Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
Technikum:
Tagozatkód 0701
Ágazat kereskedelem
Tervezett szakmai kimenet Kereskedő és webáruházi technikus
(OKJ 54 341 03)
Osztály 0,5
Felvehető tanulók száma 12
Oktatott idegen nyelv német, angol
Csoportbontásban tanult tantárgy idegen nyelv, szakmai tantárgyak
Képzési idő.5 év
Jelentkezés határideje 2020.02.19.
Tagozatkód 0702
Ágazat informatika
Tervezett szakmai kimenet Informatikai rendszer és alkalmazásüzemeltető technikus (OKJ 54 481 09)
Osztály 0,5
Felvehető tanulók száma 20
Oktatott idegen nyelv német, angol
Csoportbontásban tanult tantárgy idegen nyelv, szakmai tantárgyak
Képzési idő:5 év
Jelentkezés határideje 2020.02.19.
Szakképző iskola:
Tagozatkód 0703
Ágazat gépészet
Tervezett szakmai kimenet Gépi és CNC forgácsoló (OKJ 34 521 15),
Osztály 1+0,5
Felvehető tanulók száma 24+12
Oktatott idegen nyelv német, angol
Csoportbontásban tanult tantárgy idegen nyelv, szakmai tantárgyak
Képzési idő.3 év
Jelentkezés határideje: 2020.02.19.
Tagozatkód 0704
Szakmacsoport gépészet
Tervezett szakmai kimenet Ipari gépész (OKJ 34 521 16)
Osztály 0,5
Felvehető tanulók száma 12
Oktatott idegen nyelv német, angol
Csoportbontásban tanult tantárgy idegen nyelv, szakmai tantárgyak,
Képzési idő:3 év
Jelentkezés határideje 2020.02.19.
Tagozatkód 0705
Szakmacsoport gépészet
Tervezett szakmai kimenet Mechatronikus karbantartó (OKJ 34 523 01)
Osztály 0,5
Felvehető tanulók száma 12
Oktatott idegen nyelv német, angol
Csoportbontásban tanult tantárgy idegen nyelv, szakmai tantárgyak
Képzési idő: 3 év
Jelentkezés határideje 2020.02.19.
Tagozatkód 0706
Szakmacsoport kereskedelem, marketing-üzleti adminisztráció
Tervezett szakmai kimenet Kereskedelmi értékesítő (OKJ 34 341 02)
Osztály 0,5
Felvehető tanulók száma 12
Oktatott idegen nyelv német, angol,
Csoportbontásban tanult tantárgy idegen nyelv, szakmai tantárgyak

