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A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

23-24. §-ai alapján intézményünk honlapján személyazonosításra alkalmatlan formában, korláto-

zástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, 

a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő hozzá-

féréssel minden tanév október 31-ig (az OSAP-jelentés megküldését követő tizenöt napon belül), 

illetve aktuálissá válásuk szerint közzé kell tenni a Tartalomjegyzékben felsorolt adatokat (a közzé 

tett anyagok személyes adatokat nem tartalmazhatnak). 



1. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, 

csoportok száma 
 

1.1. Beiratkozás a 2022/2023. tanévre: 2022. június 23. (csütörtök) 8.00 – 14.00 
 

1.2. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát a 10. fejezet tartalmazza, 

a maximális osztály- és csoportlétszám túllépését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

2. A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartásának rendje, az éves munkaterv alapján 

a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai 
 

2.1. Az iskola nyitvatartása 

2.1.1. A tanulók fogadásának rendje (a nyitvatartás) 

Az Illéssy Tagintézmény szorgalmi időben, tanítási napokon reggel 6 órától a tanórák, tanórán 

kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 16 óráig van nyitva. 

Az iskola ezen időponttól való eltérő nyitvatartására – előzetes kérelem alapján – a tagintézmény 

igazgatója adhat engedélyt. A nyitvatartás rendjét bővebben a Házirend tartalmazza. 
 

2.1.2. Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje 

Az alkalmazottak az intézményben a nyitvatartási idő alatt, az elrendelt túlmunka, valamint 

intézményi rendezvények időtartamára tartózkodhatnak benn az intézményben. Ettől eltérő nyitva-

tartásra – előzetes kérelem alapján – a tagintézmény igazgatója adhat engedélyt.  
 

2.1.3. A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

A tagintézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy a tagintézményben a vezetői 

feladatok folyamatosan ellátottak legyenek az alábbiak szerint: 

Hétfő – csütörtök: 7.00 – 16.00, péntek: 7.00 – 15.00  

A folyamatos, intézkedési jogkörrel bíró állandó vezetői jelenlét érdekében a vezetők egymás 

között kialakítják a benntartózkodásának rendjét. 
 

2.2. Az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események 

időpontjai 

Első tanítási nap: 2021. szeptember 1. (szerda) 

Utolsó tanítási nap: - Utolsó, befejező évfolyamon a középiskolában: 2022. április 29. (péntek) 

 - Többi évfolyamon: 2022. június 15. (szerda) 

Első félév vége: 2022 . január 21. (péntek) 

Értesítés a félévi eredményekről: 2022. január 28. (péntek) 

Értekezletek:  - félévkor: 2022. január 28. (péntek) 8.00 óra 

 - tanév végén: 2022. június 29. (szerda) 8.00 óra  

Tanítás nélküli munkanapok száma, amelyekből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – 

a nevelőtestület véleményének kikérésével – a diákönkormányzat rendelkezik, továbbá egy tanítás 

nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel:  

- szakképző iskolában: 7 nap 

- technikumban: 8 nap 



Az iskolai szünetek időpontjai 

Megnevezés  Idő 

Őszi szünet 

2021. október 25-től október 29-ig (5 nap) 

- Utolsó tanítási nap: október 22. (péntek) 

- Első tanítási nap: november 2. (kedd) 

Téli szünet 

2021. december 22-től december 31-ig (7 nap) 

- Utolsó tanítási nap: december 21. (kedd) 

- Első tanítási nap: 2022. január 3. (hétfő) 

Tavaszi szünet 

2022. április 14-től április 19-ig (2 nap) 

- Utolsó tanítási nap: április 13. (szerda) 

- Első tanítási nap: április 20. (szerda) 
 

1.) Országos mérés: a 10. évfolyamon a szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődéséről.  

A mérést az iskolának a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint a 10. évfolyamon 2022. 

április 20. – május 3. közötti időszakban kell lebonyolítani. A méréseket a Hivatal által 

elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – 

digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani. 
 

2.) Országos mérés, értékelés: a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata. A mérés 

eredményeit 2022. június 15-ig kell feltölteni a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 

informatikai rendszerbe (NETFIT).  

Felelős: testnevelő tanárok 

Az eredményekre épülő fejlesztési tervek elkészítése. 

Határidő: 2022. június 22. 

Felelős: testnevelő tanárok, tagintézmények igazgatói 
 

3.) Szakmai ellenőrzés: az Oktatási Hivatal megvizsgálja a kiválasztott nevelési-oktatási intéz-

ményekben az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók osztályozóvizsga-kötelezettségének 

teljesítését és dokumentálását. 

A szakmai ellenőrzés időpontja: 2022. január 3. és március 31. között 

 

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása 

Megnevezés Idő 

1. Pályaorientációs nap: Szakmák udvara + nyílt nap 2021. november 8. (hétfő) 

2. IX. Illéssy Gasztro Kupa – országos ételművészeti verseny 2021. december 4. (szombat) (Megjegyzés:  

a december 11. (szombat) munkanap lett áthelyezve) 

3. Félévzáró értekezlet 2022. január 28. (péntek)  

4. 
III. SZÍNEK – Baptista Középiskolák Országos Ki Mit 

Tud Vetélkedője 
2022. március 26. (szombat) 

5. Szakmai írásbeli vizsgák lebonyolítása  2022. május 

+1 

(8.) 

