasanak_rendje_2018.pdf
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
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kap.sulinet.hu/userfiles/files/kozzeteteli_lista/eves_munkaterv_alapjan_tervezett_jelentosebb_rendezvenyek_esemenyek_idopo
ntjai_2018.pdf
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
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kap.sulinet.hu/userfiles/files/kozzeteteli_lista/A_pedagogiai_szakmai_ellenorzesek_megallapitasai_2018.pdf

Utolsó frissítés: 2018.10.24.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=2
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
http://www.epitoipari-kap.sulinet.hu/userfiles/files/kozzeteteli_lista/Tanuloi_le_es_kimaradassal_evfolyamismetlessel_kapcsolatos_adatok_2018.pdf
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203027
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A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
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kap.sulinet.hu/userfiles/files/kozzeteteli_lista/Tanoran_kivuli_egyeb_foglalkozasok_igenybeveteli_lehetosege_2018.pdf
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
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kap.sulinet.hu/userfiles/files/kozzeteteli_lista/Hetvegi_hazi_feladatok_es_iskolai_dolgozatok_szabalyai_2018.pdf
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
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kap.sulinet.hu/userfiles/files/kozzeteteli_lista/Osztalyozo_vizsgak_kovetelmenyei_tanulmanyok_alatti_vizsgak_2018.pdf
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
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kap.sulinet.hu/userfiles/files/kozzeteteli_lista/Iskolai_osztalyok_szama_es_az_osztalyokban_tanulok_letszama_2018.pdf

Utolsó frissítés: 2018.10.24.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001209
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001209
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001209

003 - Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
(7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 17)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
http://www.elmki.sulinet.hu/node/6
A beiratkozásra meghatározott idő:
2019. június 20-21. a 9. évfolyamra beiskolázott tanulók esetében.
2019. augusztus 21-31. a szakképzési évfolyamokra jelentkezők esetében.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/2018/E%C3%B6tv%C3%B6s_Szakmacsoport_K%C3%89PZ%C3%8
9SEK%20t%C3%A1bl%C3%A1zat_18_19.pdf
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/2018/Csoportok%20A%20KOLL%C3%89GIUMBAN.pdf
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/Eotvos-tandij-teritesi_dij_20172018.pdf
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó részéről nem történt ilyen ellenőrzés.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
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Ellenőrző szerv
Somogy Megyei Kormányhivatal

Kezdő dátum Vég dátum
2018.01.11.
2018.01.24.

Típusa
Törvényességi ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az intézmény 3 feladat-ellátási hellyel rendelkezik. A Pázmány Péter utcaival, ahol a szakgimnázium és kollégium található,
valamint a Virág utcaival, ahol a szakközépiskolai és érettségi utáni szakképzés folyik.
Iskola:
Az intézmény a tanév szorgalmi idejében tanítási napokon 7.00 órától 22.00 óráig tart nyitva. A szokásos nyitvatartási rendtől
való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt. Az intézmény területe a felügyelet alá tartozó fiatalok számára tanítási idő
alatt csak vezetői vagy osztályfőnöki engedéllyel hagyható el.
Kollégium:
A kollégium folyamatos nyitva tartással üzemel. A tanítási szünetekben a dolgozók külön beosztás szerint dolgoznak, ekkor a
kollégium nyitva tartása is módosulhat.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/2018/Reszletes_programterv_18_19.pdf
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Intézményi tanfelügyelet még nem történt.

Utolsó frissítés: 2018.10.25.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=3
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/Lemorzsolodas.pdf
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/Szakkorok.pdf
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/Hetvegi_hazi_feladat_szabalyai.pdf
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/2018/Iskolai%20H%C3%A1zirend%202018_2019-Mellekletek.pdf
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/2018/Iskolai%20H%C3%A1zirend%202018_2019.pdf
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/2018/E%C3%B6tv%C3%B6s_Szakmacsoport_K%C3%89PZ%C3%8
9SEK%20t%C3%A1bl%C3%A1zat_18_19.pdf
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/2018/Csoportok%20A%20KOLL%C3%89GIUMBAN.pdf
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Utolsó frissítés: 2018.10.26.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001210
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001210
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001210

004 - Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Damjanich Utcai Telephelye (7400 Kaposvár, Damjanich utca 17)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
http://www.elmki.sulinet.hu/node/6
A beiratkozásra meghatározott idő:
2019. június 20-21. a 9. évfolyamra beiskolázott tanulók esetében.
2019. augusztus 21-31. a szakképzési évfolyamokra jelentkezők esetében.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/2018/E%C3%B6tv%C3%B6s_Szakmacsoport_K%C3%89PZ%C3%8
9SEK%20t%C3%A1bl%C3%A1zat_18_19.pdf
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/2018/Csoportok%20A%20KOLL%C3%89GIUMBAN.pdf
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/Eotvos-tandij-teritesi_dij_20172018.pdf
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó részéről nem történt ilyen ellenőrzés.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:

Ellenőrző szerv
Somogy Megyei Kormányhivatal

Kezdő dátum Vég dátum
2018.01.11.
2018.01.24.

Típusa
Törvényességi ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az intézmény 3 feladat-ellátási hellyel rendelkezik. A Pázmány Péter utcaival, ahol a szakgimnázium és kollégium található,
valamint a Virág utcaival, ahol a szakközépiskolai és érettségi utáni szakképzés folyik.
Iskola:
Az intézmény a tanév szorgalmi idejében tanítási napokon 7.00 órától 22.00 óráig tart nyitva. A szokásos nyitvatartási rendtől
való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt. Az intézmény területe a felügyelet alá tartozó fiatalok számára tanítási idő
alatt csak vezetői vagy osztályfőnöki engedéllyel hagyható el.
Kollégium:
A kollégium folyamatos nyitva tartással üzemel. A tanítási szünetekben a dolgozók külön beosztás szerint dolgoznak, ekkor a
kollégium nyitva tartása is módosulhat.
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Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/2018/Reszletes_programterv_18_19.pdf
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Intézményi tanfelügyelet még nem történt.

Utolsó frissítés: 2018.10.26.

2. Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek
A szabadidős foglalkozások köre:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/2018/SZAKK%C3%96R%C3%96K_A_KOLL%C3%89GIUMBAN.
pdf
Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/Extern%C3%A1tus.pdf
A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/2018/Csoportok%20A%20KOLL%C3%89GIUMBAN.pdf

Utolsó frissítés: 2018.10.26.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001211
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001211
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001211

005 - Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Virág Utcai Telephelye (7400 Kaposvár, Virág utca 32)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
http://www.elmki.sulinet.hu/node/6
A beiratkozásra meghatározott idő:
2019. június 20-21. a 9. évfolyamra beiskolázott tanulók esetében.
2019. augusztus 21-31. a szakképzési évfolyamokra jelentkezők esetében.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/2018/E%C3%B6tv%C3%B6s_Szakmacsoport_K%C3%89PZ%C3%8
9SEK%20t%C3%A1bl%C3%A1zat_18_19.pdf
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/2018/Csoportok%20A%20KOLL%C3%89GIUMBAN.pdf
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/Eotvos-tandij-teritesi_dij_20172018.pdf
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A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó részéről nem történt ilyen ellenőrzés.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:

Ellenőrző szerv
Somogy Megyei Kormányhivatal

Kezdő dátum Vég dátum
2018.01.11.
2018.01.24.

Típusa
Törvényességi ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az intézmény 3 feladat-ellátási hellyel rendelkezik. A Pázmány Péter utcaival, ahol a szakgimnázium és kollégium található,
valamint a Virág utcaival, ahol a szakközépiskolai és érettségi utáni szakképzés folyik.
Iskola:
Az intézmény a tanév szorgalmi idejében tanítási napokon 7.00 órától 22.00 óráig tart nyitva. A szokásos nyitvatartási rendtől
való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt. Az intézmény területe a felügyelet alá tartozó fiatalok számára tanítási idő
alatt csak vezetői vagy osztályfőnöki engedéllyel hagyható el.
Kollégium:
A kollégium folyamatos nyitva tartással üzemel. A tanítási szünetekben a dolgozók külön beosztás szerint dolgoznak, ekkor a
kollégium nyitva tartása is módosulhat.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/2018/Reszletes_programterv_18_19.pdf
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Intézményi tanfelügyelet még nem történt.

Utolsó frissítés: 2018.10.26.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=5
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/Lemorzsolodas.pdf
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/Szakkorok.pdf
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/Hetvegi_hazi_feladat_szabalyai.pdf
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/2018/Iskolai%20H%C3%A1zirend%202018_2019-Mellekletek.pdf
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/2018/Iskolai%20H%C3%A1zirend%202018_2019.pdf
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
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http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/2018/E%C3%B6tv%C3%B6s_Szakmacsoport_K%C3%89PZ%C3%8
9SEK%20t%C3%A1bl%C3%A1zat_18_19.pdf
http://www.elmki.sulinet.hu/sites/default/files/documents/2018/Csoportok%20A%20KOLL%C3%89GIUMBAN.pdf

Utolsó frissítés: 2018.10.26.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001212
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001212
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001212

006 - Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája (7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 15)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Szakgimnázium
0151XXVI. Kereskedelem 4 éves szakmai érettségit adó képzés
0152
XXVII.Vendéglátóipar 4 éves szakmai érettségit adó képzés
0153
XXVIII. Turisztika
4 éves szakmai érettségit adó képzés
Szakközépiskola
016034 341 01
017034 811 01
018034 811 03
019034 811 04

Eladó
3 éves szakmát adó képzés
Cukrász 3 éves szakmát adó képzés
Pincér
3 éves szakmát adó képzés
Szakács 3 éves szakmát adó képzés

A beiratkozásra meghatározott idő:
Az aktuális tanév rendjéről szóló rendelet szerint.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
37
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 tanórai részvételért fizetendő térítési díj és tandíj mértékét a köznevelési törvényben valamint annak végrehajtási rendeletében
meghatározottak alapján évenként állapítjuk meg.
A jelentkezőket írásban értesítjük.
A térítési díjat és a tandíjat egy összegben kell befizetni a jogszabályban meghatározottak szerint. Részletfizetés iránti kérelmet
a rászorulók az igazgatónak nyújthatnak be, aki egyéni elbírálás alapján dönt a kérelem jogosságáról.
A tandíj és a térítési díj összege évente kerül meghatározásra. Ugyancsak évente változik az önkormányzati rendelkezéseknek
megfelelően az ebédtérítés díja is.
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A jogszabály által meghatározott tandíjat és a térítési díj ellenében igénybe vett szolgáltatások díjait csekken vagy számlatömbi
elismervény ellenében kell befizetni. A befizetés időpontjáról a tanulót tájékoztatjuk. Az étkezési térítési díjat az illetékes
ügyintéző a jóváhagyott befizetési napokon havonta szedi be.

Visszafizetés szabályai:
·Betegség vagy indokolt hiányzás esetén az igénybe nem vett étkezésekre befizetett térítési díj visszaigényelhető. Reggel 9 óráig
kell jelenteni az ügyintézőnek a visszarendelésre való igényt. A befizetett összeg a következő naptól a hiányzás idejére
visszaigényelhető.
· A tandíjat akkor igényelheti vissza a tanuló, ha a foglalkozásokon való részvétel önhibáján kívül hiúsul meg – a
foglalkozásoknak több mint felén nem tud részt venni. A tandíjat akkor igényelheti vissza a tanuló, ha tanulói jogviszonya
önhibáján kívül szűnik meg.
A tanuló joga, hogy anyagi, illetve családi helyzetétől függően ingyenes, illetve kedvezményes étkezésben részesüljön. Ezen
igényüket a gondviselőknek írásban kell benyújtaniuk az igazgatónak. A kérelemhez csatolni kell a törvény által előírt
igazolásokat és nyilatkozatokat. Ingyenes, kedvezményes étkezés igényelhető írásos kérelemben, amelyet az osztályfőnök és az
ifjúságvédelmi felelős javaslatára, az igazgató kezdeményezésére az önkormányzat rászorultság alapján biztosíthat.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó intézményünk munkáját komplexen még nem értékelte.
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:
Szorgalmi időben munkanapokon az iskola épületének nyitvatartási ideje: 7:00-tól 16:00-ig terjedő időszak.
Az iskola pihenő- és munkaszüneti napokon zárva tart. Ez alól kivétel a külön elrendelt nyitva tartás. A fenti időponttól történő
eltérést az igazgató engedélyezheti.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Tanévnyitó2018.09.03.
Széchenyi megemlékezés, koszorúzás2018.09.21.
Megemlékezés az Aradi Vértanúkról2018.10.05.
Október 23.2018.10.19.
A magyar kultúra napja2019.01.22.
Szalagavató 2019.02.15.
Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 2019.02.25.
Március 15.2019.03.14.
A költészet napja2019.04.11.
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól2019. 04 16.
Ballagás2019.05.03.
Nemzeti összetartozás napja2019.06.04.
Tanévzáró2019.06.14.
Szülői értekezlet
1. félév2018.10.18-19. 16 óra
2. félév2019.02.14-15. 16 óra
Szülői fórum2018.11.29. 16 óra
Fogadó óra
1. félév2018.11.22. 16 óra
2. félév2019.04.04. 16 óra
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A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
1 pedagógus esetén volt pedagógiai-szakmai ellenőrzés, melynek eredménye pozitív.