Képzési idő:3 év
Jelentkezés határideje 2020.02.19.
Minden képzésünkre vonatkozik
Felvételi követelmény A hetedik év végi és a nyolcadik félév magyar nyelv, magyar irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv érdemjegyeit vesszük figyelembe.
Tanórán kívüli lehetőség sport, internet, kulturális vetélkedők, korrepetálás
Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
- 2019. november 20. (gépészeti, elektronikai szakmák, helye: Mór, Iskola u. 1. – Tanműhely)
- 2019. november 20. (technikumi, a kereskedelmi és szakképző iskolai képzések, helye: Mór, Dózsa György
u.2. – Iskola)
Induló képzési formák:
I. Technikum: nappali rendszerű, 4+1 éves képzés
II. Szakképző iskola: nappali rendszerű 3 éves képzés
Felvételi:
Technikumi képzés:
Felvételi vizsga nincs, csak az általános iskolai tanulmányi eredmény (7. év végi és 8. félév magyar nyelv,
magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv érdemjegyeit) vesszük figyelembe.
Szakképző iskolai képzés
Felvételi vizsga nincs, csak az általános iskolai tanulmányi eredményt (7. év végi és 8. félév magyar nyelv,
magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv érdemjegyeit) vesszük figyelembe.
Iskolánk:
A Bakony és a Vértes találkozásánál, festői környezetben találjuk Mórt, Magyarország 100.városát, a finom
borok, a magyar és német nemzetiségi kultúra hazáját. A város központjában, műemlék jellegű épületek között
áll a Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma.
Iskolánkban több mint 130 éve folyik a nevelő-oktató munka. Ez alatt a hosszú idő alatt jelentősen megváltozott
iskolánk szerkezete, az oktatott szakmák jellege, száma és maga az épülete, berendezése is. A hagyományokra
építve, a tapasztalatokat levonva és hasznosítva végezzük mindennapi nevelő-oktató munkánkat, elsősorban
Mór és körzete tanulóinak képzését, de kollégiumunknak köszönhetően elhelyezést tudunk biztosítani a
távolabb élő diákoknak is.
Az iskola várja és vállalja mindazok képzését oktatását
- akik, technikusi vagy szakmunkás szakmai végzettséget kívánnak szerezni
A iskola várja és vállalja mindazok képzését és oktatását is
- akiknek, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság iskolánkat kijelöli, az Ő
képzésüket és értékelésüket a szekértői bizottság szakvéleménye alapján végezzük.
Valljuk, hogy a munkaerőpiacon, akkor tudnak jól elhelyezkedni a nálunk végző diákok, ha korszerű ismereteket
kapnak, ha olyan szakmákat oktatunk, melyek hiányszakmának számítanak, és ha lehetőségük van
tanulmányaik alatt több tanúsítványt, részképesítést és szakmai bizonyítványt is megszerezniük. Ennek az
elvárásnak is igyekszünk megfelelni.
Ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítunk a Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma, a Móri Táncsics Mihály Gimnázium és a Móri Gárdonyi Géza Szakiskola
diákjai számára.
Kollégiumunk Mór belvárosában található, közel a fontosabb intézményekhez (pl.: iskolák, orvosi rendelő, posta,
buszpályaudvar). Intézményünk koedukált, 50 férőhelyes. Esztétikus, otthonos környezetben biztosítjuk a
tanulás, a pihenés és a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét.
Az iskolák nyílt napjainak keretében szívesen látunk minden érdeklődő diákot és szülőt, de előzetes egyeztetés
alapján bármikor megtekinthető kollégiumunk. Jelentkezni az iskolai beiratkozás napján kell, személyesen a
kollégiumban. Lányok és fiúk jelentkezését egyaránt várjuk.
A beiratkozásra meghatározott idő
2020.06.22. 08.00-14.00

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
Technikum: 1 osztály, 2 csoport
Szakképző iskola: 3 osztály, 6 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 tanulók bizonyos esetekben térítési díjat vagy tandíjat kötelesek fizetni.
A nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése
miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor térítési díj-fizetési
kötelezettség áll fenn.
A tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése
miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlésekor térítési díjfizetési
kötelezettség áll fenn.
Az intézményben igénybe vett étkezésért a jogszabályokban meghatározottak szerint
térítési díjat kell fizetni.
A pedagógiai programhoz és a helyi tantervhez nem kapcsolódó nevelés és oktatás,
valamint ezzel összefüggő más szolgáltatás esetén tandíjat kell fizetni.
A tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi vizsga és szakmai vizsga
– beleértve a javító- és pótló vizsgát is -, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt
megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga
tandíjköteles.
A második és további szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén
tandíjfizetési kötelezettség áll fenn.
Tandíjmentesen a tanuló abban az évben kezdhet utoljára tanévet, melyben betölti 20.
életévét, egyébként tandíjköteles. Ez alóli kivételek eseteit az érvényben lévő
jogszabályok határozzák meg.
A térítési díj és a tandíj mértékének megállapítása az adott tanévben érvényes
jogszabályok és rendeletek alapján történik.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai
és időpontjai
Nem volt ellenőrzés.
Megállapítások listája:
Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Ellenőrzés típusa
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
Hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00.
Pénteken: 7.30-14.00.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események
időpontjai
Munkaterv 2019/2020-es tanév
hónap feladat
Augusztus
08.22. 8.00 Alakuló értekezlet
08.22. 9.00 Javítóvizsgák javítóvizsgák osztályozó értekezlete
08.23. 9.00 Javítóvizsgák eredményeinek kihirdetése