Projektnap a technikumi osztályokban a fenntarthatóság 

témakörében 

2022. június 13. (hétfő)  

8.00-13.00 óra 

6-7. Illéssy-napok – a diákönkormányzat rendezvénye 
2022. június 14-15. (kedd-szerda)  

8.00-12.00 óra 



Iskolai ünnepek, megemlékezések, rendezvények 

Aktualitás  Idő  Szervezeti keret 

tanévnyitó ünnepély 2021. szeptember 1.  iskolai ünnepély az udvaron 

tanévnyitó diák istentisztelet 2021. szeptember 3.  diák istentisztelet az udvaron 

fecskehét 2021. szept. 23-28. 
diákönkormányzat rendez-

vénye óraközi szünetekben 

Magyar Diáksport Napja 2021. szept. 24. (péntek) 

az egészségtudatos gondol-

kodás és iskolai mozgás-

tevékenységek témanapja 

szalagtűzés 2021. október 1. (péntek) iskolai ünnepély az udvaron 

megemlékezés az aradi vértanúkról (okt. 6.) 2021. október 6. (szerda) 
osztálykeret, részvétel 

a városi ünnepségen 

megemlékezés a hálaadásról és  

az anabaptistákról 
2021. október 22. (péntek) 

diák istentisztelet  

a tornateremben 

megemlékezés október 23-áról 
2021. október 23. 

(szombat) 

iskolánk műsora a városi 

ünnepségen 

nyílt nap (Szakmák udvara) + nyílt hét 
2021. november 8–12. 

(hétfő–péntek) 

pályaorientációs nap: 

általános és középiskolások 

részére  

szociális és egészségügyi vetélkedő 2021. november 9. (kedd) 
térségi verseny általános 

iskolások részére 

IX. Illéssy Gasztro Kupa – országos 

ételművészeti verseny 

2021. december 4. 

(szombat) 

országos verseny az iskola 

rendezésében 

a karácsony ünnepköre 2021. december 21. (kedd) 
diák istentisztelet 

a tornateremben 

idegen nyelvi versmondó verseny 
2022. február 10. (csüt.) 

13.00 óra 

térségi verseny általános 

iskolások részére 

a kommunista diktatúra áldozatainak 

emléknapja (febr. 25.) 
2022. február 25. (péntek) osztálykeret 

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozási témahét 2022. március 7-11. 
tanítási órákba integrált 

programok 

megemlékezés 1848 tavaszáról 
2022. március 11. (péntek) 

és március 15. (kedd) 

részvétel a városi ünnep-

ségen + Illéssy Sándor 

szobránál és az Illéssy-

sírkertben megemlékezés 

Digitális Témahét 2022. április 4-8. 
tanítási órákba integrált 

programok 

a holokauszt áldozatainak emléknapja (ápr. 16.) 2022. április 13. (szerda) osztálykeret 

a húsvét ünnepköre: virágvasárnap, 

nagypéntek, húsvét  

2022. április 10. vagy  

április 13. (szerda) 

diák istentisztelet a 

tornateremben 

ballagás 2022. április 29. (péntek)  iskolai ünnepély az udvaron 

szakmunkásavató 2022. május 27.  ünnepély a Vigadóban 

Nemzeti Összetartozás Napja (jún. 4.) 2022. június 4. (szombat) 
részvétel a városi 

ünnepségen 

pünkösdi ünnepkör alkalmából istentisztelet  2022. június 13. (hétfő) tornaterem 

fenntarthatósági témanap a technikumi 

osztályokban  

2022. június 13. (hétfő) 

8.00-13.00 óra 

projektnap (Vásár utca 

25/1.) 

Illéssy-napok 2022. június 14-15. a diákönkormányzat rendezvénye 

tanévzáró ünnepély 2022. június 15. (szerda) iskolai ünnepély 

Négyfalui utazás a Határtalanul! pályázat 

keretében 

2022. június-július  

(6 nap) 
40 diák + 4 kísérő 

Négyfalui vendégek fogadása a 

Határtalanul! pályázat keretében 

2022. június-július  

(6 nap) 
40 diák + 4 kísérő 



Vizsgaidőszakok, vizsganapok 

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok 

Középszintű érettségi írásbeli vizsga Időpont 

magyar nyelv és irodalom 2022. május 2. 900 (hétfő) 

matematika 2022. május 3. 900 (kedd) 

történelem 2022. május 4. 900 (szerda) 

angol nyelv 2022. május 5. 900 (csütörtök) 

német nyelv 2022. május 6. 900 (péntek) 

ágazati szakmai vizsgatárgyak,  

ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak 
2022. május 11. 800 (szerda) 

informatika, digitális kultúra 2022. május 13. 800 (péntek) 