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=6
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
A 2017/2018. tanévben a lemorzsolódások száma, aki teljesítették a tankötelezettségüket: 77 fő.
Iskolánkban 2018/2019. tanévben az évismétlők száma: 56.
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=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
2.Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli tevékenységek segítik:
a)Hagyományőrző tevékenységek
• Fontos feladat iskola névadójának, gr. Széchenyi István emlékének ápolása. Ezt szolgálják az évenkénti megemlékezések:
szeptember 21-én és április 8-án valamint életéről, munkásságáról szóló vetélkedők.
• Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor: 1956. október 23-a, 1848.
március 15-e évfordulóján.
• Minden tanév folyamán rádióműsorral emlékezünk meg október 6-án, a magyar kultúra napján, a kommunista és egyéb
diktatúrák áldozatainak emléknapján, a költészet napján, a holokauszt áldozatainak emléknapján, a Föld napján és a Nemzeti
Összetartozás Napján.
• Végzőstanulóink számára minden évben megrendezzük a Városi Sportcsarnokban a szalagavató ünnepélyt, valamint a
ballagást.
• Külföldi kapcsolataink révén tanulóinknak tapasztalatszerzési lehetőségük van más népek életének, kultúrájának,
vendéglátásának megismerésére is a nyelv gyakorlásán túl.
b) Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős
tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a megválasztott
küldöttekből álló diák önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által
megbízott pedagógusok segítik.
c)Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók
gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és
felzárkóztató foglalkozások segítik.
• Minden évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére felzárkóztató
órákat szervezünk.
• További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek
figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.
d)Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés.
Az iskola – amennyiben a feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendeletben szereplő
előírásoknak – a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak
ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez.
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók
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-egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,
-fejlődésének elősegítése,
-a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.
e)Iskolai sportkör. (SZID SE) Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési
órákon felül biztosítja a tanulók testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán
kívüli sportversenyekre.
f)Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket
tekintve lehetnek művésziek, szakmaiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök
indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola
nevelőtestülete dönt.
g)Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a szakmai, közismereti, sport és művészeti
versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli
versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle
versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik.
Szakmai és közismereti versenyeken.
h)Projektnapok. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a
tanulók számára projektnapokat szerveznek szeptember első három napján. Ennek során a tanulók megismerik egymást, a
tanáraikat, az iskola életét valamint annak működését. Ezzel is elősegítjük a tanulók beilleszkedést. A feldolgozásra kerülő
ismereteket az osztályfőnöki munkaközösség az iskola éves munkatervében határozza meg.
i)Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése
céljából a tanulók számára gyalogos vagy kerékpáros tanulmányi kirándulásokat szerveznek természeti, történelmi, kulturális
értékeinek megismerése céljából. Támogatjuk a szakmai ismeretek bővítését szolgáló üzemlátogatásokat.
j) Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése
céljából az osztályok számára évente egy alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel
önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb
kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő tanulók– elsősorban
halmozottan hátrányos helyzetűek –is részt tudjanak venni.
k) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának
feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti
előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük.
l)Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni,
hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák,
kirándulások, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
m)Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti.
n)Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés és
engedély után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. tornaszoba, számítógép stb.) a tanulók –
tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.
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A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:
A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és
képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;
•a 9-13. évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) házi feladatokat kapják.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI
1. A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
·osztályozóvizsgákra,
·különbözeti vizsgákra,
·javítóvizsgákra vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
·aki osztályozóvizsgára jelentkezik,
·akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít,
·akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
·akik átvételüket kérik az intézménybe, és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.
2. Az írásbeli vizsgák rendje:
-A tanulók a feladatokat feladatlapon kapják meg, csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak. Az íróeszközről a
tanulók maguk gondoskodnak.
3. A szóbeli vizsgák rendje:
- a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyhoz kapcsolódó segédeszközökkel készül az önálló feleletre
- a felkészülési idő legalább 30 perc
- a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja
- a felelet maximum 10 percig tarthat
- ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy alkalommal póttételt húzhat.
2. A vizsgatárgyak részei és követelményei, valamint az értékelés rendje
Matematika
A részletes követelményrendszert az évfolyamok helyi tanterve tartalmazza.
Írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.
Az írásbeli 45 perces, legalább 5, legfeljebb 8 feladatból áll. A feladatok felölelik az adott évfolyam anyagát, elsősorban a tanult
elmélet alkalmazására törekszenek.
Az elégséges (2) szint feltétele a maximális pontszám 25%-ának teljesítése.
A feladatokat a vizsgázó feladatlapon kapja meg, a kidolgozáshoz pecsétes papírt, zsebszámológépet, szükség esetén körzőt,
vonalzót, szögmérőt használhat.
Szóbeli vizsgát annak kell tennie, aki nem éri el a 25%-ot. A szóbeli vizsgára a szaktanár minimum 10 tételt állít össze. Egy
tétellapon 4-6 különböző témakörből választott feladatnak kell szerepelnie. A feladatok közül 2-3egyszerű, 2-3 összetettebb.
Ha a tanuló az írásbeli vizsga mellett szóbeli vizsgát is tesz, akkor a két vizsgarész együttes pontszámának 25%-át kell elérnie
az elégségeshez.
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Informatika
A részletes követelményrendszert az évfolyamok helyi tanterve tartalmazza.
Gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll.
Az írásbeli 60 perces és 2 feladatból áll. Az írásbeli feladatokat számítógép alkalmazásával kell megoldani. A feladatok a tanév
anyagát tartalmazzák, illetve elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazását.
Az elégséges (2) szint feltétele a maximális pontszám 25%-ának teljesítése.
A feladatokat a vizsgázó számítógépen pdf dokumentum, vagy más fájl formátumban, illetve papíron nyomtatott formában
kaphatja meg a témakörtől függően.
A szóbeli vizsgára a szaktanár minimum 5 tételt állít össze. Egy tételhez 2/3 feladat tartozik, amelyből egy a gyakorlati
munkákhoz kapcsolódó kérdés, a többi kérdés pedig az adott évfolyam elméleti tananyagához kapcsolódik (hardver - , szoftver , vagy hálózati ismeretek).
Ha a tanuló az írásbeli vizsga mellett szóbeli vizsgát is tesz, akkor a két vizsgarész együttes pontszámának 25%-át kell elérnie
az elégségeshez.
Földrajz
A részletes követelményrendszert az évfolyamok helyi tanterve tartalmazza. Csak szóbeli vizsgarészből áll. A vizsgán a tanuló
általános földrajzi, környezeti műveltségéről ad számot.
A szóbeli vizsgára a szaktanár minimum 5 tételt állít össze. Egy tétellapon 2 különböző témakörből kérdéscsoportoknak kell
szerepelnie.
A tanuló a rendelkezésre álló felkészülési idő alatt /30 perc/ a tétellel kapcsolatban vázlatot készíthet, amelyet a vizsgáztató
tanár a jelölttől a felelet során elkérhet. A vizsgázó a szóbeli felelet során használhatja a térképet és a felkészüléskor készített
vázlatokat is.
A tanulónak a szóbeli vizsgán az összpontszám 25%-át kell elérnie az elégségeshez.

Természetismeret
A részletes követelményrendszert az évfolyamok helyi tanterve tartalmazza. A vizsgán a tanuló általános természetismereti
műveltségéről ad számot. Csak szóbeli vizsgarészből áll.
A szóbeli vizsgára a szaktanár minimum 5 tételt állít össze. Egy tétellapon 2 különböző témakörből származó
kérdéscsoportoknak kell szerepelnie.
A tanuló a rendelkezésre álló felkészülési idő alatt /30 perc/ a tétellel kapcsolatban vázlatot készíthet, amelyet a vizsgáztató
tanár a jelölttől a felelet során elkérhet.
A tanulónak a szóbeli vizsgán az összpontszám 25%-át kell elérnie az elégségeshez.
Idegen nyelv
A részletes követelményrendszert az évfolyamok helyi tanterve tartalmazza.
Írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.
Az írásbeli 45 perces, legalább 5, legfeljebb 10 feladatból áll. A feladatok felölelik az adott évfolyam anyagát, elsősorban a
tanult elmélet alkalmazására törekszenek.
Az elégséges (2) szint feltétele a maximális pontszám 25%-ának teljesítése.
A feladatokat a vizsgázó feladatlapon kapja meg, a kidolgozáshoz pecsétes papírt, szükség esetén szótárt használhat.
A szóbeli vizsgára a szaktanár minimum 10 tételt állít össze. A két vizsgarész együttes pontszámának 25%-át kell elérnie az
elégségeshez.
Testnevelés
A vizsga típusa: gyakorlati vizsga. Testnevelés tantárgyból teljes mértékben a helyi tanterv követelményeire épül. A tanulók –
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az úszás és a küzdősportok kivételével – a gyakorlati követelményeket mutatják be sportáganként. A gyakorlati vizsga
sportágankénti bemutatásának teljes hossza 120 perc. A gyakorlati bemutatás a következő sportágakat tartalmazza: atlétika,
torna, gimnasztika, labdajátékok közül választhatóan egy sportág a kézilabda, röplabda, kosárlabda, labdarúgás közül.
Irodalom
Az írásbeli 45 perces, legalább 5, legfeljebb 8 feladatból áll. A feladatok felölelik az adott évfolyam anyagát, elsősorban a tanult
elmélet alkalmazására törekszenek. A feladatlap szövegértést, illetve nyelvtani, helyesírási ismereteket is mér.
Szóbeli vizsgát annak kell tennie, aki nem éri el a 25%-ot.
Minősítése: Az elégséges (2) szint feltétele a maximális pontszám 25%-ának teljesítése. Ha a tanuló az írásbeli vizsga mellett
szóbeli vizsgát is tesz, akkor a két vizsgarész együttes pontszámának 25%-át kell elérnie az elégségeshez.
A szóbeli vizsgák rendje: szóbeli vizsgát annak kell tennie, aki nem éri el a 25%-ot. A szóbeli vizsgára a szaktanár minimum 10
tételt állít össze. Egy tétellapon 4/6 különböző témakörből választott feladatnak kell szerepelni. A feladatok közül 2/3egyszerű,
2/3 összetettebb.
A magyar nyelv és irodalom vizsgafeladatlap szövegértési és nyelvtani feladatokat tartalmaz. A szövegértési rész szépirodalmi
szövegrészletre, rövid újságcikkre, esetleg internetes forrásra épül. Feladattípusai: egyszeres választás, igaz-hamis
feleletválasztás. rövid választ igénylő kérdés, információk szövegből való visszakeresés, önálló vélemény megfogalmazását
igénylő kérdések.
A nyelvtani-irodalmi tárgyi tudást igénylő rész feladatai a helyi tantervben megjelölt témaköreiből kerülnek ki.
Magyar nyelv
Az írásbeli 30 perces, legalább 5, legfeljebb 10 feladatból áll. A feladatok felölelik az adott évfolyam anyagát, elsősorban a
tanult elmélet alkalmazására törekszenek.
A feladatlap helyesírást is mér.
A szóbeli vizsgára a szaktanár minimum 10 tételt állít össze az adott évfolyam anyagából, hangsúlyt fektetve a lehetséges
érettségi témakörökre.
Minősítése: Az elégséges (2) szint feltétele a maximális pontszám 25%-ának teljesítése. A tanulónak a két vizsgarész együttes
pontszámának 25%-át kell elérnie az elégségeshez. Az írásbeli vizsgák rendje: a tanulók a feladatokat feladatlapon kapják meg,
csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak. Az íróeszközről a tanulók maguk gondoskodnak. Az írásbeli
feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő 30 perc.
A szóbeli vizsgák rendje: a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyhoz kapcsolódó segédeszközökkel készül az
önálló feleletre, a felkészülési idő legalább 15 perc, a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit
használhatja. A felelet maximum 10 percig tarthat, ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy
alkalommal póttételt húz.
Történelem
Az írásbeli 45 perces, legalább 5, legfeljebb 8 feladatból áll. A feladatok felölelik az adott évfolyam anyagát, elsősorban a tanult
elmélet alkalmazására törekszenek.
Szóbeli vizsgát annak kell tennie, aki nem éri el a 25%-ot.
Minősítése: Az elégséges (2) szint feltétele a maximális pontszám 25%-ának teljesítése. Ha a tanuló az írásbeli vizsga mellett
szóbeli vizsgát is tesz, akkor a két vizsgarész együttes pontszámának 25%-át kell elérnie az elégségeshez.
A tanulók a feladatokat feladatlapon kapják meg, csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak. Az íróeszközről a
tanulók maguk gondoskodnak. Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő 45 perc.Az elégtelen írásbeli
vizsgaeredmény szóbeli vizsgán javítható.
Szóbeli vizsgát annak kell tennie, aki nem éri el a 25%-ot. A szóbeli vizsgára a szaktanár minimum 10 tételt állít össze. Egy
tétellapon 1 témakörből választott feladatnak kell szerepelni.
A történelem vizsgafeladatlap rövid választ igénylő feladatokból és történelmi esszéből áll.
A rövid feladatokat tartalmazó rész feladattípusai:egyszeres választá,igaz-hamis feleletválasztás, rövid választ igénylő
kérdés,térképhasználat, forráselemzés.
25 / 86