08.28-ig Munkaközösségek megalakulása, éves munkaterv megbeszélése
08.26-29-ig Gólyatábor
08.30. 8.00 Tanévnyitó értekezlet, balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás, bűnmegelőzési tájékoztató
08.30-ig Technikai dolgozók munkabeosztása, éves feladatok meghatározása
08.30. 8.00 Tanévnyitó értekezlet, balesetvédelmi,tűzvédelmi oktatás, bűnmegelőzési tájékoztató
Szeptember
09.01. 13-tól Kollégisták beköltözése
09.02. Tanévnyitó ünnepély + 3 osztályfőnöki óra, ifjúságvédelmi tájékoztatás,
09.03 Ingyenes tankönyvek átvétele
09.06-ig Nyári szakmai gyakorlatok elvégzésének-, és az idei tanévre szóló gyakorlati helyek meglétének
ellenőrzése
09.07-ig Ügyeleti rend kialakítása
09.09-ig Bejelentések, kérelmek leadása, más munkaviszonnyal rendelkezőknek
09.12-ig Ösztöndíj igényléshez szükséges adatok összegyűjtése és leadása
09.hó Gyakorlati képzőhelyek felkeresése
09.21-ig DÖK alakulása (elnökválasztás)
09.21-ig Tantárgyak alóli felmentések, kérelmek, szakértői vélemények leadása
09.26. 14.00 Szalagavatós megbeszélés
09.26. 15.00 Iskolai dokumentumok (SZMSZ, Házirend, PP) módosításának véleményezése (szavazás:
nevelőtestület, DÖK, intézményi tanács)
09.26. Tanmenetek leadása elektronikusan (legyen a tanmenet végén: minimum követelmény, értékelés
szempontjai), nevelési tervek, foglalkozási tervek leadása
09.27. 16.00 Szülői értekezletek minden évfolyamon
09.27-ig Naplók, csoportnaplók kitöltése
09.27-ig Törzslapok kitöltése
09.27-ig SNI-s és BTM-es tanulók csoportba osztása
09.27-ig Munkaköri alkalmassági igazolások felülvizsgálata
09.28-ig Pályaválasztási szórólapok előkészítése
09.28. STEM agyvihar verseny
Október
10.03.14.00 Bornapi Rajzkiállítás megnyitója
10.04. (péntek)Tanítás nélküli munkanap (bornapi szállóvendégek miatt)
10.04-ig Aradi vértanúkról megemlékezés (a kollégiumi faliújságon)
10.04-ig Aradi vértanúkról megemlékezés (faliújságon: tanműhely és iskola)
10.07.hétfő Tanítás nélküli munkanap (bornapi szállóvendégek miatt)
10.08-ig Októberi statisztika leadása
10.11. DÖK közgyűlés, fórum
10.14. 14.00 Szakmai munkaközösség (pályaválasztási kiállítás előkészületei)
10.14-ig Szalagok, tarisznyák számának felmérése
10.15 Következő tanévben indítandó képzések megjelentetése a felvételi kiadványokban
10.17 Kollégiumi DÖK közgyűlés, fórum
10.18 1-3 óra lesz megtartva, utána Gólyaavatás
10.18 Szalagokra, tarisznyákra előleg leadása
10.23. Október 23-i megemlékezés ( városi rendezvény )
10.23 Október 23-i megemlékezés VÁROSI RENDEZVÉNY
10.24 Szülői választmány gyűlése
10.24 Szalagavatóra szalagok, ballagásra tarisznyák megrendelése
10-11 hó Pályaválasztási tájékoztatás általános iskolákban
10.19-ig Október 23-ai megemlékezés faliújságon: (tanműhely és iskola)
10.19-ig Október 23-i megemlékezés a kollégiumban (faliújsággal)
10.24-26. Október 23-ai megemlékezés osztályfőnöki órák keretében
10.26-ig Ingyenes tankönyvigénylés felmérése
10. hó Házi versenyek indítása
10.25-26. Pályaválasztási kiállítás, Székesfehérvár
10.26-30 Utazás Nyárádszeredára