Középszintű szóbeli érettségi vizsga (jún. 13-24. között) Időpont 

szóbeli vizsgák a 12. A osztály számára 2022. június 16-17. (csüt.-péntek) 

szóbeli vizsgák a 13. I osztály számára 2022. június 20-22. (hétfő-szerda) 
 

Az ágazati alapvizsga vizsganapjai 

Írásbeli és gyakorlati vizsgarész Időpont 

írásbeli, gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység 2022. május 30. – június 10.  

javító és pótlóvizsga 2022. június 24. (péntek) 
 

A mellék-szakképesítés vizsganapjai 

Mellék-szakképesítés szóbeli és gyakorlati vizsgarész Időpont 

szóbeli és gyakorlati vizsgarész a 11. A osztály számára 2022. június 16-22. (csüt.-szerda) 
 

Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok szakképző iskolában és technikumban 

Vizsgatevékenység Időpont 

Október 

írásbeli vizsgarész, írásbeli, központi 

gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység 
2021. október 8. 1000 (péntek): cukrász, pincér 

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint 

szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység 
2021. október 

Február 

írásbeli vizsgarész, írásbeli, központi 

gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység 
2022. február 10-11. 1000 (csütörtök-péntek) 

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint 

szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység 
2022. február 

Május 

írásbeli vizsgarész, írásbeli, központi 

gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység 

2022. május 12. 1000 (csütörtök): gépi forgácsoló 

------------------------------------------------------------ 

2022. május 13. 1000 (péntek): cukrász, 

kereskedő, pincér, szakács, vendéglátásszervező 

szóbeli és gyakorlati vizsgarész 2022. május-június 

szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység 2022. május-június 
 



3. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 
 

 A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskola által szervezett egyéb foglalkozáson. 

 Az egyéb foglalkozások formái: 

- rendszeres elfoglaltságok: szakkör, sportkör, 

- nem rendszeres elfoglaltságok: iskolai rendezvények, ünnepségek, múzeum, színház, mozi 

látogatás. 

 A tanuló kezdeményezhet különböző tanórán kívüli foglalkozásokat és részt vehet azokon. 

Kezdeményezheti iskolai diákkör létrehozását is. A kezdeményezést írásban kell benyújtani a 

tagintézmény igazgatója számára. Az iskola a kezdeményezett diákkörre vonatkozó javaslatot a 

faliújságon közzé teszi. 

 A tanuló joga, hogy tagja legyen a rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli 

foglalkozásoknak, diákkörnek, különböző szak- és sportköröknek, valamint iskolán kívüli 

társadalmi szervezeteknek. 

A különböző rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások indítására a 

jelentkezési lehetőséget az iskola – a jelen házirendben meghatározott – a tantárgy 

választásához hasonlóan biztosítja. 

Az iskola akkor köteles megszervezni és biztosítani a kezdeményezett foglalkozás működését, 

ha az arra jelentkezők létszáma eléri a 10 főt. 

 A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel adott tanévben 

kötelező, ha arra a tanuló jelentkezett. A rendszeres tanórán kívüli foglakozáson való 

részvételről kijelentkezni csak a következő évi igényfelméréskor lehet. 

 A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások ingyenesek, de egyes szakkörök 

és az önképzőkörök – azok jellegétől függően – térítési díjasak is lehetnek. Ennek feltételeit, a 

fizetendő díjakról való tájékoztatást az intézmény a jelentkezések előtt megadja. 

 Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások (pl. színház-, mozi-, 

múzeumlátogatás) igénybevételéért (utazás, belépők) részvételi díjat kell fizetni.  

A foglalkozásokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a tanuló, illetve a 

kiskorú tanuló szülője számára meg kell adni. A részvételi díjas foglalkozáson való részvétel a 

tanuló számára nem lehet kötelező úgy, hogy annak térítési díja befizetésére is kötelezve legyen. 

 A tanórán kívüli foglalkozások időpontját és helyszínét az intézmény a foglalkozásra jelent-

kezők, valamint a foglalkozást tartó igényei figyelembe vételével állapítja meg. A tanórán kívüli 

foglalkozások időpontjáról a tanulók írásbeli, vagy szóbeli tájékoztatást kapnak. 

 

4. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 
 

4.1. A házi feladat szabályai 

A tanulók kötelessége – a köznevelési törvényből és az intézmény házirendjéből is fakadóan – a 

tanulás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás, 

gyakorlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag elsajátításának érdekében szóbeli és 

írásbeli házi feladatot adhatnak. A házi feladatok célja, hogy a tanulók: 

- elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat, 

- megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és 

- segítsék a logikus gondolkodás kialakítását és fejlesztését. 



A hétvégi házi feladatok esetében a szaktanár arra törekszik, hogy tantárgyanként a várható 

felkészülési idő a 30 percet ne haladja meg. Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése 

a tanórán már megtörtént. 