A történelmi tárgyi tudást igénylő rész (esszé) feladatai a helyi tantervben megjelölt témaköreiből kerülnek ki.
Vendéglátás szakmai elmélet- szakközépiskola
A részletes követelményrendszert az évfolyamok helyi tanterve tartalmazza.
A vizsga csak szóbeli vizsgarészből áll.
A szaktanár a tanulók létszámától függően, (létszám+2) darab tételt állít össze. A tételek 2 részből állnak, amelyek a tanult
elmélet felidézésére, alkalmazására törekszenek és felölelik az adott évfolyam anyagát.
2 különböző témakörből választott kérdésnek kell szerepelni bennük, melyek közül egyik komplexebb, a másik egyszerűbb.
A tanár vizsgára a tanmenet résztémaköreiből kérdéssort állít össze, melyet előzetesen biztosít a vizsgázónak.
A tétel kihúzása után minimum 15 perc felkészülési időt kell adni, majd a témakör kifejtésére minimum 10 percet.
Az elégséges (2) szint feltétele a maximális pontszám 40%-ának teljesítése.
Vendéglátó gyakorlatok- szakközépiskola
A részletes követelményrendszert az évfolyamok helyi tanterve tartalmazza.
A vizsga gyakorlati feladatokat felidéző szóbeli vizsgarészből áll.
A szaktanár a tanulók létszámától függően, (létszám+2) darab tételt állít össze. A tételek 2 részből állnak, amelyek a tanult
elmélet felidézésére, alkalmazására törekszenek és felölelik az adott évfolyam anyagát.
2 különböző témakörből választott kérdésnek kell szerepelni bennük, melyek közül egyik komplexebb, a másik egyszerűbb.
A tanár vizsgára a tanmenet résztémaköreiből kérdéssort állít össze, melyet előzetesen biztosít a vizsgázónak.
A tétel kihúzása után minimum 15 perc felkészülési időt kell adni, majd a témakör kifejtésére minimum 10 percet.
Az elégséges (2) szint feltétele a maximális pontszám 40%-ának teljesítése.
Vendéglátás szakmai elmélet - szakgimnázium
A részletes követelményrendszert az évfolyamok helyi tanterve tartalmazza.
Írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.
Az írásbeli 45 perces, legalább 5, legfeljebb 8 feladatból áll.
A feladatok felölelik az adott évfolyam anyagát, elsősorban a tanult elmélet alkalmazására törekszenek. Az elégséges (2) szint
feltétele a maximális pontszám 40%-ának teljesítése.
A feladatokat a vizsgázó feladatlapon kapja meg, a kidolgozáshoz pecsétes papírt és zsebszámológépet használhat. Egy
tétellapon 3-4 különböző témakörből választott feladatnak kell szerepelni. A feladatok közül 2/3 rész egyszerű, 1/3 összetettebb.
A feladatlaphoz a szaktanár javítási útmutatót készít.
Szóbeli vizsgát annak kell tennie, aki nem éri el a 25%-ot. A szóbeli vizsgára a szaktanár a (vizsgán résztvevő tanulói létszám +
2) db tételt állít össze. A tétel kihúzása után minimum 15 perc felkészülési időt kell adni, majd a témakör kifejtésére minimum
10 percet.
Ha a tanuló az írásbeli vizsga mellett szóbeli vizsgát is tesz, akkor a két vizsgarész együttes pontszámának 25%-át kell elérnie
az elégségeshez.
Vendéglátó gyakorlatok - Szakgimnázium
A részletes követelményrendszert az évfolyamok helyi tanterve tartalmazza.
A vizsga gyakorlati feladatokat felidéző szóbeli vizsgarészből áll.
A szaktanár a tanulók létszámától függően, (létszám+2) darab tételt állít össze. A tételek 2 részből állnak, amelyek a tanult
elmélet felidézésére, alkalmazására törekszenek és felölelik az adott évfolyam anyagát.
2 különböző témakörből választott kérdésnek kell szerepelni bennük, melyek közül egyik komplexebb, a másik egyszerűbb.
A tanár vizsgára a tanmenet résztémaköreiből kérdéssort állít össze, melyet előzetesen biztosít a vizsgázónak.
A tétel kihúzása után minimum 15 perc felkészülési időt kell adni, majd a témakör kifejtésére minimum 10 percet.
Az elégséges (2) szint feltétele a maximális pontszám 25%-ának teljesítése.
Eladó
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Elmélet
A részletes követelményrendszert az évfolyamok helyi tanterve tartalmazza.
A vizsga szóbeli vizsgarészből áll.
A vizsgára a szaktanár létszám+2 tételt állít össze. Az elégséges eléréséhez a tanulónak 34%-ot kell elérnie.
Csoportos gyakorlat:
A részletes követelményrendszert az évfolyamok helyi tanterve tartalmazza.
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. Az elégséges eléréséhez a tanulónak 34%-ot kell elérnie.
Kereskedő
Elmélet
A részletes követelményrendszert az évfolyamok helyi tanterve tartalmazza
A vizsga szóbeli vizsgarészből áll.
A vizsgára a szaktanár létszám+2 tételt állít össze. Az elégséges eléréséhez a tanulónak 34%-ot kell elérnie.
Csoportos gyakorlat:
A részletes követelményrendszert az évfolyamok helyi tanterve tartalmazza.
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. Az elégséges eléréséhez a tanulónak 34%-ot kell elérnie.
Szakgimnázium
Szakmai elmélet
A részletes követelményrendszert az évfolyamok helyi tanterve tartalmazza.
A vizsga szóbeli vizsgarészből áll.
A vizsgára a szaktanár létszám+2 tételt állít össze.
Az elégséges eléréséhez a tanulónak az adott témakör kifejtésében 25%-ot kell elérnie.
Szakmai gyakorlat
A részletes követelményrendszert az évfolyamok helyi tanterve tartalmazza.
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. Az elégséges eléréséhez a tanulónak 25%-ot kell elérnie.

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
19/K-V: 30
210/1: 14
310/2: 23
411/1: 12
511/2: 21
612/1: 21
712/2: 18
8Kk 12/A: 23
9Kk 12/B: 22
10Kk 13/A: 15
11 KK 13/B: 16
1210/E: 35
1311/E: 10
1412/E: 10
15Kk 12/E: 36
16Kk 13/E: 21
175/13/K: 8 - 5/13/V:16
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181/9/3: 32
191/9/4: 27
201/9/5: 27
211/9/6: 26
221/9/7: 23
232/10/3: 27
242/10/4: 25
252/10/5: 17
262/10/6: 16
272/10/7: 14
283/11/3: 21
293/11/4: 24
303/11/5: 15
313/11/6: 16
323/11/7: 20
33Ksz/11/8: 16
34Ksz/12/8: 13
35Ksz11/E: 37
36Ksz12/E: 18

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001213
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001213
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001213

007 - Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája Nemzetőr Sori Telephelye (7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 1)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Nem releváns.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Nem releváns.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Nem releváns.
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:
Nem releváns.
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A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Nem releváns.
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:
Nem releváns.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Nem releváns.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem releváns.

Utolsó frissítés: 2018.11.13.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=7
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Nem releváns.
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=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Nem releváns.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Nem releváns.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Nem releváns.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Nem releváns.

Utolsó frissítés: 2018.11.13.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001214
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001214
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001214

008 - Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája Teleki Utcai Telephelye (7400 Kaposvár, Teleki utca 4)
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1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Nem releváns.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Nem releváns.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Nem releváns.
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:
Nem releváns.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Nem releváns.
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:
Nem releváns.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Nem releváns.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem releváns.

Utolsó frissítés: 2018.11.13.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=8
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Nem releváns.
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=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Nem releváns.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Nem releváns.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Nem releváns.
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Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Nem releváns.

Utolsó frissítés: 2018.11.13.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001215
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001215
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001215

009 - Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma (7400 Kaposvár, Szent Imre
utca 2)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE
2019/2020. tanévre
Kaposvári Szakképzési Centrum
OM: 203027
Kaposvár
2019.
I.A felvételi rendszer működési módját a következő jogszabályok írják elő:
•2011. évi CXC. törvény a köznevelésről
•20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
•14/2017. (VI. 14.) EMMI (a 2017/2018. tanév rendje) rendelet 2. számú melléklete
II.A tagintézmények belső szabályait rögzítő dokumentumok a felvételi alapelveit rögzítik:
•A Pedagógiai Program
•Az SZMSZ tartalmazza a tanulók felvételét a tanulói jogviszony létrejöttét, meg-szüntetését.
•Iskolai Házirend
Ha a meghirdetett szakirányban a felvettek száma nem éri el a jogsza-bályban rögzített minimális mértéket, az intézmény más
szakirányt, illetve más intézményben való továbbtanulást (átirányítás) ajánl fel a jelentkező-nek.
Tagintézményenkénti tanulmányi területek, tagozat kódok:
Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma
Tagintézmény címe, tel. és fax száma: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2. ? (+36 82) 420-526 Fax: (+36 82) 415-233
Tagintézmény honlapja és e-mail címe: www.ngkszki.hu, mail@kozgaz.ngkszki.hu, noszlopykszki@gmail.com
Tagintézmény vezetője: Keczeli László
Tagintézmény pályaválasztási felelőse: Faragó Gabriella
Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai:
Szakgimnázium
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Képzés belső kódjaÉvfolyamok számaAlkalmazott tantervSzakterület jellemzőiEgyéb oktatási
jellemzőKépzési keret
(fő)Felvételi tan-tárgyTagozat képesítés szá-ma és neve
(OKJ)
0210 4+1 szakgimnáziumi kerettanterv Közlekedés, szállítmá-nyozás és logisztika angol és német nyelv 34 központi írásbeli
felvételi 54 841 11
Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
02204+1szakgimnáziumi kerettantervKözgazdaságangol és német nyelv34központi írásbeli felvételi54 344 01
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
02304+1szakgimnáziumi kerettantervÜgyvitelangol és német nyelv34központi írásbeli felvételi54 346 03
Irodai titkár
02404+1szakgimnáziumi kerettantervInformatikaangol nyelv34központi írásbeli felvételi54 481 02
Gazdasági informatikus
02451+4+1szakgimnáziumi kerettantervTurisztikamagyar-német kéttannyelvű34központi írásbeli felvételi54 812 03
Turisztikai szervező, értékesítő
Felvételi eljárás rendje: Központi írásbeli felvételi eredményének pontszáma felezve (50 pont), valamint a 7. osztály és a 8.
osztály félévi tantárgyi eredményei magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyakból. Így az
elérhető maximális pontszám összesen 100 pont.
Egészségügyi alkalmasság szükséges az ügyvitel ágazaton (ép kezek, ép érzékszervek)
Felvételi vizsgára jelentkezés módja: az általános iskolában történik
Vizsga követelményei: központi írásbeli vizsga magyarból és matematikából
Vizsga időpontja, helye: az Oktatási Hivatalnál regisztrált intézményekben, 2019 január 19. 10.00 óra, pótfelvételi: 2019 január
24. 14.00 óra
Vizsgázó teljesítményének értékelése: központi értékelési útmutató alapján
Egyéb: A 0240-es kódszámú Informatika ágazaton a kötelező idegen nyelv az angol, a 0245-ös kódszámú Turisztika ágazaton a
kötelező idegen nyelv a német.

I.A felvételi eljárás ütemezése
?Jelentkezés módja, határideje
? December 7-ig a tanuló jelentkezik a központi írásbeli vizsgára. A tanuló maga döntheti el, hogy melyik vizsgaszervező
intézménybe nyújtja be a je-lentkezési lapját, függetlenül a felvételi eljárás keretében benyújtandó je-lentkezéseitől
?Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
?Határidő: 2019. március 18.
?Tanulói adatlapok egyszeri módosításának lehetősége
?A módosítás lehetősége az általános iskolában: 2019. március 21-22.
?Felvételi központ elektronikus formában megküldi a hozzánk jelentkezett tanulók névsorát
?Határidő:2019. március 28.
?Felvételi központ a módosító tanulói adatlapok alapján a kiegészített jelentkezettek listáját megküldi iskolánknak
?Határidő:2019. április 09.
?Iskolánk az ideiglenes felvételi jegyzéket megküldi a Felvételi központnak
?Határidő:2019. április 12.
?A felvételi központ egyezteti az igazgatói döntést, kialakítja a végeredményt, és megküldi iskolánknak az egyeztetett felvételi
jegyzéket.
?Határidő:2019. április 23.
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?Iskolánk levélben megküldi a felvételi eredményeket a tanulóknak, illetve az álta-lános iskolák igazgatóinak
?Határozat felvételről, orvosi alkalmassági vizsgálatról, beiratkozásról.
?Határozat elutasításról.
?Határidő:2019. április30.
?Jogorvoslati lehetőség
?A tanuló a határozat ellen jogorvoslattal élhet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
?A jogorvoslati kérelmet az iskola fenntartójához (Innovációs és Technológiai Minisztérium, 1011 Budapest, Fő utca 44-50.)
kell címezni, a kérelmet az iskolában kell leadni, melyet az iskola továbbít a címzettnek.
?SNI tanulók felvétele
? Iskolánk szakmai alapdokumentuma és pedagógiai programja alapján sajátos nevelésű igényű tanulókat integráltan oktat.
Feltétel: egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek megfelelés