November
10.28-11.01. Őszi szünet
11.04 Első tanítási nap az őszi szünet után
11. hó Pályaválasztási szülői értekezletek
11. hó Munkaalkalmassági vizsgálatok
11. hó Fair Play kupa, Futsal kupa
11. hó Életmód verseny a NNÁ Kollégiumban
11. hó Óralátogatások, foglalkozások látogatása
11.hó Házi versenyek folytatása
11.21 Nyílt nap tanulóknak, szülőknek
11.27. Fogadóóra 15.00-17.00
11. hó Pályaválasztási szülői értekezletek.11. hó
11.27-ig 10. évfolyamosok felvitele a kompetencia-mérés felületére
11. hó Fogászati szűrővizsgálatok
December
12.05. Mikulás-buli a koleszban
12.07. 1-3 óra osztályfőnöki órák-Mikulás
12.15. Adventi vásár
12.19. Karácsonyi ünnepély a kollégiumban
12.20. Karácsonyi ünnepély 10.30-tól
12.23 - 2020.01.05. Téli szünet
2020 Január
01.06. Téli szünet utáni első tanítási nap
01. hó Implom József Helyesírási verseny
01.hó SZKTV verseny elődöntője
01.15. 14.00 Szalagavatós előkészületek megbeszélése
01.22-ig Magyar Kultúra Napja (faliújság iskolába, tanműhelybe)
01.23. Magyar Kultúra Napja vetélkedő (kollégium)
01.24. Az első félév vége
01.24 12.30 Osztályozó értekezlet
01.31. Szintvizsgák előkészítése
01.31-ig Félévi bizonyítványok kiosztása
.
Február
02. hó NNÁ Kollégium művészeti és fordítói versenye
02.04. 13.30 Félévzáró értekezlet, beszámolók szóban, írásban
02.05.16.00 Szülői értekezlet végzős évfolyamokon
02.06. Kollégiumi farsang
02.14. 18.00-tól Szalagavató (tanítás nélküli munkanap)
02.15-ig Jelentkezés szakmai vizsgákra.02.28. 16.00
02.20. 16.00 9. évfolyamos szülői értekezletek (külön téma: gyakorlati hely keresése)
02.20.17.00-18.00 Fogadóórák
02.21-ig Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapjára faliújság készítése a kollégiumba
Március
03. hó Házi versenyek folytatása
03. hó Óralátogatások, foglalkozások látogatása
03. hó Szintvizsgák
03. hó Fair Play kupa, Futsal kupa
03.04. 14.00 Nevelőtestületi értekezlet: - szalagavatóról beszámoló - ballagási megbeszélés
03.13-ig Megemlékezés 1848. március 15-éről (a kollégiumi faliújságon)