Iskolai szünetekre kötelező házi feladat adható, de – a tananyag feldolgozásának ütemében, 

lehetőség szerint – inkább egyéni fejlesztő, pótló feladatokat kell adni. A tanulókat motiváló, 

szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától függően, tetszőlegesen adható. 

A tanuló kötelessége, hogy iskolai és házi feladatát maradéktalanul, rendszeresen készítse el a 

tanórákra. Az el nem készített házi feladat elégtelen érdemjeggyel minősíthető. 
 

4.2. Az iskolai dolgozatok szabályai 

 Egy napon kettőnél több témazáró dolgozat nem íratható. A dolgozat várható időpontjáról – 1 

héttel előtte – a szaktanár tájékoztatást ad. A hiányzás miatt meg nem írt dolgozatot pótolni kell. 

 A dolgozatokat 10 tanítási napon belül ki kell javítani, és ki kell osztani. 

 

5. A központi írásbeli vizsgadolgozatok megtekintése 
  

5.1. Helyszín, időpont  

A Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium Illéssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola Tagintézménye – a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 34. § (3) bek. alapján – minden vizsgaidőszakban gondoskodik központi 

írásbeli vizsgát szervező középiskolaként a vizsgázó által elkészített és az iskola által kiértékelt 

dolgozatok megtekintéséről, és tájékoztatást ad az értékelésre vonatkozó észrevételek megtételének 

szabályairól. 

A vizsgadolgozatokat a tagintézményben (Kisújszállás, Arany János utca 1/A, I. em.) lehet 

megtekinteni, s az időpontokat az iskola igazgatója jelöli ki az adott vizsgaidőszakban. 

A megtekintéstől való igazolt távolmaradás esetén kérésre addig az időpontig tudjuk biztosítani 

a dolgozatok megtekintését, ameddig a vizsgaelnök számára el nem juttatjuk. 
 

5.2. Kiértékelt feladatlapok megtekintése  

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének 

jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizáró-

lag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt 

tehet.  
 

5.3. Észrevétel lehetősége 

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban 

adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül 

lehet igazolási kérelmet benyújtani. A kérelem benyújtási határideje jogvesztő.  

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, 

az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, 

megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli 

az észrevételt tevővel.  

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, 

ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása 

jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy 

munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak.  



Az Oktatási Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat 

formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül 

rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi 

az iskolának és az észrevételt tevőnek.  

A fentiekről a vizsgázókat a központi írásbeli vizsgák megkezdése előtt dokumentált módon 

tájékoztatjuk. 

 

6. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, 

a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje,  

az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje 
 

A tanulmányok alatt a vizsgák 

Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák: 

- osztályozóvizsga, (osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában – a szakképzésre 

vonatkozó rendelkezések szerint – szervezett beszámoltató vizsga is), 

- javítóvizsga, 

- pótló vizsga, 

- különbözeti vizsga, 

- ágazati alapvizsga. 
 

Osztályozó vizsga letétele annak a tanulónak kötelező a félévi és tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha  

- mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt 

teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozó vizsgát kell tennie, 

- felmentették a tanórai foglalkozáson való részvétel alól. 
 

Osztályozó vizsga letétele annak a tanulónak engedélyezhető, akinek: 

- az adott tantárgyból az előző félévi és év végi eredménye legalább 4 (jó) volt, 

- tanulmányi átlaga az előző tanév végén 3,51 volt, és nem bukott egy tantárgyból sem, 

- teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem 

minősíthető, és a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület 

az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak 

száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a szülő/gondviselő 

irányába tett, jogszabályban meghatározott értesítési kötelezettségének. 
 

Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki 

- a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

- az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély 

nélkül eltávozik. 
 

Pótló vizsgát tehet az a tanuló, aki 

- a vizsgáról számára fel nem róható okból elkésik, távol marad, illetve a megkezdett vizsgáról 

engedéllyel eltávozik. 



Különbözeti vizsgát tehet az a tanuló, aki 

- iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő 

az intézmény a különbözeti vizsga letételét. Iskolánk bármely évfolyamába belépő tanulók 

esetén, ha a helyi tantervünkben szereplő, a beiratkozás tanévéig tanult tantárgyak éves 

óraszámainak összege kevesebb, mint az iskolánk helyi tantervében szereplő összeg, a belépő 

tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie. Ugyancsak különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult 

tantárgyakból is. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig 

egyedileg kell a tagintézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében. 
 

Ágazati alapvizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki 

- az adott ágazathoz tartozó szakmák tekintetében a technikumban az első két tanévben, 

a szakképző iskolában az első tanévben ágazati alapoktatásban vett részt.  
 

Az ágazati alapvizsga  

- állami vizsga, amely a tanulónak az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges 

szakmai alaptudását és kompetenciáit országosan egységes eljárás keretében méri,  

- teljesítését az év végén adott bizonyítványba be kell jegyezni, 

- eredménye a szakmai vizsga végeredményébe beleszámít, 

- sikeres teljesítése esetén jogosult a tanuló a duális képzésbe (szakirányú oktatásba) való 

belépésre, 

- teljesítése a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott munkakör betöltésére való 

alkalmasságot igazol. 
 