A beiratkozásra meghatározott idő:
2019. június 21. 8.00
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
9. évfolyam 5 osztály
10-12 Évfolyamonként 4 osztály
Szakképző évfolyamokon: 4 osztály
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
Térítési díj, tandíj megállapítása
Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
• 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.
229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 34.§ (1) e) bekezdése alapján
Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások
•A pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás.
229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 36.§ (1) b) bekezdése alapján
•A tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése.
229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 36.§ (1) c) bekezdése alapján
A tanuló kérésére az iskola igazgatója a tandíjból kedvezményt adhat
•25%-os mértékben, ha a tanuló családjában az 1 főre jutó jövedelem nem éri el a minimálbér kétszeresét
•35%-os mértékben, ha a tanuló családjában az 1 főre jutó jövedelem nem éri el a minimálbér másfélszeresét
•50%-os mértékben, ha a tanuló családjában az 1 főre jutó jövedelem nem éri el a minimálbér összegét.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó részéről nem történt ilyen ellenőrzés.
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:
Hétfőtől péntekig: 06.00 - 20.30
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Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Naptári terv 2018/2019.
DÁTUMESEMÉNYFELELŐS
2018.aug.24.Isk. vezetés és tantestület munkába állKeczeli László
Alakuló értekezletKeczeli László
27-28.Javító-pótló vizsgákFaragó Gabriella
30.Gólyatábor9-es osztályfőnökök
Szeptember
3.Tanévnyitó, első tanítási napKeczeli L., Sasvári Szilvia
3.Felnőttoktatás indításaLunczer Erika
5.OKJ javítóvizsgára jelentkezésLunczer Erika
6.Munkaközösségi munkatervek leadásaMk.vezetők
7.
10. évfolyam Újvárfalvára kirándulosztályfőnökök
9. évfolyamosok szülői értekezleteFaragó Gabriella, Lovag Anita, osztályfőnökök
13.12. évfolyamosok szülői értekezleteosztályfőnökök
14.Osztálytermek, szaktantermek dekorációja, szertárak rendezéseOsztályfőnökök, szaktanárok
19.DiákközgyűlésSasvári Szilvia
25.9. évfolyamosok kompetencia mérése 1-3. órábanKeczeli László, osztályfőnökök
28.Szülői választmány, szülői értekezlet a 10-11. évfolyamontantestület
Tanmenetek elkészítése, korrekciójaOsztályfőnökök, szaktanárok
8. osztályosok felvételi előkészítőjének megszervezéseFaragó Gabriella
3-28.Tematikus szülői értekezletek az általános iskolákbanKeczeli László, Faragó Gabriella
Október
1-5.OKJ írásbeli vizsgákLunczer Erika
3.tantestületi munkaértekezlet, 9. osztályban tanítók értekezlete Keczeli László, Osztályfőnökök
5.Aradi vértanúk megemlékezésTörténelem tanárok
10.Pályaválasztási nyílt nap, beiskolázási szülői értekezletmk. vezetők, Keczeli László, helyettesek, leendő osztályfőnökök
Tájékoztatás és útmutató a 9. és a 13. évfolyamos bizonyítványok és anyakönyvek kitöltésével kapcsolatosanLunczer Erika,
Faragó Gabriella
Anyakönyvek bemutatásaFaragó Gabriella, osztályfőnökök
10.Főzőverseny9. évfolyam
12.8. osztályosok tehetséggondozás indulásaFaragó Gabriella, Potó Sándor F.né, H. Kovács Bálint
13.Szombati munkanap – hétfői órarendKeczeli László, DÖK
15.Statisztikai adatszolgáltatásKeczeli László, Lunczer Erika
DÁTUMESEMÉNYFELELŐS
19.Nemzeti ünnep, megemlékezés 1956. október 23-rólHumán munkaközösség, irodalmi színpad
20.Tagozatkódok megküldése, felvételi tájékoztatók elkészítése, megjelenítése az iskola honlapjánKeczeli László
24.9. évfolyamosok kompetencia mérésének értékeléseKeczeli László
17-26.OKJ javító vizsga (szóbeli)Lunczer Erika
26.Szünet előtti utolsó tanítási nap
29-nov.2.Őszi szünet
November
5.Szünet utáni első tanítási nap
5-9.Európai Szakképzési HétKeczeli László
10. Szombati munkanap, pénteki órarend szerint, 9. évfolyamos tanulók bemutatkozása, Gólyácska Osztályfőnökök, Sasvári
Szilvia
Jegyek számának ellenőrzése, E-naplók ellenőrzéseFaragó Gabriella, Lunczer Erika
14.Főzőverseny10. évfolyam
14.Nevelési értekezletLovag Anita
20-24.Európai Szakképzési HétKeczeli László
23.OKM határidő
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December
1.Szombati munkanap, hétfői órarendKeczeli lászló
6.Télapó, MikulásSasvári Szilvia
7. SzalagavatóKeczeli László, osztályfőnökök
12.Központi felvételi írásbeli feladatlapok számának megadásaKeczeli László, Lunczer Erika
15.MunkanapKeczeli lászló
17.Nyugdíjasok karácsonyaGelencsér-Tóth A, Lovag A., Sasvári Szilvia.
21.Szünet előtti utolsó tanítási nap
21.Főzőverseny11. évfolyam
27-től jan.2-igTéli szünet
2019. Január
3.Szünet utáni első tanítási nap
9.NETFIT felmérés kezdetetestnevelők
18.8. osztályosok felkészítőjének vége
19. 1000Központi felvételi Faragó Gabriella, felügyelő tanárok
23.Jegyek zárása, osztályozó konferenciaKeczeli L., tantestület
24. 1400Központi pótfelvételiFaragó Gabriella, felügyelő tanárok
25.Első félév utolsó tanítási napja
Február
KTT fordítóversenyAtalai Ildikó, Szabóné Győrfi Renáta
DÁTUMESEMÉNYFELELŐS
1.Tanulók és szülők tájékoztatása az elért eredményekrőlosztályfőnökök
4.Tájékoztatás a továbbtanulással kapcsolatosan a 13. évfolyamosoknakLunczer Erika
4-8.OKJ vizsgák (írásbeli, gyakorlati)Lunczer Erika
6.Félévzáró tantestületi értekezletKeczeli László
7.Értesítés a központi felvételi eredményérőlFaragó Gabriella.
8.Szülői értekezlet, szülői választmány, fogadóóraÁdámkovics Tiborné, Keczeli László, osztályfőnökök
8.Főzőverseny12. évfolyam
15.Érettségi vizsgára, szakmai vizsgára jelentkezésFaragó Gabriella, Lunczer Erika
18.Általános iskolai jelentkezési lapok beérkezéseFaragó Gabriella.
20. – 28.OKJ szóbeli vizsgákLunczer Erika
22.Alapítványi bálKeczeli László, Csománé Márkovics Ibolya
25.Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól történelem és magyar órákonTörténelem és magyar tanárok
27.PénzhétLunczer Erika
Március
1.Érettségi összesítő jelentés megküldéseFaragó Gabriella.
14.Diáknap, március 15. –i ünnepélyDÖK, Gelencsér-Tóth Anett
FőzőversenyTanárok
15.Nemzeti ünnep, városi rendezvények9. osztályos osztályfőnökök
18.Ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztéseFaragó Gabriella
27.Nevelési értekezletLovag Anita
Április
3.Pályaorientációs napDÖK
12.Ideiglenes felvételi rangsor beküldéseFaragó Gabriella
Szakmák éjszakájaLunczer Erika
12.FőzőversenyIskolai döntő
15.Szóbeli érettségi és szakmai vizsgatételek leadásaFaragó Gabriella, Lunczer Erika, szaktanárok
10. és 11. évfolyamosok jelentkezése emelt szintű érettségi felkészítőreFaragó Gabriella, osztályfőnökök
16,Megemlékezés a Holocaust áldozatairólhumán munkaközösség
17.ÖTÖK találkozója
szünet előtti utolsó tanítási napKeczeli László, Lunczer Erika, munkaközösség-vezetők
18-23.Tavaszi szünet
24.Szünet utáni első tanítási nap
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26.Netfit felmérés végetestnevelők
30.Általános isk. és a 8.oszt. diákok kiértesítése a felvételről, ill. elutasításrólFaragó Gabriella
12. és 13. évfolyam osztályozó konferenciájaKeczeli László
DÁTUMESEMÉNYFELELŐS
Május
2.Hirdetés, bolondballagásKeczeli László, DÖK
3. (10.00)BallagásKeczeli László, Faragó Gabriella, 11-12.évf. osztályfőnökök, Sasvári Szilvai.
6.Magyar írásbeli érettségi 9-11. évf. tanítási szünetFaragó Gabriella
7.-8.Matematika, történelem érettségiFaragó Gabriella
9.Angol nyelv érettségiFaragó Gabriella
10.Német nyelv érettségiFaragó Gabriella
9-10.Leendő 9. évfolyam nyelvi szintfelméréseNyelvi munkaközösség
13.Emelt Informatika érettségiKeczeli László rendszergazda
14.Biológia érettségiFaragó Gabriella,
15.Ágazati és ágazaton kívüli
szakmai vizsgatárgyak, közép és emelt szintenFaragó Gabriella
16.Informatika érettségiFaragó Gabriella,rendszergazda
17.Földrajz érettségiFaragó Gabriella
13-17., 22.-tőlOKJ írásbeli vizsgákLunczer Erika
29.Kompetencia mérés 10. évf.Lunczer Erika, Potó Sándor Frigyesné
Június
3.Pedagógus kirándulásKeczeli László, Lovag Anita
3-14OKJ szóbeli vizsgákLunczer Erika
4.Megemlékezés a nemzeti összetartozásrólosztályfőnökök
12.Jegyek zárása, osztályozó konferenciaKeczeli László
13.Sportnaptestnevelők
14.utolsó tanítási nap
Tanévzáró ünnepély Keczeli László
17-től aug. 31.Nyári szünet
17-28.Nappali szóbeli érettségi vizsgákKeczeli L., Faragó Gabriella,
21.9. évfolyamosok beiratkozásaKissné Gerhát Erika, Faragó Gabriella, leendő of-k.
Július
1.Tanévzáró tantestületi értekezletKeczeli László
Augusztus
23.Alakuló értekezletKeczeli László
26-27.JavítóvizsgákFaragó Gabriella
Munkaértekezletek szerdai napokon, szükség szerint. Vezetőségi megbeszélések hétfőn reggel. Tágabb iskolavezetőségi
értekezletek minden hónap első szerda.
Az iskolavezetés ügyeleti rendje
Keczeli LászlóH-Sz730 – 1400
P800 – 1300
Faragó Gabriella
H800 – 1600
K800 – 1300
Sz-Cs800 - 1530
P800 – 1300
Lunczer ErikaH, Cs 800 – 1530
K800 - 1300
Sz800 - 1600
P800 - 1300
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Tanítási napok száma 178
8 nap felhasználása:
•1 nap magyar érettségi írásbeli – május 6.
•1 nap Pedagógus kirándulás június 3.
•1 nap Noszlopy Nap – Diáknap – március 14.
•1 nap DÖK pályaorientáció április 3.
•1 nap Sportnap június 13.
•1 nap Pályaorientációs nap december 1.
•2 nap főzőverseny október 13. és december 15.

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Intézményi tanfelügyelet még nem történt.

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=9
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
A pedagógiai program tartalmazza:
http://www.ngkszki.hu/alapdok/KSZC_Noszlopy_Pedagogiai_program.pdf
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A pedagógiai program tartalmazza:
http://www.ngkszki.hu/alapdok/KSZC_Noszlopy_Pedagogiai_program.pdf
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
A pedagógiai program tartalmazza:
http://www.ngkszki.hu/alapdok/KSZC_Noszlopy_Pedagogiai_program.pdf
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Tanulmányok alatti vizsgák
Iskolánkban a tanulmányi időben írásbeli és szóbeli osztályozó-, különbözeti-, szint-, javító-, pótló vizsgát tartunk, amennyiben
szükséges. A különböző típusú vizsgák és követelményeik:
? Osztályozó vizsga: adott félév vagy tanév ismeretanyagának bemutatása, ha nem lehetséges az adott tárgyból a diákot
osztályozni a félév vagy tanév közben szerzett érdemjegyei alapján vagy más ok miatt.
Időpontja: a félév, év vége előtti egy-két hétben, jellemzően határozatban.
A jelentkezés módja: minden esetben az adott szaktanárral előre egyeztetve.
?Különbözeti vizsga: adott időszak (jellemzően félév, tanév) ismeretanyagának bemutatása más intézményből vagy más szakról
való átvételkor.
Időpontja: az átvételi határozatban megjelölt időre.
A jelentkezés módja: minden esetben az adott szaktanárral előre egyeztetve. ? Szintvizsga: 10. osztály második félévében
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idegen nyelvekből tartott írásbeli és szóbeli tudásszint felmérés a 9., 10. évfolyam anyagából. Időpontja: tavasszal, a
nyelvtanárok által meghatározott A jelentkezés módja: nincs külön jelentkezés.
? Javítóvizsga: egy tanév ismeretanyagának bemutatása adott tárgyból, melyből a tanév végén a diák elégtelen minősítést
szerzett.
Időpontja: augusztus vége, munkatervben meghatározott időpontban.
A jelentkezés módja: tanév végén (nyár folyamán) a bizonyítvány leadásával.
? Pótló vizsga: amennyiben a diák bármelyik előző vizsgán neki fel nem róható okból nem jelenik meg, akkor a vizsgát
pótolhatja.
Időpontja: a vizsgát követő lehető legkorábbi időpontban.
A jelentkezés módja: az adott vizsgát szervezőnél.
Az egyes vizsgák pontos tananyagáról a vizsgáztató tanárok adnak felvilágosítást, illetve irányadó a NAT kerettantervekben
megadott tananyag.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
OsztályLétszám
9. A
29
9. B
35
9. C
37
9. D
32
10. A33
10. B26
10. C20
10. D36
11. A26
11. B27
11. C15
11. D21
12. A26
12. B28
12. C25
12. D19
5/13A
24
5/13B
24
5/13C
19
5/13D
18

Utolsó frissítés: 2018.11.06.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001216
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001216
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001216

010 - Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma Németh István Fasori
Telephelye (7400 Kaposvár, Németh István fasor 8)