03.13. Ünnepi műsor az 5. órában, megemlékezés 1848. március 15-éről
03.13-ig Megemlékezés 1848. március 15-éről (iskolai és tanműhelyi faliújságon)
03.15. 10.00 Nemzeti ünnep, Megemlékezés 1848. március 15-éről VÁROSI RENDEZVÉNY
03.20. 135 éves iskolánk- Gálaműsor
03.21.15.00-17.00 Fogadóórák (előre bejelentkezett szülőknek)
Április
04.03. Szakmák éjszakája
04.06-ig Költészet napja-versmondó verseny
04. hó KEMP
04. hó Végzősök kirándulása
04.09-14-ig Tavaszi szünet
04.15. Szünet utáni első tanítási nap
04.hó Szintvizsgák
04. hó Tankönyvrendelés
04.hó SZKTV döntők
04. hó JAK-napi vers-és prózamondó verseny
04. hó "Fele sem igaz vetélkedő"
04.20-24. Fenntarthatósági témahét
04. hó Fejér Megyei Diáknapok
04. hó Csecsemőgondozási verseny
04. hó Honvédelmi vetélkedő
04.15-ig Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól
04.16. Pályaorientációs nap ( tanítás nélküli munkanap)
04.17. Perczel-nap ( tanítás nélküli munkanap)
04. hó NETFIT-fizikai állapotfelmérés
04.22. Föld napja- osztályok versenye
04.23. Szakmai vizsgák gyakorlati tételeinek leadása
04.28. Szerenád
04.29. Bolondballagás
04.29. Osztályozó értekezlet végzősöknek
04.30. Ballagás
Május
05.01. Munkaszüneti nap
05. hó "Vasnyűvő verseny" 10-es gépi forgácsolóknak
05.04. Végzős osztályokban naplók, törzslapok, bizonyítványok zárása, leadása.
05. hó Írásbeli szakmai vizsgák
05. hó Írásbeli érettségi vizsgák
05.27. Tizedik évfolyamosok országos kompetencia mérése
05. hó Járási - és megyei atlétikai verseny
Június
06.01. Pünkösd hétfő, munkaszüneti nap
06. hó Gyakorlati és szóbeli szakmai vizsgák
06.04-ig Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról(iskolai és tanműhelyi faliújságon)
06.04-ig Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról (a kollégiumi faliújságon)
06.04. Nemzeti Összetartozás Napja, ünnepi műsor az 1.órában
06. hó Alsóbb évfolyamok osztálykirándulása
06.hó Akikre büszkék vagyunk (városi rendezvény)
06.11. Osztályozó értekezlet
06.12. 11.00-ig Bizonyítványok, oklevelek kitöltése, leadása aláírásra
06.13. Sport-nap (3 óra megtartása után)
06.15. Utolsó tanítási nap, 1-3 óra lesz megtartva (osztályfőnöki órák), tanévzáró ünnepély
06.22. 10.00-ig Törzslapok, naplók zárása, leadása.
06.22. 08.00-14.00 Beiratkozás a kilencedik évfolyamra

06.22. 08.00-14.00 Jelentkezés a kollégiumba
06.30. 08.00 Tanévzáró értekezlet, beszámolók szóban és írásban
07.01-tól Szabadságolások

Tanítás nélküli munkanapok:
2019. 10. 04. Bornapok előtti péntek
2019. 10. 07. Bornapok utáni hétfő
2019.02.14. (péntek) Szalagavató
2020.04.16. (szombat) Pályaorientációs nap
2020.04.17. (szerda) Perczel-nap (DÖK)
2020.05.04. Szakgimnáziumi tanulóknak
2020. június Osztálykirándulások
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályok megtartásával
Tanfelügyelet 11 pedagógusnál volt.
Minősítés 1 pedagógusnál volt.

Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
Lehetőség van szakkörökön részt venni: honvédelmi, csecsemőgondozási, foci, futsal.
Lehetőség van különböző művészeti kategóriákban Fejér Megyei Diáknapokon való részvételre;
Osztálykirándulások, múzeumlátogatások, városi, megyei, régió és országos tanulmányi versenyeken való
részvétel.
Sportolási lehetőség az udvari foci, ill. röplabdapályán, konditeremben, idényszerűen télen a városi jégpályán.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Az otthoni felkészülés (házi feladat) célja:
Az iskolai tanagyag feldolgozásának ki kell egészülnie a diákok otthoni (tanulószobai, kollégiumi) munkájával,
hogy megtanulják, gyakorolják a tanórán feldolgozott anyagot, valamint hogy fejlődjön náluk az önálló tanulás
készsége.
A házi feladat követelményei:
• a kapott házi feladat a tanulók számára világos és érthető legyen
• olyan mennyiségű, ami nem terheli meg a tanulót erején felül
• a tanulók segítséget, eligazítást kapjanak a házi feladat elvégzéséhez
• pontosan meg kell jelölni a tanulásra, és a gyakorlásra szánt tananyag helyét (pl. tankönyv, munkafüzet,
feladatgyűjtemény, szöveggyűjtemény, gyakorló füzet sb.) és mennyiségét, az elvárt terjedelmet
• egyértelműen el kell választani egymástól a kötelezően elvégzendő és a gyakorlásra szánt (szorgalmi)
feladatokat.
• a feladatok változatosak legyenek, ezzel is ösztönözve a tanulókat azok elvégzésére
Diákjainkat nem terheljük túl, hogy ne vegyük el kedvüket elvégezhetetlen mennyiségű házi feladattal.
Ezért célszerű itt is, hogy az egy osztályban tanító pedagógusok egyeztessenek a kiadott házi feladatokról.