Ha az ágazati alapvizsgát eredménye elégtelen, a tanuló magasabb évfolyamra nem léphet. 

Az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben, ha a képzésben részt 

vevő személy elégtelen ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a tanév második félévében teheti le. 

A javítóvizsgán is elégtelen ágazati alapvizsgát tett képzésben részt vevő személy a tanév végén 

nem minősíthető és a tanulmányait az ágazati alapoktatás megismétlésével folytatja. 

Az ágazati alapvizsgát nem kell megismételnie annak a tanulónak, aki egy szakma megszerzését 

követően az adott ágazathoz tartozó további szakmát kíván szerezni. 
 

A vizsgák időpontja  

A vizsga reggel 8 órakor kezdhető és általános iskolában legfeljebb 16 óráig, középfokú iskolában 

legfeljebb 17 óráig tarthat.  

 Osztályozó vizsga évente két alkalommal tehető (január és június), a vizsga időpontját 

az igazgató jelöli ki. A vizsga szervezésénél figyelembe vételre kerül, hogy a tanítási év 

lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben (június 15-éig) kell megszervezni.  

 Javítóvizsga augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehető, melynek pontos 

időpontját a tagintézmény igazgatója jelöli ki.  

 Ágazati alapvizsga az ágazati alapoktatás elvégzését követően tehető: szakképző iskolában 

a 9. évfolyam, technikumban a 10. évfolyam végén. Érettségi végzettséggel rendelkezők 

számára a kizárólag szakmai vizsgára felkészítő kétéves képzésben a szakmai alapoktatásra 

az első félévben kerül sor, így az ágazati alapvizsgát mindkét iskolatípusban az első félév végén 

teszik le a tanulók. 



A vizsga iratai 

 Jegyzőkönyv, melyet a jegyzőkönyvvezető folyamatosan vezet.  

Tartalma: a tantárgy elnevezése, témakörök, megítélt osztályzat, aláírások. 

 A tanuló írásbeli munkája. 

 Egyéb dokumentumok, ha a vizsga típusa megkívánja (pl. ágazati alapvizsgánál jelentkezési lap 

stb.).  
 

Az értékelés rendje 

 Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását követően 

a vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat javítása pontozásos 

rendszerben történjék, az egyes pontszámokat és az egyes részekre kapható maximális 

pontszámot egyaránt meg kell jelölni.  

 Ha az írásbeli vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor a két 

vizsgán nyújtott teljesítmény együttese határozza meg az adható osztályzatot. 

 A tanulmányok alatti vizsgákon történő értékelés szabályai: 
 

Osztályzat Százalék 

elégtelen (1) 0-24 

elégséges (2) 25-39 

közepes (3) 40-59 

jó (4) 60-79 

jeles (5) 80-100 
 

 Az ágazati alapvizsga eredményességének alsó határát a hatályos képzési és kimeneti 

követelmények határozzák meg, és ez ágazatonként eltérő. A vizsgatevékenység akkor 

eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább: 

- 40%-át Kereskedelem ágazatban, 

- 51%-át Gépészet ágazatban, 

- 51%-át Szociális ágazatban, 

- 61%-át Turizmus-vendéglátás ágazatban 

elérte. 

Az ágazati alapvizsga eredményességének iskolai besorolása az elért százalékok és az  azokhoz 

rendelet osztályzatok szerint.  
 

Osztályzat Kereskedelem Gépészet / Szociális Turizmus-

vendéglátás 

elégtelen (1) 0-39 0-50 0-60 

elégséges (2) 40-54 51-54 61-64 

közepes (3) 55-69 55-69 65-69 

jó (4) 70-79 70-79 70-79 

jeles (5) 80-100 80-100 80-100 
 

Az osztályozó vizsga követelményei  

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény 

helyi tantervében található követelményrendszerével.  



Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje 

Félévkor és a tanítási év végén az osztályozó értekezleten kell meghatározni a hiányzásai miatt 

osztályozó vizsgára kötelezett tanulókat.  

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban is tájékoztatni kell.  

Az osztályozó vizsga időpontjáról szóló értesítést ki kell kifüggeszteni a tagintézmények hirdető 

táblájára, illetve az információkat a tanulókkal osztályfőnöki órán kell megosztani, továbbá 

a szülőkkel szülői értekezleten is ismertetni kell.  

A független vizsgabizottság előtti vizsga esetén az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal 

vezetője a vizsgázó – kiskorú vizsgázó esetén a törvényes képviselő – írásbeli kérelmére 

engedélyezheti, hogy a vizsgázó az iskola által előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen 

vizsgát. 

A középiskolában, olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a helyi tanterv alapján 

valamely vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való jogosultságot szerezhet, 

a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező követelmény a minimum hatvanperces, 

az adott tanév helyi tantervének legfontosabb tanulmányi követelményeit magában foglaló írásbeli 

vizsgarész, valamint a szóbeli vizsgarész sikeres teljesítése. 