1. Általános adatok
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A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE
2019/2020. tanévre
Kaposvári Szakképzési Centrum
OM: 203027
Kaposvár
2019.
I.A felvételi rendszer működési módját a következő jogszabályok írják elő:
•2011. évi CXC. törvény a köznevelésről
•20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
•14/2017. (VI. 14.) EMMI (a 2017/2018. tanév rendje) rendelet 2. számú melléklete
II.A tagintézmények belső szabályait rögzítő dokumentumok a felvételi alapelveit rögzítik:
•A Pedagógiai Program
•Az SZMSZ tartalmazza a tanulók felvételét a tanulói jogviszony létrejöttét, meg-szüntetését.
•Iskolai Házirend
Ha a meghirdetett szakirányban a felvettek száma nem éri el a jogsza-bályban rögzített minimális mértéket, az intézmény más
szakirányt, illetve más intézményben való továbbtanulást (átirányítás) ajánl fel a jelentkező-nek.
Tagintézményenkénti tanulmányi területek, tagozat kódok:
Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma
Tagintézmény címe, tel. és fax száma: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2. ? (+36 82) 420-526 Fax: (+36 82) 415-233
Tagintézmény honlapja és e-mail címe: www.ngkszki.hu, mail@kozgaz.ngkszki.hu, noszlopykszki@gmail.com
Tagintézmény vezetője: Keczeli László
Tagintézmény pályaválasztási felelőse: Faragó Gabriella
Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai:
Szakgimnázium
Képzés belső kódjaÉvfolyamok számaAlkalmazott tantervSzakterület jellemzőiEgyéb oktatási
jellemzőKépzési keret
(fő)Felvételi tan-tárgyTagozat képesítés szá-ma és neve
(OKJ)
0210 4+1 szakgimnáziumi kerettanterv Közlekedés, szállítmá-nyozás és logisztika angol és német nyelv 34 központi írásbeli
felvételi 54 841 11
Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
02204+1szakgimnáziumi kerettantervKözgazdaságangol és német nyelv34központi írásbeli felvételi54 344 01
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
02304+1szakgimnáziumi kerettantervÜgyvitelangol és német nyelv34központi írásbeli felvételi54 346 03
Irodai titkár
02404+1szakgimnáziumi kerettantervInformatikaangol nyelv34központi írásbeli felvételi54 481 02
Gazdasági informatikus
02451+4+1szakgimnáziumi kerettantervTurisztikamagyar-német kéttannyelvű34központi írásbeli felvételi54 812 03
Turisztikai szervező, értékesítő
Felvételi eljárás rendje: Központi írásbeli felvételi eredményének pontszáma felezve (50 pont), valamint a 7. osztály és a 8.
osztály félévi tantárgyi eredményei magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyakból. Így az
elérhető maximális pontszám összesen 100 pont.
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Egészségügyi alkalmasság szükséges az ügyvitel ágazaton (ép kezek, ép érzékszervek)
Felvételi vizsgára jelentkezés módja: az általános iskolában történik
Vizsga követelményei: központi írásbeli vizsga magyarból és matematikából
Vizsga időpontja, helye: az Oktatási Hivatalnál regisztrált intézményekben, 2019 január 19. 10.00 óra, pótfelvételi: 2019 január
24. 14.00 óra
Vizsgázó teljesítményének értékelése: központi értékelési útmutató alapján
Egyéb: A 0240-es kódszámú Informatika ágazaton a kötelező idegen nyelv az angol, a 0245-ös kódszámú Turisztika ágazaton a
kötelező idegen nyelv a német.

I.A felvételi eljárás ütemezése
?Jelentkezés módja, határideje
? December 7-ig a tanuló jelentkezik a központi írásbeli vizsgára. A tanuló maga döntheti el, hogy melyik vizsgaszervező
intézménybe nyújtja be a je-lentkezési lapját, függetlenül a felvételi eljárás keretében benyújtandó je-lentkezéseitől
?Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
?Határidő: 2019. március 18.
?Tanulói adatlapok egyszeri módosításának lehetősége
?A módosítás lehetősége az általános iskolában: 2019. március 21-22.
?Felvételi központ elektronikus formában megküldi a hozzánk jelentkezett tanulók névsorát
?Határidő:2019. március 28.
?Felvételi központ a módosító tanulói adatlapok alapján a kiegészített jelentkezettek listáját megküldi iskolánknak
?Határidő:2019. április 09.
?Iskolánk az ideiglenes felvételi jegyzéket megküldi a Felvételi központnak
?Határidő:2019. április 12.
?A felvételi központ egyezteti az igazgatói döntést, kialakítja a végeredményt, és megküldi iskolánknak az egyeztetett felvételi
jegyzéket.
?Határidő:2019. április 23.
?Iskolánk levélben megküldi a felvételi eredményeket a tanulóknak, illetve az álta-lános iskolák igazgatóinak
?Határozat felvételről, orvosi alkalmassági vizsgálatról, beiratkozásról.
?Határozat elutasításról.
?Határidő:2019. április30.
?Jogorvoslati lehetőség
?A tanuló a határozat ellen jogorvoslattal élhet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
?A jogorvoslati kérelmet az iskola fenntartójához (Innovációs és Technológiai Minisztérium, 1011 Budapest, Fő utca 44-50.)
kell címezni, a kérelmet az iskolában kell leadni, melyet az iskola továbbít a címzettnek.
?SNI tanulók felvétele
? Iskolánk szakmai alapdokumentuma és pedagógiai programja alapján sajátos nevelésű igényű tanulókat integráltan oktat.
Feltétel: egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek megfelelés

A beiratkozásra meghatározott idő:
2019. június 21. 8.00
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
9. évfolyam 5 osztály
10-12 Évfolyamonként 4 osztály
Szakképző évfolyamokon: 4 osztály
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Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
Térítési díj, tandíj megállapítása
Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
• 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.
229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 34.§ (1) e) bekezdése alapján
Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások
•A pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás.
229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 36.§ (1) b) bekezdése alapján
•A tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése.
229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 36.§ (1) c) bekezdése alapján
A tanuló kérésére az iskola igazgatója a tandíjból kedvezményt adhat
•25%-os mértékben, ha a tanuló családjában az 1 főre jutó jövedelem nem éri el a minimálbér kétszeresét
•35%-os mértékben, ha a tanuló családjában az 1 főre jutó jövedelem nem éri el a minimálbér másfélszeresét
•50%-os mértékben, ha a tanuló családjában az 1 főre jutó jövedelem nem éri el a minimálbér összegét.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó részéről nem történt ilyen ellenőrzés.
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:
Hétfőtől péntekig 6.00-20.30-ig
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Naptári terv 2018/2019.
DÁTUMESEMÉNYFELELŐS
2018.aug.24.Isk. vezetés és tantestület munkába állKeczeli László
Alakuló értekezletKeczeli László
27-28.Javító-pótló vizsgákFaragó Gabriella
30.Gólyatábor9-es osztályfőnökök
Szeptember
3.Tanévnyitó, első tanítási napKeczeli L., Sasvári Szilvia
3.Felnőttoktatás indításaLunczer Erika
5.OKJ javítóvizsgára jelentkezésLunczer Erika
6.Munkaközösségi munkatervek leadásaMk.vezetők
7.
10. évfolyam Újvárfalvára kirándulosztályfőnökök
9. évfolyamosok szülői értekezleteFaragó Gabriella, Lovag Anita, osztályfőnökök
13.12. évfolyamosok szülői értekezleteosztályfőnökök
14.Osztálytermek, szaktantermek dekorációja, szertárak rendezéseOsztályfőnökök, szaktanárok
19.DiákközgyűlésSasvári Szilvia
25.9. évfolyamosok kompetencia mérése 1-3. órábanKeczeli László, osztályfőnökök
28.Szülői választmány, szülői értekezlet a 10-11. évfolyamontantestület
Tanmenetek elkészítése, korrekciójaOsztályfőnökök, szaktanárok
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8. osztályosok felvételi előkészítőjének megszervezéseFaragó Gabriella
3-28.Tematikus szülői értekezletek az általános iskolákbanKeczeli László, Faragó Gabriella
Október
1-5.OKJ írásbeli vizsgákLunczer Erika
3.tantestületi munkaértekezlet, 9. osztályban tanítók értekezlete Keczeli László, Osztályfőnökök
5.Aradi vértanúk megemlékezésTörténelem tanárok
10.Pályaválasztási nyílt nap, beiskolázási szülői értekezletmk. vezetők, Keczeli László, helyettesek, leendő osztályfőnökök
Tájékoztatás és útmutató a 9. és a 13. évfolyamos bizonyítványok és anyakönyvek kitöltésével kapcsolatosanLunczer Erika,
Faragó Gabriella
Anyakönyvek bemutatásaFaragó Gabriella, osztályfőnökök
10.Főzőverseny9. évfolyam
12.8. osztályosok tehetséggondozás indulásaFaragó Gabriella, Potó Sándor F.né, H. Kovács Bálint
13.Szombati munkanap – hétfői órarendKeczeli László, DÖK
15.Statisztikai adatszolgáltatásKeczeli László, Lunczer Erika
DÁTUMESEMÉNYFELELŐS
19.Nemzeti ünnep, megemlékezés 1956. október 23-rólHumán munkaközösség, irodalmi színpad
20.Tagozatkódok megküldése, felvételi tájékoztatók elkészítése, megjelenítése az iskola honlapjánKeczeli László
24.9. évfolyamosok kompetencia mérésének értékeléseKeczeli László
17-26.OKJ javító vizsga (szóbeli)Lunczer Erika
26.Szünet előtti utolsó tanítási nap
29-nov.2.Őszi szünet
November
5.Szünet utáni első tanítási nap
5-9.Európai Szakképzési HétKeczeli László
10. Szombati munkanap, pénteki órarend szerint, 9. évfolyamos tanulók bemutatkozása, Gólyácska Osztályfőnökök, Sasvári
Szilvia
Jegyek számának ellenőrzése, E-naplók ellenőrzéseFaragó Gabriella, Lunczer Erika
14.Főzőverseny10. évfolyam
14.Nevelési értekezletLovag Anita
20-24.Európai Szakképzési HétKeczeli László
23.OKM határidő
December
1.Szombati munkanap, hétfői órarendKeczeli lászló
6.Télapó, MikulásSasvári Szilvia
7. SzalagavatóKeczeli László, osztályfőnökök
12.Központi felvételi írásbeli feladatlapok számának megadásaKeczeli László, Lunczer Erika
15.MunkanapKeczeli lászló
17.Nyugdíjasok karácsonyaGelencsér-Tóth A, Lovag A., Sasvári Szilvia.
21.Szünet előtti utolsó tanítási nap
21.Főzőverseny11. évfolyam
27-től jan.2-igTéli szünet
2019. Január
3.Szünet utáni első tanítási nap
9.NETFIT felmérés kezdetetestnevelők
18.8. osztályosok felkészítőjének vége
19. 1000Központi felvételi Faragó Gabriella, felügyelő tanárok
23.Jegyek zárása, osztályozó konferenciaKeczeli L., tantestület
24. 1400Központi pótfelvételiFaragó Gabriella, felügyelő tanárok
25.Első félév utolsó tanítási napja
Február
KTT fordítóversenyAtalai Ildikó, Szabóné Győrfi Renáta
DÁTUMESEMÉNYFELELŐS
1.Tanulók és szülők tájékoztatása az elért eredményekrőlosztályfőnökök
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4.Tájékoztatás a továbbtanulással kapcsolatosan a 13. évfolyamosoknakLunczer Erika
4-8.OKJ vizsgák (írásbeli, gyakorlati)Lunczer Erika
6.Félévzáró tantestületi értekezletKeczeli László
7.Értesítés a központi felvételi eredményérőlFaragó Gabriella.
8.Szülői értekezlet, szülői választmány, fogadóóraÁdámkovics Tiborné, Keczeli László, osztályfőnökök
8.Főzőverseny12. évfolyam
15.Érettségi vizsgára, szakmai vizsgára jelentkezésFaragó Gabriella, Lunczer Erika
18.Általános iskolai jelentkezési lapok beérkezéseFaragó Gabriella.
20. – 28.OKJ szóbeli vizsgákLunczer Erika
22.Alapítványi bálKeczeli László, Csománé Márkovics Ibolya
25.Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól történelem és magyar órákonTörténelem és magyar tanárok
27.PénzhétLunczer Erika
Március
1.Érettségi összesítő jelentés megküldéseFaragó Gabriella.
14.Diáknap, március 15. –i ünnepélyDÖK, Gelencsér-Tóth Anett
FőzőversenyTanárok
15.Nemzeti ünnep, városi rendezvények9. osztályos osztályfőnökök
18.Ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztéseFaragó Gabriella
27.Nevelési értekezletLovag Anita
Április
3.Pályaorientációs napDÖK
12.Ideiglenes felvételi rangsor beküldéseFaragó Gabriella
Szakmák éjszakájaLunczer Erika
12.FőzőversenyIskolai döntő
15.Szóbeli érettségi és szakmai vizsgatételek leadásaFaragó Gabriella, Lunczer Erika, szaktanárok
10. és 11. évfolyamosok jelentkezése emelt szintű érettségi felkészítőreFaragó Gabriella, osztályfőnökök
16,Megemlékezés a Holocaust áldozatairólhumán munkaközösség
17.ÖTÖK találkozója
szünet előtti utolsó tanítási napKeczeli László, Lunczer Erika, munkaközösség-vezetők
18-23.Tavaszi szünet
24.Szünet utáni első tanítási nap
26.Netfit felmérés végetestnevelők
30.Általános isk. és a 8.oszt. diákok kiértesítése a felvételről, ill. elutasításrólFaragó Gabriella
12. és 13. évfolyam osztályozó konferenciájaKeczeli László
DÁTUMESEMÉNYFELELŐS
Május
2.Hirdetés, bolondballagásKeczeli László, DÖK
3. (10.00)BallagásKeczeli László, Faragó Gabriella, 11-12.évf. osztályfőnökök, Sasvári Szilvai.
6.Magyar írásbeli érettségi 9-11. évf. tanítási szünetFaragó Gabriella
7.-8.Matematika, történelem érettségiFaragó Gabriella
9.Angol nyelv érettségiFaragó Gabriella
10.Német nyelv érettségiFaragó Gabriella
9-10.Leendő 9. évfolyam nyelvi szintfelméréseNyelvi munkaközösség
13.Emelt Informatika érettségiKeczeli László rendszergazda
14.Biológia érettségiFaragó Gabriella,
15.Ágazati és ágazaton kívüli
szakmai vizsgatárgyak, közép és emelt szintenFaragó Gabriella
16.Informatika érettségiFaragó Gabriella,rendszergazda
17.Földrajz érettségiFaragó Gabriella
13-17., 22.-tőlOKJ írásbeli vizsgákLunczer Erika
29.Kompetencia mérés 10. évf.Lunczer Erika, Potó Sándor Frigyesné
Június
3.Pedagógus kirándulásKeczeli László, Lovag Anita
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3-14OKJ szóbeli vizsgákLunczer Erika
4.Megemlékezés a nemzeti összetartozásrólosztályfőnökök
12.Jegyek zárása, osztályozó konferenciaKeczeli László
13.Sportnaptestnevelők
14.utolsó tanítási nap
Tanévzáró ünnepély Keczeli László
17-től aug. 31.Nyári szünet
17-28.Nappali szóbeli érettségi vizsgákKeczeli L., Faragó Gabriella,
21.9. évfolyamosok beiratkozásaKissné Gerhát Erika, Faragó Gabriella, leendő of-k.
Július
1.Tanévzáró tantestületi értekezletKeczeli László
Augusztus
23.Alakuló értekezletKeczeli László
26-27.JavítóvizsgákFaragó Gabriella
Munkaértekezletek szerdai napokon, szükség szerint. Vezetőségi megbeszélések hétfőn reggel. Tágabb iskolavezetőségi
értekezletek minden hónap első szerda.
Az iskolavezetés ügyeleti rendje
Keczeli LászlóH-Sz730 – 1400
P800 – 1300
Faragó Gabriella
H800 – 1600
K800 – 1300
Sz-Cs800 - 1530
P800 – 1300
Lunczer ErikaH, Cs 800 – 1530
K800 - 1300
Sz800 - 1600
P800 - 1300
Tanítási napok száma 178
8 nap felhasználása:
•1 nap magyar érettségi írásbeli – május 6.
•1 nap Pedagógus kirándulás június 3.
•1 nap Noszlopy Nap – Diáknap – március 14.
•1 nap DÖK pályaorientáció április 3.
•1 nap Sportnap június 13.
•1 nap Pályaorientációs nap december 1.
•2 nap főzőverseny október 13. és december 15.