Ennek egy lehetséges módja az osztálynaplóban tartott füzet, amelybe minden tanár feljegyzi az általa kiadott
feladatokat.
Az osztálylétszámok nagysága és a tantervi követelmények is szükségesség teszik, hogy a szóbeli
számonkérés mellett rendszeresen alkalmazzuk az írásbeli számonkérést is. Ennek formái a következők:
• Témazáró dolgozat (egy-egy témakör végén, az egész téma feldolgozása során szerzett ismeretekről, egész
órán írt dolgozat)
• Röpdolgozat (az előző 1-2 tanóra anyagából írott, rövidebb dolgozat, amely a szóbeli felelést helyettesíti.
Többnyire csak az óra egy részét, kb. a felét veszi igénybe).
• Házi dolgozat (meghatározott témából, a szakirodalom önálló feldolgozásával, előre megszabott határidőre
elkészített tanulói munka).
A témazáró dolgozat írását a tanár legalább egy héttel előtte bejelenti, röpdolgozatnál ez nem szükséges, mivel
az egyenértékű a szóbeli felelettel.
Házi dolgozatnál a téma nehézségétől és a megszabott terjedelmétől függően elegendő időt (1-2 hetet) kell
biztosítani a munka elkészítésére.
Egy nap legfeljebb két témazárót és bármennyi röpdolgozatot írhatnak a diákok.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák
tervezett ideje
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megfelelnek az adott tantárgy minimum
követelményeinek, melyet minden pedagógus az első tanítási órán ismertet az adott osztállyal.
A tanulók vizsgarendjének szabályai
A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakövetelmények
Az intézményben lefolytatandó állami vizsgák lebonyolításának – értékelésének és ügyvitelének rendelkezéseit
az érvényben lévő vizsga szabályzatok határozzák meg.
A helyi vizsgák lebonyolítási rendjét a Pedagógiai Program, az intézmény helyi vizsgaszabályzata konkretizálja.
A vizsgák pontos idejéről, formájáról, helyéről, a tantárgyakról a tanulót 15 nappal a vizsga előtt értesíteni kell.
Tanulmányok alatti vizsgák:
• osztályozó vizsga
• különbözeti vizsga
• javítóvizsga
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
Az osztályozó vizsga letétele lehetséges ajánlott jegy alapján is amennyiben a tanuló részt vett a tanórai
foglalkozásokon és ott a Pedagógiai Programban megfogalmazott követelményeket teljesítette, munkája
érdemjeggyel értékelhető
Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti
vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le.
Független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a Kormányhivatal, szakmai elméleti és
szakmai gyakorlati tantárgyak esetén pedig a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt intézmény szervezi.
Független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a 20/2012 EMMI rendelet feltételei szerint a
tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával kérhet.
A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: osztályozó vizsgák a félévi és az év végi osztályozó értekezlet után
egy héten belül.

2. Az évfolyam megismétlése nem tagadható meg abban az iskolában, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban.
2.1. Ha az iskolában nem indul olyan követelmények szerint tanuló osztály, amelyben a tanulót
évfolyamismétlésre utasították, a tanuló tanulmányait az új követelmények szerinti osztályban is folytathatja.

Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek
A szabadidős foglalkozások köre

Szakkör: főző, szintetizátor, Gödör,természetjáró,sport,dekorációs szakkör
Érdeklődési kör: sport, internet.
Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége
Externátusi ellátás nálunk nincs.