 Az osztályozó vizsgára történő jelentkezés írásban történik. A jelentkezési lapon meg kell adni: 

- a tanuló nevét, osztályát, 

- azt a tantárgyat, melyből osztályozó vizsgát kíván tenni,  

- az osztályozó vizsgával érintett tantárgy azon évfolyamait, melyből vizsgázni kíván,  

- a jelentkezéskor a tantárgyat tanító pedagógus nevét. 

 A jelentkezési lapon a szaktanár feltüntetni azt, hogy a tanuló részére az osztályozó vizsgát 

javasolja, vagy nem javasolja. 

 A jelentkezési lapot a 18 éven aluli tanuló esetében a szülőnek is alá kell írnia. 

 A jelentkezést írásban le lehet mondani az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt 5 nappal. 

Ezt követően a vizsgát lemondani már nem lehet. 

 A vizsgára történő jelentkezést az intézmény nevében a tagintézmény igazgatója fogadja el és 

engedélyezi. Ha a tanuló az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi 

követelmények egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésével 

összefüggő osztályozó vizsgát kíván tenni, az igazgató a vizsga megkezdése előtt legalább 

30 nappal a megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetőjétől vizsgabiztos kirendelését kéri. 



7. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 
 

7.1. Lemorzsolódási mutatók 
 

Megnevezés 

Az intézmény lemorzsolódási mutatói 

2016/17. 

tanév 

2017/18. 

tanév 

2018/19. 

tanév 

2019/20. 

tanév 

2020/21. 

tanév 

2021/22. 

tanév 

2022/23. 

tanév 

Technikum 

(Szakgimnázium): 
1,3% 6,0% 0,0% 1,3% 3,7%   

Szakképző iskola 

(Szakközépiskola): 
4,1% 5,5% 13,2% 8,6% 8,8%   

Összesen: 3,4% 5,6% 10,2% 6,8% 7,3%   
 

7.2. Évismétlési mutatók 
 

Megnevezés 
Az intézmény évismétlési mutatói 

a 2020/2021. tanévben 

  Technikum  Szakképző iskola 

 Tanulók száma a tanév végén  135 fő 182 fő 

1. Osztályismétlésre bukott a tanév végén 3 22 

2. Hiányzásaik miatt nem osztályozható tanulók, ezért évismétlők 0 0 

3. Javítóvizsgára utasítva 13 15 

4. A vizsgán megjelent 8 13 

5. Sikeres vizsgát tett 8 10 

6. A vizsgán nem jelent meg 5 2 

7. A javítóvizsgán megbukott 0 3 

8. Összes évfolyamismétlő (1. + 2. + 6. + 7. sor) 8 (5,92%) 27 (14,83%) 

 

8. Az érettségi vizsgák átlageredményei 
 

Az érettségi vizsgák átlageredményei a 2020/2021. tanévben 

 nappali rendszerű iskolai oktatás  

 
4 éves  

technikum 

technikum 

érettségire felkészítő 

kétéves képzése 

iskolai átlag 

 12. A 13. I 2 osztály 

Érettségi vizsgáit megkezdte 20 fő 24 fő 44 fő 

Sikeres vizsgát tett 15 fő 15 fő 30 fő 

Előrehozott vizsgát tett év végi bukás miatt   4 fő   1 fő   5 fő 

Javító- vagy pótló vizsgát tehet 1 fő  9 fő 10 fő 

Tantárgyi átlagok    

Magyar nyelv és irodalom 3,30 (20 fő) 2,83 (24 fő) 3,06 (44 fő) 

Matematika 2,05 (20 fő) 1,87 (23 fő) 1,96 (43 fő) 

Történelem 2,50 (20 fő) 2,58 (24 fő) 2,54 (44 fő) 

Angol nyelv 2,57 (14 fő) 2,52 (21 fő) 2,54 (35 fő) 

Német nyelv 2,00   (3 fő) 1,67   (3 fő) 1,83   (6 fő) 

Kereskedelmi ismeretek (szakmai érettségi)         2,43   (7 fő)  2,43   (7 fő) 

Vendéglátóipari ismeretek (szakmai érettségi) 3,64 (11 fő)  3,64 (11 fő) 

Az érettségi átlaga 2,64 2,30 2,47 

 

 



 

 

 

 

9. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 
 

Mérés-értékelés 

megnevezése 

Eredmények (képességpontokban kifejezve) 