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Intézményi tanfelügyelet még nem történt.

Utolsó frissítés: 2018.11.13.
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2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=10
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
A pedagógiai program tartalmazza:
http://www.ngkszki.hu/alapdok/KSZC_Noszlopy_Pedagogiai_program.pdf
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A pedagógiai program tartalmazza:
http://www.ngkszki.hu/alapdok/KSZC_Noszlopy_Pedagogiai_program.pdf
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
A pedagógiai program tartalmazza:
http://www.ngkszki.hu/alapdok/KSZC_Noszlopy_Pedagogiai_program.pdf
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Tanulmányok alatti vizsgák
Iskolánkban a tanulmányi időben írásbeli és szóbeli osztályozó-, különbözeti-, szint-, javító-, pótló vizsgát tartunk, amennyiben
szükséges. A különböző típusú vizsgák és követelményeik:
? Osztályozó vizsga: adott félév vagy tanév ismeretanyagának bemutatása, ha nem lehetséges az adott tárgyból a diákot
osztályozni a félév vagy tanév közben szerzett érdemjegyei alapján vagy más ok miatt.
Időpontja: a félév, év vége előtti egy-két hétben, jellemzően határozatban.
A jelentkezés módja: minden esetben az adott szaktanárral előre egyeztetve.
?Különbözeti vizsga: adott időszak (jellemzően félév, tanév) ismeretanyagának bemutatása más intézményből vagy más szakról
való átvételkor.
Időpontja: az átvételi határozatban megjelölt időre.
A jelentkezés módja: minden esetben az adott szaktanárral előre egyeztetve. ? Szintvizsga: 10. osztály második félévében
idegen nyelvekből tartott írásbeli és szóbeli tudásszint felmérés a 9., 10. évfolyam anyagából. Időpontja: tavasszal, a
nyelvtanárok által meghatározott A jelentkezés módja: nincs külön jelentkezés.
? Javítóvizsga: egy tanév ismeretanyagának bemutatása adott tárgyból, melyből a tanév végén a diák elégtelen minősítést
szerzett.
Időpontja: augusztus vége, munkatervben meghatározott időpontban.
A jelentkezés módja: tanév végén (nyár folyamán) a bizonyítvány leadásával.
? Pótló vizsga: amennyiben a diák bármelyik előző vizsgán neki fel nem róható okból nem jelenik meg, akkor a vizsgát
pótolhatja.
Időpontja: a vizsgát követő lehető legkorábbi időpontban.
A jelentkezés módja: az adott vizsgát szervezőnél.
Az egyes vizsgák pontos tananyagáról a vizsgáztató tanárok adnak felvilágosítást, illetve irányadó a NAT kerettantervekben
megadott tananyag.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
OsztályLétszám
9. A
29
9. B
35
9. C
37
9. D
32
10. A33
10. B26
10. C20
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10. D36
11. A26
11. B27
11. C15
11. D21
12. A26
12. B28
12. C25
12. D19
5/13A
24
5/13B
24
5/13C
19
5/13D
18

Utolsó frissítés: 2018.11.13.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001217
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001217
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001217

011 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (8660 Tab,
Virág utca 12-14)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
http://www.rudnay-tab.sulinet.hu/
A beiratkozásra meghatározott idő:
http://www.rudnay-tab.sulinet.hu/
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
http://www.rudnay-tab.sulinet.hu/
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó részéről nem történt ilyen ellenőrzés.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:

Ellenőrző szerv
Somogy Megyei Kormányhivatal

Kezdő dátum Vég dátum
2018.11.08.
2018.11.08.
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Típusa
Törvényességi ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
http://www.rudnay-tab.sulinet.hu/
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
http://www.rudnay-tab.sulinet.hu/
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Intézményi tanfelügyelet még nem történt.

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=11
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
http://www.rudnay-tab.sulinet.hu/
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
http://www.rudnay-tab.sulinet.hu/
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
http://www.rudnay-tab.sulinet.hu/
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
http://www.rudnay-tab.sulinet.hu/
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
http://www.rudnay-tab.sulinet.hu/

Utolsó frissítés: 2018.10.19.

3. Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek
A szabadidős foglalkozások köre:
http://www.rudnay-tab.sulinet.hu/
Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:
A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:
http://www.rudnay-tab.sulinet.hu/

Utolsó frissítés: 2018.11.08.
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4. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001218
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001218
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001218

012 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Ádándi
Telephelye (8653 Ádánd, Árpád utca 4)

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

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=12
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
-
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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=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
-

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001219
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001219
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001219

013 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut
Hrsz. 024. Telephelye (8652 Siójut, )

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A beiratkozásra meghatározott idő:
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:

Ellenőrző szerv
Somogy Megyei Kormányhivatal

Kezdő dátum Vég dátum
2018.11.08.
2018.11.08.
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Típusa
Törvényességi ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
-

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=13
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
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=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
-

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001220
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001220
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001220

014 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut
Hrsz. 029. Telephelye (8652 Siójut, )

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

50 / 86

A beiratkozásra meghatározott idő:
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:

Ellenőrző szerv
Somogy Megyei Kormányhivatal

Kezdő dátum Vég dátum
2018.11.08.
2018.11.08.

Típusa
Törvényességi ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
-

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=14
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
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=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
-

51 / 86

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

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001221
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001221
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001221

015 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut
Hrsz. 031. Telephelye (8652 Siójut, )

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A beiratkozásra meghatározott idő:
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:

Ellenőrző szerv
Somogy Megyei Kormányhivatal

Kezdő dátum Vég dátum
2018.11.08.
2018.11.08.

Típusa
Törvényességi ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
-
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Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=15
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
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=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
-

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001222
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001222
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001222

016 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut
Hrsz. 033. Telephelye (8652 Siójut, )

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A beiratkozásra meghatározott idő:
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
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 fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:

Ellenőrző szerv
Somogy Megyei Kormányhivatal

Kezdő dátum Vég dátum
2018.11.08.
2018.11.08.

Típusa
Törvényességi ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
-

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=16
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
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=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
-

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001223
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001223
54 / 86

Pedagógiai program:

kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001223

017 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut
Hrsz. 035. Telephelye (8652 Siójut, )

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A beiratkozásra meghatározott idő:
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:

Ellenőrző szerv
Somogy Megyei Kormányhivatal

Kezdő dátum Vég dátum
2018.11.08.
2018.11.08.

Típusa
Törvényességi ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
-

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=17
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
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=203027
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A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
-

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001224
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001224
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001224

018 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut
Hrsz. 047. Telephelye (8652 Siójut, )

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A beiratkozásra meghatározott idő:
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:

Ellenőrző szerv
Somogy Megyei Kormányhivatal

Kezdő dátum Vég dátum
2018.11.08.
2018.11.08.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
-
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Típusa
Törvényességi ellenőrzés

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
-

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=18
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
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=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
-

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001225
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001225
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001225

019 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut
Hrsz. 0106. Telephelye (8652 Siójut, )

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A beiratkozásra meghatározott idő:
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A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:

Ellenőrző szerv
Somogy Megyei Kormányhivatal

Kezdő dátum Vég dátum
2018.11.08.
2018.11.08.

Típusa
Törvényességi ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
-

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=19
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
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=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
-
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Utolsó frissítés: 2018.11.08.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001226
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001226
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001226

020 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut
Hrsz. 0107. Telephelye (8652 Siójut, )

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A beiratkozásra meghatározott idő:
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:

Ellenőrző szerv
Somogy Megyei Kormányhivatal

Kezdő dátum Vég dátum
2018.11.08.
2018.11.08.

Típusa
Törvényességi ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
-

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
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Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=20
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
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=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
-

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001227
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001227
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001227

021 - Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Siójut
Hrsz. 0108. Telephelye (8652 Siójut, )

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A beiratkozásra meghatározott idő:
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
-
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A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:

Ellenőrző szerv
Somogy Megyei Kormányhivatal

Kezdő dátum Vég dátum
2018.11.08.
2018.11.08.

Típusa
Törvényességi ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
-

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=21
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
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=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
-

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001228
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001228
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001228

024 - Kaposvári SZC Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája (7570 Barcs, Barátság utca 9-11)
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1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
http://ipari-barcs.sulinet.hu/images/Iskolai_dokumentumok_PDF_2018/Felveteli_tajekoztato.pdf
A beiratkozásra meghatározott idő:
2019.június 20-21.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
http://ipari-barcs.sulinet.hu/images/Iskolai_dokumentumok_PDF_2018/Osztalyletszamok_csoportok_2018.pdf
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
http://ipari-barcs.sulinet.hu/images/Iskolai_dokumentumok_PDF_2018/Teritesi_dij_2018_2019.pdf
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó részéről nem történt ilyen ellenőrzés.
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 a tanév szorgalmi idejében a székhelyen 6.30-19.00-ig, a telephelyeken 7.00-16.00 óráig tart nyitva. A vidékről
korábban érkező tanulóknak a nyitás időpontjától már lehetősége van az intézményben való tartózkodásra a portás felügyelete
mellett.
A hivatalos munkaidő tanítási napokon 7.30-tól -16.00 óráig tart. Ebben az időszakban az igazgatónak vagy az egyik
igazgatóhelyettesnek az intézményben kell tartózkodnia. A vezetők benntartózkodásának rendjét egy hétre előre meg kell
határozni. Ez a heti rendszerességgel megtartandó vezetői megbeszélésen történik.
A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó vezető után az intézményben
tartózkodó és még foglalkozást tartó pedagógus a felelős az iskola működési rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a
szükségessé váló intézkedések megtételére.
Szombaton és vasárnap az intézmény zárva van. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató adhat engedélyt
kérelem alapján.
Az intézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Szünetek időtartama alatt nyitva tartás csak az igazgató
engedélyével szervezett programokon van.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
http://ipari-barcs.sulinet.hu/images/Iskolai_dokumentumok_PDF_2018/Hataridos_feladatok_2018.pdf
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Intézményi tanfelügyelet még nem történt.

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=24
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
http://ipari-barcs.sulinet.hu/images/Iskolai_dokumentumok_PDF_2018/A_LEMORZSOLODAS_ADATAI.pdf
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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=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Az egyéb foglalkozások tananyagát és követelményeit a osztályfőnöki munkaközösség-vezető és az
intézményvezető által jóváhagyott foglalkozási tervek tartalmazzák. (Az intézmény csak akkor tervez egyéb
tanulói foglalkozásokat, amennyiben ezekre van tanulói/szülői igény.)
Egyéb foglalkozások szervezeti formáit, időkeretét az intézmény SZMSZ-e tartalmazza. A tanévben indított
egyéb foglalkozásokat az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A tanuló (és kiskorú tanuló esetén
szülője) jelentkezés útján kérheti részvételét az egyéb foglalkozáson, a jelentkezés a teljes tanévre
vonatkozik.
Az egyéb foglalkozások minimális csoportlétszáma 5 fő.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
http://ipari-barcs.sulinet.hu/images/Iskolai dokumentumok PDF_2017/A hetvegi hazi feladatok es az iskolai dolgozatok
szabalyai.pdf
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
http://ipari-barcs.sulinet.hu/images/Iskolai dokumentumok PDF_2017/Osztalyozo vizsgak tantargyankenti, evfolyamonkenti
kovetelmenyei.pdf
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
http://ipari-barcs.sulinet.hu/images/Iskolai_dokumentumok_PDF_2018/Osztalyletszamok_csoportok_2018.pdf

Utolsó frissítés: 2018.10.19.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001231
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001231
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001231

025 - Kaposvári SZC Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája Béke Utcai Telephelye (7570 Barcs, Béke utca 35)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Nem releváns.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Nem releváns.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Nem releváns.
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:
Nem releváns.
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A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Nem releváns.
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:
Nem releváns.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Nem releváns.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem releváns.

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=25
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Nem releváns.
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=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Nem releváns.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Nem releváns.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Nem releváns.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Nem releváns.