2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 

országos 

viszonyítási 

csoporthoz 

iskolai 

országos 

viszonyítási 

csoporthoz 

iskolai 

országos 

viszonyítási 

csoporthoz 

iskolai 

országos 

viszonyítási 

csoporthoz 

iskolai 

országos 

viszonyítási 

csoporthoz 

iskolai 

országos 

viszonyítási 

csoporthoz 

iskolai 

Szakképző iskola 

(szakközépiskola) 10. évf. - 

matematika 

1442 1423 1442 1439 1432 1387 1428 1399 1437 1376 1435 1406 

Szakképző iskola 

(szakközépiskola) 10. évf. - 

szövegértés 

1408 1385 1387 1395 1376 1377 1390 1378 1393 1379 1404 1443 

Technikum 

(szakgimnázium) 10. évf. – 

matematika 

1625 1468 1615 1482 1633 1523 1625 1489 1554 1467 1560 1404 

Technikum 

(szakgimnázium) 10. évf. – 

szövegértés 

1607 1487 1581 1483 1585 1537 1589 1487 1537 1525 1562 1341 

 

Mérés-értékelés 

megnevezése 

Eredmények (képességpontokban kifejezve) 

2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 

országos 

viszonyítási 

csoporthoz 

iskolai 

országos 

viszonyítási 

csoporthoz 

iskolai 

országos 

viszonyítási 

csoporthoz 

iskolai 

országos 

viszonyítási 

csoporthoz 

iskolai 

országos 

viszonyítási 

csoporthoz 

iskolai 

országos 

viszonyítási 

csoporthoz 

iskolai 

Szakképző iskola 

(szakközépiskola) 10. évf. - 

matematika 

1465 1476 

a járványügyi 

veszélyhelyzet miatt 

elmaradt a mérés 

        

Szakképző iskola 

(szakközépiskola) 10. évf. - 

szövegértés 

1447 1448         

Technikum 

(szakgimnázium) 10. évf. – 

matematika 

1644 1544         

Technikum 

(szakgimnázium) 10. évf. – 

szövegértés 

1632 1550         

 



 

 

 

 

10. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 
 

A 2021. október 1-jei statisztikai adatok alapján 

osztály osztályfőnök létszám lány fiú helybeli bejáró
kollé-

gista

9. A Hajdu-Ráfis Tamás
technikum turizmus-

vendéglátás ágazat
20 13 7 4 13 3

technikum kereskedelem ágazat 8

technikum szociális ágazat 15

technikum szociális ágazat 7

technikum turizmus-

vendéglátás ágazat
11

kereskedelmi szakgimn. 8

vendéglátóipari szakgimn. 15

12. A
Keserűné              

Ébner Tünde
vendéglátóipari szakgimn. 13 10 3 4 9 0

54 811 01 vendéglátásszervező 8

54 341 01 kereskedő 6

12. I Duli Annamária
technikum kizárólag érettségire 

felkészítő évfolyama (nappali)
22 13 9 6 16 0

13. I Perneki Adél
technikum kizárólag érettségire 

felkészítő évfolyama (nappali)
24 10 14 9 14 1

1/13. Ksz
Borók-Varró 

Veronika

5 0922 22 02 

kisgyermekgondozó, -nevelő
11 11 0 6 5 0

9. C
Somogyiné                

Harmati Angéla

szakképző iskola                       

gépészet ágazat
22 0 22 5 12 5

9. D Szabó István
szakképző iskola turizmus-

vendéglátás ágazat
26 22 4 2 20 4

szakképző iskola                         

kereskedelem ágazat
18

szakképző iskola gépészet 

ágazat
12

4 10 13 23 01 cukrász 6

4 1013 23 05 szakács 11

4 0732 10 03                                      

épület- és szerkezetlakatos
9

4 0416 13 02            

kereskedelmi értékesítő
6

34 811 01 cukrász 8

34 341 01 eladó 9

34 521 03 gépi forgácsoló 13

11. C Demeter István 34 521 06 hegesztő 18 0 18 12 4 2

34 811 03 pincér 6

34 811 04 szakács 20

17 352 195 157 97 209 46

10 9 14 3

17 3

Horváth Éva 16

Bikki Kálmánné 14 16 10

Lévai János 3 12 3 9 3

9 2 11 4

14 3

Törös Ágnes 8

Hidvéginé                   

Kuliga Gyöngyi
13 17 13

Keserű Sándor 11 3 4 10 0

4 2 19 2

12 3

Tóth László 19

Galambos Orsolya 13 5 3

Kovács Krisztina 19 4 3 10 10

11. D

11. B

10. C

10. B

9. E

13. A

11. A

10. A

9. B

 
 
 



 

 

 

 

11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 
 

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2020/2021. tanév 
 

Ssz. Végzettsége Szakképzettsége A tantárgyfelosztás alapján tanított osztályok 

1. főiskola, egyetem, pedagógus szakvizsga történelem – társ.ism., magyar nyelv és irodalom,  10. B, 10. C, 11. B, 11. D 

2. egyetem hitoktató 11. D, 12. A 

3. főiskola, egyetem, pedagógus szakvizsga szakmai ismeret 9. B, 9. C, 9. D, 9. E, 10. A, 10. C, 11. B, 11. C, 11. D, 13. A, 1/13. Ksz 

4. főiskola, pedagógus szakvizsga szakmai ismeret 10. A 

5. főiskola szakmai ismeret 13. A 

6. főiskola, egyetem, pedagógus szakvizsga matematika, fizika 9. A, 9. B, 9. E, 10. A, 10. C, 12. A, 13. I 