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001232
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001232
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001232

026 - Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma (7500 Nagyatád, Dózsa György utca 13)
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1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
http://ady-nagyatad.hu/index.php/beiskolazas/beiskolazas
A beiratkozásra meghatározott idő:
A beiratkozás időpontja: 2019. június 20.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
http://ady-nagyatad.hu/index.php/beiskolazas/beiskolazas
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 térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként az egy főre megállapított díjak
mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények:
Megtalálható a www.ady-nagyatad.hu oldalon a Médiák/Iskolai dokumentumok menüpontban a Házirend 19-21. oldalán.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó részéről nem történt ilyen ellenőrzés.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az intézmény nyitva tartásának rendje:
Az intézmény munkanapokon reggel 6 órától este 22 óráig tart nyitva.
a)Az intézménnyel jogviszonyban állók a fenti időpontokban használhatják az iskola termeit, felszerelését, szolgáltatásait.
b) A szülők és gondviselők hétfőtől csütörtökig 07.30 és 16.00 óra, pénteken 07.30 és 14.00 óra között kereshetik fel az
intézmény hivatalos helyiségeit, ill. meghívás esetén szülői értekezlet, fogadóóra, iskolai rendezvények.
c)Az intézménnyel jogviszonyban nem állók az iskola rendezvényeit csak meghívóval látogathatják.
d)Szombat, vasárnap általában az iskola zárva tart.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtalálható a www.ady-nagyatad.hu oldalon az Iskolai élet/Eseménynaptár/2018-19-es-tanev menüpontban (http://adynagyatad.hu/index.php/iskolai-elet/esemenynaptar/2018-19-es-tanev)
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Intézményi tanfelügyelet még nem történt.

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=26
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
nappali tagozat - lemorzsolódás: 2,3 %
nappali tagozat - évismétlésre utasított: 3,89
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Megtalálható: SZMSZ 47-49. oldalán.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Megtalálható: Pedagógiai program 95-96. és a 100-101. oldalán.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Megtalálható: Pedagógiai program 22-26. oldalán.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Osztály
Létszám
7. H
32 (hatévfolyamos gimnázium)
8. H
32 (hatévfolyamos gimnázium)
9. A
15 (négyévfolyamos gimnázium)
9. B
29 (szakgimnázium)
9. C
25 (szakgimnázium)
9. D
25 (szakgimnázium)
9. H
23 (hatévfolyamos gimnázium)
10. A
18 (négyévfolyamos gimnázium)
10. B
34 (szakgimnázium)
10. C
20 (szakgimnázium)
10. H
21 (hatévfolyamos gimnázium)
11. A
27 (négyévfolyamos gimnázium)
11. B
21 (szakgimnázium)
11. C
23 (szakgimnázium)
11. H
22 (hatévfolyamos gimnázium)
12. A
24 (négyévfolyamos gimnázium)
12. B
27 (szakgimnázium)
12. C
19 (szakgimnázium)
12. H
25 (hatévfolyamos gimnázium)
11. SZG - 12. CNC
21
12. TGV
24
12. TGV-KF
20
13. GYÁ
30
13. GYMÁ - FTA
21
13. PÜ
13
13. TG 1.
12
14. GYÁ - RA
16
14. GYMÁ
11
14. PÜ
13
14. TG 2.
8
15. Á
12

Utolsó frissítés: 2018.11.06.
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3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001233
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001233
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001233

027 - Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma Baross Gábor Utcai Telephelye (7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 10)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Aktuális információk az intézmény honlapján találhatók, illetve személyesen kérhetők.
A beiratkozásra meghatározott idő:
2019.06.20 -2019.08.31.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
2 csoport
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 kollégiumi elhelyezés térítésmentes, az étkezési díjat a jogszabályokban előírtak alapján határozzuk meg, a kedvezmények
érvényesítésével.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Nincs
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:
0-24 óra, kötelező hétvégi hazautazással, péntek 16 óráig.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Az éves munkaterv alapján a nevelési évbentervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtalálható a http://ady-nagyatad.hu/index.php/iskolai-elet/esemenynaptar?showall=&start=2 link alatt.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nincs

Utolsó frissítés: 2018.11.13.

2. Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek
A szabadidős foglalkozások köre:
Honismeret szakkör
Főző szakkör
Kézműves szakkör
sportszakkör
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Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:
Nincs
A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:
Kollégiumi csoportok száma: 2
Egyes csoportok tanulói létszáma: 34 és 34 fő

Utolsó frissítés: 2018.11.13.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001234
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001234
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001234

028 - Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma (7570 Barcs,
Szent László utca 13)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
http://www.dravavolgye.hu/index.php/felveteli-tajekoztato/meghirdetett-osztalyaink
A beiratkozásra meghatározott idő:
http://www.dravavolgye.hu/index.php/felveteli-tajekoztato/felveteli-hataridok
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
A 2018/19-es tanévben:
Gimnázium: 6 osztály (7-12. évfolyam, hatosztályos gimnázium)
Szakgimnázium: 7 osztály (9-11. évfolyam)
Szakközépiskola kifutó jelleggel: 4 osztály (12-13. évfolyam)
Felnőttoktatás: 1 osztály (2/14. évfolyam)
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
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:
Házirend: 2.2 (6. oldal)
SZMSZ: 4.2 (3. oldal)
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
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Első tanítási nap:2018. szeptember 3.hétfő
Utolsó tanítási nap:2019. június 14.péntek
Az első félév utolsó napja:2019. január 25.péntek
Értesítés a félévi eredményről:2019. február 01.péntek
Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamokon:2019. május 2.csütörtök
Tanítási napok száma:179 nap szakgimnázium (9. 10. 11. évfolyam)
180 nap gimnázium és szakközépiskola (12. évfolyam)
Szünetek:
?Őszi szünet: 2018. 10. 29-11. 02.
Szünet előtti utolsó tanítási nap:2018. október 26. (péntek) – első tanítási nap: 2018. november 05. (hétfő)
?Téli szünet: 2018. 12. 24-01.02.
Szünet előtti utolsó tanítási nap:2018. december 21. (péntek) – első tanítási nap: 2019. január 03. (csütörtök)
?Tavaszi szünet: 2019.04.18-04.23.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. április 17. (szerda) – első tanítási nap: 2019. április 24. (szerda)
Áthelyezett munkanapok:
?2018. október 13. szombat2018. október 22. hétfő helyett
?2018. november 10. szombat 2018. november 02. péntek helyett (őszi szünet)
?2018. december 01. szombat 2018. december 24. hétfő helyett (téli szünet)
?2018. december 15. szombat2018. december 31. hétfő helyett (téli szünet)
Vizsgák rendje:
1.Érettségi vizsgák:
Őszi vizsgaidőszak:
•írásbeli:2018. október 12-29.
•szóbeli:2018. november 8-23.
Tavaszi vizsgaidőszak:
•írásbeli:2019. május 6-24.
•szóbeli emelt:2019. június 6-13.
•szóbeli közép:2019. június 17 -28.
2.Szakmai vizsgák
Őszi vizsgaidőszak (Erdészeti és vadgazdálkodási technikus):
•Írásbeli: 2018. október 1.
•Szóbeli: 2018. október 8.
Tavaszi vizsgaidőszak:
2019-május-június
Országos mérések:
?9. szakgimnázium általános képességfelmérése:2019. szeptember 25.
?Országos kompetenciamérés (8., 10. évfolyam):2019. május 29.szerda
?Idegen nyelvi mérés (8. évfolyam):2019. május 22szerda
?Fizikai állapot és edzettség vizsgálata:2019. január 09 - 2019. április 26.
Témahetek:
?Pénzügyi és vállalkozói témahét2019. február 25. és 2019. március 1. között
?A fenntarthatósági témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között
?Digitális témahét 2019. április 08. és 2019. április 12. között
Tanítás nélküli munkanapok: (7 nap) + 1 nap pályaorientáció a szakgimnáziumi osztályokban:
•2018. szeptember 20. áthelyezett pedagógusnap
•2019. május 06-10.érettségi szünet
•2019. április diáknap 2019. április 16. vagy 25. (időjárás függvénye)
Értekezletek:
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?Alakuló értekezlet:2018. augusztus 24.péntek 9:00
?Tanévnyitó értekezlet:2018. augusztus 30.csütörtök9:00
?Őszi nevelési értekezlet:2018. november 10.szombat
?Osztályozó értekezletek:2019. január. 28-29-30.
?Félévi értekezlet:2019. február 04. hétfő
?Tavaszi nevelési értekezlet: 2019. április/május
?Osztályozó értekezletek:
- végzős évfolyamnak:2019. április 29.
- alsóbb évfolyamoknak: 2019. június 5-6.
?Tanévzáró értekezlet:2019. június 28.péntek
Szülői értekezletek:
?2018.szeptember 2.vasárnap14:00
?2019. február 8.péntek14:00
Ünnepélyek:
?Tanévnyitó ünnepség2018. szeptember 2. vasárnap15:00 (sportcsarnok)
•Október 23-ai ünnepség2018. október 19 péntek
•Szalagavató2019. január 18.péntek17:30
•Március 15-ei ünnepség2019. március 14.csütörtök
•Ballagás2019. május 4.szombat 10:00
•Tanévzáró ünnepség2019. június 14.péntek
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
-

Utolsó frissítés: 2018.11.05.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=28
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
http://www.dravavolgye.hu/images/dvk_dokumentumok/Kozzeteteli_lista/12.-Osztaly_es_kollegiumi_csoportadatok.pdf
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Házirend: 2.5 (8. oldal)
Pedagógiai Program: 2.6 (32. oldal)
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Pedagógiai Program: 2.9 (35. oldal), 2.10 (36. oldal)
Házirend: 5.3 (22. oldal)
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Pedagógiai Program: 1.9 (12. oldal)
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
http://www.dravavolgye.hu/images/dvk_dokumentumok/Kozzeteteli_lista/12.-Osztaly_es_kollegiumi_csoportadatok.pdf
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Utolsó frissítés: 2018.11.05.

3. Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek
A szabadidős foglalkozások köre:
Pedagógiai Program: 1.5 (7. oldal), 1.11 (15. oldal)
Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:
Szabad kollégiumi férőhelyek esetén externátusi ellátás nem biztosított.
A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:
http://www.dravavolgye.hu/images/dvk_dokumentumok/Kozzeteteli_lista/12.-Osztaly_es_kollegiumi_csoportadatok.pdf

Utolsó frissítés: 2018.11.05.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001235
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001235
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001235

029 - Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma Barcs-Középrigóc
Telephelye (7570 Barcs, Barcs-Középrigóc )

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
http://www.dravavolgye.hu/index.php/felveteli-tajekoztato/meghirdetett-osztalyaink
A beiratkozásra meghatározott idő:
http://www.dravavolgye.hu/index.php/felveteli-tajekoztato/felveteli-hataridok
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
A 2018/19-es tanévben:
Gimnázium: 6 osztály (7-12. évfolyam, hatosztályos gimnázium)
Szakgimnázium: 7 osztály (9-11. évfolyam)
Szakközépiskola kifutó jelleggel: 4 osztály (12-13. évfolyam)
Felnőttoktatás: 1 osztály (2/14. évfolyam)
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
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A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Házirend: 2.2 (6. oldal)
SZMSZ: 4.2 (3. oldal)
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
ső tanítási nap:2018. szeptember 3.hétfő
Utolsó tanítási nap:2019. június 14.péntek
Az első félév utolsó napja:2019. január 25.péntek
Értesítés a félévi eredményről:2019. február 01.péntek
Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamokon:2019. május 2.csütörtök
Tanítási napok száma:179 nap szakgimnázium (9. 10. 11. évfolyam)
180 nap gimnázium és szakközépiskola (12. évfolyam)
Szünetek:
?Őszi szünet: 2018. 10. 29-11. 02.
Szünet előtti utolsó tanítási nap:2018. október 26. (péntek) – első tanítási nap: 2018. november 05. (hétfő)
?Téli szünet: 2018. 12. 24-01.02.
Szünet előtti utolsó tanítási nap:2018. december 21. (péntek) – első tanítási nap: 2019. január 03. (csütörtök)
?Tavaszi szünet: 2019.04.18-04.23.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. április 17. (szerda) – első tanítási nap: 2019. április 24. (szerda)
Áthelyezett munkanapok:
?2018. október 13. szombat2018. október 22. hétfő helyett
?2018. november 10. szombat 2018. november 02. péntek helyett (őszi szünet)
?2018. december 01. szombat 2018. december 24. hétfő helyett (téli szünet)
?2018. december 15. szombat2018. december 31. hétfő helyett (téli szünet)
Vizsgák rendje:
1.Érettségi vizsgák:
Őszi vizsgaidőszak:
•írásbeli:2018. október 12-29.
•szóbeli:2018. november 8-23.
Tavaszi vizsgaidőszak:
•írásbeli:2019. május 6-24.
•szóbeli emelt:2019. június 6-13.
•szóbeli közép:2019. június 17 -28.
2.Szakmai vizsgák
Őszi vizsgaidőszak (Erdészeti és vadgazdálkodási technikus):
•Írásbeli: 2018. október 1.
•Szóbeli: 2018. október 8.
Tavaszi vizsgaidőszak:
2019-május-június
Országos mérések:
?9. szakgimnázium általános képességfelmérése:2019. szeptember 25.
?Országos kompetenciamérés (8., 10. évfolyam):2019. május 29.szerda
?Idegen nyelvi mérés (8. évfolyam):2019. május 22szerda
?Fizikai állapot és edzettség vizsgálata:2019. január 09 - 2019. április 26.
Témahetek:
?Pénzügyi és vállalkozói témahét2019. február 25. és 2019. március 1. között
?A fenntarthatósági témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között
?Digitális témahét 2019. április 08. és 2019. április 12. között
Tanítás nélküli munkanapok: (7 nap) + 1 nap pályaorientáció a szakgimnáziumi osztályokban:
•2018. szeptember 20. áthelyezett pedagógusnap
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•2019. május 06-10.érettségi szünet
•2019. április diáknap 2019. április 16. vagy 25. (időjárás függvénye)
Értekezletek:
?Alakuló értekezlet:2018. augusztus 24.péntek 9:00
?Tanévnyitó értekezlet:2018. augusztus 30.csütörtök9:00
?Őszi nevelési értekezlet:2018. november 10.szombat
?Osztályozó értekezletek:2019. január. 28-29-30.
?Félévi értekezlet:2019. február 04. hétfő
?Tavaszi nevelési értekezlet: 2019. április/május
?Osztályozó értekezletek:
- végzős évfolyamnak:2019. április 29.
- alsóbb évfolyamoknak: 2019. június 5-6.
?Tanévzáró értekezlet:2019. június 28.péntek
Szülői értekezletek:
?2018.szeptember 2.vasárnap14:00
?2019. február 8.péntek14:00
Ünnepélyek:
?Tanévnyitó ünnepség2018. szeptember 2. vasárnap15:00 (sportcsarnok)
•Október 23-ai ünnepség2018. október 19 péntek
•Szalagavató2019. január 18.péntek17:30
•Március 15-ei ünnepség2019. március 14.csütörtök
•Ballagás2019. május 4.szombat 10:00
•Tanévzáró ünnepség2019. június 14.péntek
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Intézményi tanfelügyelet még nem történt.

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek
A szabadidős foglalkozások köre:
Pedagógiai Program: 1.5 (7. oldal), 1.11 (15. oldal)
Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:
Szabad kollégiumi férőhely esetén externátusi ellátás nem biztosított.
A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:
http://www.dravavolgye.hu/images/dvk_dokumentumok/Kozzeteteli_lista/12.-Osztaly_es_kollegiumi_csoportadatok.pdf

Utolsó frissítés: 2018.11.05.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001236
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001236
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001236

030 - Kaposvári SZC Nagyatádi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (7500 Nagyatád, Baross
Gábor utca 6)
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1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
http://www.naszi.sulinet.hu/index.php/kepzeseink
A beiratkozásra meghatározott idő:
Beiratkozás: 2019. június 21.
Pótbeiratkozás: 2019. augusztus 31.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
9. a osztály ipari gépész szakmacsoport
9. b osztály pincér szakmacsoport
9.c osztály szakács szakmacsoport
9. d osztály cukrász és eladó szakmacsoport
Szakképzési HÍD: SZH/1 osztály konyhai kisegítő
Kétéves érettségire felkészítő képzés: 12.N 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:
Közzétételi lista: http://www.naszi.sulinet.hu/index.php/letoltheto-dokumentumok

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó részéről nem történt ilyen ellenőrzés.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
http://www.naszi.sulinet.hu/index.php/letoltheto-dokumentumok
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
http://www.naszi.sulinet.hu/index.php/letoltheto-dokumentumok
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Intézményi tanfelügyelet még nem történt.

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=30
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
http://www.naszi.sulinet.hu/index.php/letoltheto-dokumentumok
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
http://www.naszi.sulinet.hu/index.php/letoltheto-dokumentumok
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
http://www.naszi.sulinet.hu/index.php/letoltheto-dokumentumok
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
http://www.naszi.sulinet.hu/index.php/letoltheto-dokumentumok
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
http://www.naszi.sulinet.hu/index.php/letoltheto-dokumentumok

Utolsó frissítés: 2018.11.06.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001237
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001237
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001237

031 - Kaposvári SZC Nagyatádi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Petőfi Sándor Utcai
Telephelye (7500 Nagyatád, Petőfi Sándor utca 2)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Nem releváns.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Nem releváns.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Nem releváns.
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:
Nem releváns.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Nem releváns.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
http://www.naszi.sulinet.hu/letoltes/kozzeteteli_lista_naszi_2018-11.pdf
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Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Nem releváns.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem releváns.

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=31
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Nem releváns.
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=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Nem releváns.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Nem releváns.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Nem releváns.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Nem releváns.

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001238
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001238
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001238

032 - Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája (7530
Kadarkút, Fő utca 1)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Tagintézményenkénti tanulmányi területek, tagozat kódok:
Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája
Tagintézmény címe, tel. és fax száma: 7530 Kadarkút, Fő u. 1. tel.: 82/950 566
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Tagintézmény honlapja és e-mail címe: www.kszjalics.com , kszcjalics@gmail.com
Tagintézmény vezetője: Iván László
Tagintézmény pályaválasztási felelőse: Némethné Somosi Mariann
Képzés kódja:
0051 4+1 év OKJ 54 811 01 Vendéglátásszervező angol és német nyelvoktatás Felvételi elbeszélgetés és egészségügyi
alkalmassági vizsgálat
00524+1évOKJ 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő turisztika angol és német nyelvoktatás Felvételi elbeszélgetés és
egészségügyi alkalmassági vizsgálat
0053 3+2 év OKJ 34 811 01 Cukrász angol és német nyelvoktatás Felvételi elbeszélgetés és egészségügyi alkalmassági
vizsgálat
00543+2évOKJ 34 811 03 Pincérangol és német nyelvoktatásFelvételi elbeszélgetés és egészségügyi alkalmassági vizsgálat
00553+2évOKJ 34 811 04 Szakácsangol és német nyelvoktatásFelvételi elbeszélgetés és egészségügyi alkalmassági vizsgálat
0056 1+2 év 21 811 01 OKJ Konyhai kisegítő (szakács) st részszakképesítés tanulásban akadályozottak képzése Felvételi
elbeszélgetés és egészségügyi alkalmassági vizsgálat
00571+2évOKJ 31 811 04 Vendéglátó eladó (vendéglátásszervező) st részszakképesítés tanulásban akadályozottak képzése
Felvételi elbeszélgetés és egészségügyi alkalmassági vizsgálat
00584évOKJ 34 811 04 Szakács st.tanulásban akadályozottak képzése Felvételi elbeszélgetés és egészségügyi alkalmassági
vizsgálat
Felvételi eljárás rendje: hivatalos felvételi eljárás szerint, felvétel a tanulmányi eredmények alapján. A felvétel feltétele a
szakmai egészségügyi alkalmasság
Egészségügyi alkalmasság kizáró feltételei:
Szakgimnázium: Epilepszia egyéni elbírálás szerint. Idült bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai. Halláscsökkenés a
társalgási beszéd-megértés zavarával. Beszédhiba. Súlyos látáscsökkenés. Egyéb betegség esetén egyéni elbírálás.
Szakközépiskola:
Cukrász
Asztma. Epilepszia egyéni elbírálás szerint. Idült bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai. Ízérzés – és szaglászavar.
Súlyos látáscsökkenés. Egyéb betegség esetén egyéni elbírálás.
Pincér
Epilepszia egyéni elbírálás szerint. Idült bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai. Ízérzés – és szaglászavar.
Halláscsökkenés a társalgási beszédmegértés zavarával. Beszédhiba. Súlyos látáscsökkenés. Egyéb betegség esetén egyéni
elbírálás.
Szakács
Epilepszia egyéni elbírálás szerint. Vegetatív disztónia. Idült bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai. Ízérzés – és
szaglászavar. Súlyos látáscsökkenés. Egyéb betegség esetén egyéni elbírálás
Szakiskola: Epilepszia egyéni elbírálás szerint. Vegetatív disztónia. Idült bőrbetegségek. Ízérzés – és szaglászavar. Súlyos
látáscsökkenés. Egyéb betegség esetén egyéni elbírálás
A felvételt meghatározó elbírálás szempontja a tanulmányi eredmény. Az átlag számításánál a 7. osztály félévi és év végi
valamint a 8. osztály félévi eredményeit vesszük figyelembe.
A jelentkezők rangsorolása: tanulmányi eredmény átlaga alapján.
Minden szakképesítés esetén egy idegen nyelv felvétele kötelező.
Egészségügyi alkalmassági valamint pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés a Szakmai és Vizsgakövetelmények
szerint szükséges.
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A beiratkozásra meghatározott idő:
Beiratkozás a középfokú iskolába:
2019. június 21. 8:00-13:00
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
00514+1 évOKJ 54 811 01 Vendéglátásszervező 17 fő
00524+1évOKJ 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő turisztika 17 fő
00533+2évOKJ 34 811 01 Cukrász 36 fő
00543+2évOKJ 34 811 03 Pincér36 fő
00553+2évOKJ 34 811 04 Szakács36 fő
00561+2év21 811 01 OKJ Konyhai kisegítő (szakács) 6 fő
00571+2évOKJ 31 811 04 Vendéglátó eladó 6 fő
00584évOKJ 34 811 04 Szakács 6 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
https://kszcjalics-hu.webnode.hu/
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó részéről nem történt ilyen ellenőrzés.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
https://kszcjalics-hu.webnode.hu/
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
https://kszcjalics-hu.webnode.hu/
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
https://kszcjalics-hu.webnode.hu/

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=32
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
https://kszcjalics-hu.webnode.hu/
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
https://kszcjalics-hu.webnode.hu/
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
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https://kszcjalics-hu.webnode.hu/
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
https://kszcjalics-hu.webnode.hu/
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
https://kszcjalics-hu.webnode.hu/

Utolsó frissítés: 2018.11.05.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001239
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001239
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001239

033 - Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakgimnáziuma, Szakképzőiskolája és Szakiskolája Kossuth
Lajos Utcai Telephelye (7530 Kadarkút, Kossuth Lajos utca 1)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Nem releváns
A beiratkozásra meghatározott idő:
Nem releváns
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Nem releváns
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:
Nem releváns
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Nem releváns
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:
Nem releváns
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Nem releváns
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem releváns
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Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=33
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Nem releváns
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=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Nem releváns
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Nem releváns
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Nem releváns
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Nem releváns

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001240
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001240
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001240

034 - Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája Rákóczi
Utcai Telephelye (7530 Kadarkút, Rákóczi utca 10)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Nem releváns
A beiratkozásra meghatározott idő:
Nem releváns
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Nem releváns
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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Nem releváns
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Nem releváns
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:
Nem releváns
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Nem releváns
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem releváns

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=34
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Nem releváns
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=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Nem releváns
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
Nem releváns
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Nem releváns
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Nem releváns

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000001241
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000001241
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000001241
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035 - Kaposvári SZC Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája Bajcsy-Zsilinszky Utcai Telephelye (7571 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky utca 175)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Nem releváns.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Nem releváns.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Nem releváns.
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:
Nem releváns.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Nem releváns.
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:
Nem releváns.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Nem releváns.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem releváns.

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=35
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Nem releváns.
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=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Nem releváns.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
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Nem releváns.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Nem releváns.
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Nem releváns.

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000002351
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000002351
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000002351

036 - Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
(7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/D.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
http://www.euszki-kap.sulinet.hu/files/felveteli_tajekoztato.pdf
A beiratkozásra meghatározott idő:
2019. június 20. 8-13 óráig
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
http://euszki-kap.sulinet.hu/content/indithatoosztalyok.htm
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 térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket az iskola házirendje tartalmazza.
Tandíjat a harmadik illetve további iskolarendszerben történő szakképzés megszerzésekor fizet a felnőttoktatásban résztvevő
tanuló, melynek összege a 2017-2018-as tanévben 7000 Ft/hó.
Ebben az esetben a komplex szakmai vizsga letétele is díjköteles.
Összege: 20 000 Ft
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó részéről nem történt ilyen ellenőrzés.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
A tagintézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon:
700-tól 1930 óráig tart nyitva.
A tagintézmény hivatalos munkaideje tanítási napokon:
8-tól 16 óráig
A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az igazgató adhat engedélyt - eseti kérelmek alapján.
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A tagintézmény, tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva, mely az iskola bejáratánál kerül kifüggesztésre (nyári
időszakban hetente, előre meghatározott időpontban és napon van ügyelet).
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
http://www.euszki-kap.sulinet.hu/content/tanevrendje.htm
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Iskolánkban a feltöltés napjáig pedagógiai szakmai ellenőrzés nem történt.
.

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203027&th=36
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
http://www.euszki-kap.sulinet.hu/content/lemorzsolodas.htm
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=203027
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
http:/www./euszki-kap.sulinet.hu/content/tanorankivuli.htm
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
http://www.euszki-kap.sulinet.hu/content/dolgozatok_szabalyai.htm
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
http://www.euszki-kap.sulinet.hu/content/vizsgakovetelmeny.htm
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
http://www.euszki-kap.sulinet.hu/content/osztalyokletszama.htm

Utolsó frissítés: 2017.11.10.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000002352
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000002352
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000002352

037 - Kaposvári Szakképzési Centrum (7400 Kaposvár, Kontrássy utca 2/A.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
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A felvétellel kapcsolatos információk tagintézményi szinten érhetőek el.
A beiratkozásra meghatározott idő:
A beiratkozásra vonatkozó információk tagintézményi szinten érhetőek el.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
A fenntartó az osztályokat, csoportokat tagintézményi szinten hagyja jóvá.
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 díjak jogcíme és mértéke tagintézményi szinten érhető el.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó részéről nem történt ilyen ellenőrzés.
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 központi szervezeti egysége munkanapokon hétfő-csütörtök 8.00-tól 16.30-ig, pénteken 8.00-tól 14.00-ig tart
nyitva.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
http://www.kszc.hu/joomla/index.php/m-dokumentumok
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
A feltöltés napjáig Intézményi pedagógiai szakmai ellenőrzés nem történt.

Utolsó frissítés: 2018.11.13.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000003730
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000003730
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000003730

038 - Kaposvári SZC Nagyatádi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Nagyatád Hrsz. 1349/1.
(7500 Nagyatád, )

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Nem releváns.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Nem releváns.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Nem releváns.
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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:
Nem releváns.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Nem releváns.
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:
Hétfő -péntek: 8:00 - 18:00
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Nem releváns.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem releváns.

Utolsó frissítés: 2018.11.08.

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

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203027-2000003731
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203027-2000003731
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203027-2000003731

A közzétételi lista letöltésének dátuma:
2018. november 13.
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