7. főiskola szakmai ismeret – szakmai gyakorlat 9. B, 9. E, 10. C, 11. A, 11. B 

8. főiskola, egyetem szakmai ismeret – szakmai gyakorlat 9. C, 10. C, 11. C 

9. főiskola, egyetem szakmai ismeret – szakmai gyakorlat 9. B, 10. A, 1/13. Ksz 

10. középfokú végzettség szakmai gyakorlat 9. A, 9.D, 10. B 

11. főiskola, pedagógus szakvizsga szakmai ismeret, informatika, testnevelés 9. B, 9. C, 9. D, 9. E, 10. B, 10. C, 11. A, 11. B, 11. C, 11. D 

12. főiskola, egyetem angol nyelv 9. A, 9. B, 9. C, 9. E, 11. B, 12. I, 13. A 

13. középfokú végzettség szakmai gyakorlat 10. B 

14. főiskola német nyelv 9. A, 9. B, 10. A, 11. A, 11. C, 11. D, 13. A, 13. I 

15. egyetem szakmai ismeret 9. B, 9. D, 10. A, 10. C, 11. A, 12. A, 13. A 

16. főiskola, egyetem szakmai ismeret – szakmai gyakorlat 9. A, 9. D, 10. A, 10. B, 12. A 

17. főiskola, egyetem informatika, szakmai ismeret 9. A, 9. B, 9. D, 9. E, 10. A, 11. A, 11. B, 11. D, 12. A, 12. I, 13. I. 

18. főiskola, egyetem 
matematika, szakmai ismeret – szakmai gyakorlat, 

természetismeret 
9. B, 9. C, 9. D, 9. E, 10. B, 11. A, 11. D, 12. I., 13. I. 

19. főiskola szakmai gyakorlat 10. B, 11. D, 13. A 

20. főiskola, egyetem szakmai ismeret – szakmai gyakorlat 1/13. Ksz 

21. főiskola társadalomismeret, társadalomismeret gyakorlat 1/13. Ksz 

22. főiskola, egyetem, pedagógus szakvizsga magyar nyelv és irodalom, történelem–társ.ism. 9. A, 9. C, 9. D, 9. E, 10. A, 11. A, 12. A 



23. főiskola, egyetem, pedagógus szakvizsga földrajz, testnevelés 9. A, 9. D, 9. E, 10. A, 11. A, 11. D, 13. I 

24. főiskola, egyetem magyar nyelv és irodalom, kommunikáció 9. B, 10. B, 10. C, 11. C, 12. I, 13. I 

25. egyetem, pedagógus szakvizsga matematika, természetismeret 9. A, 9. B, 9. C, 9. D, 9. E, 10. B, 11. B, 11. C, 12. I. 

26. főiskola szakmai gyakorlat 9. C, 9. E 

27. főiskola, egyetem, pedagógus szakvizsga szakmai ismeret – szakmai gyakorlat 9. D, 10. B, 11. B, 11. D 

28. egyetem magyar nyelv és irodalom, történelem, etika 9. A, 9. B, 9. C, 10. A, 11. A, 12. A, 12. I, 13. I 

29. főiskola könyvtár iskolai szinten 

30. főiskola, egyetem angol nyelv 9. B, 10. A, 11. A, 11. C, 13. I. 

31. főiskola bibliaismeret 9. A, 9. B, 9. C, 9. D, 9. E, 10. A, 10. B, 10. C, 11. A, 11. B, 11. C 

32. főiskola testnevelés és sport 9. B, 9. C, 10. A, 10. B, 10. C, 11. B, 12. A, 12. I 

33. egyetem szakmai ismeret 9. D, 9. E, 10. A, 10. B, 10. C, 11. A, 11. B, 11. D, 13. A  

34. középfokú végzettség szakmai gyakorlat 10. C 

35. főiskola német nyelv 11. C, 11. D 

36. főiskola, egyetem német nyelv 9. D, 10. A, 10. B, 10. C, 11. B, 12. A, 12. I., 13. A 

37. főiskola angol nyelv 9. C, 9. D, 9. E, 10. A, 10. B, 10. C, 11. B, 11. D, 12. A, 13. A 

38. főiskola, pedagógus szakvizsga SNI és BTMN tanulók ellátása iskolai szinten 

39. főiskola, pedagógus szakvizsga SNI tanulók ellátása iskolai szinten 

40. főiskola, egyetem, pedagógus szakvizsga SNI és BTMN tanulók ellátása iskolai szinten 

 

12. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége 
 

Ssz. Munkaköre, feladatköre Végzettsége Szakképzettsége 

1. műszaki vezető középfokú (érettségi és OKJ-s szakképesítés) gazdasági informatikus 

2. iskolatitkár középfokú (érettségi és OKJ-s szakképesítés) gyors- és gépíró, mérlegképes könyvelő 

3. rendszergazda középfokú (érettségi és OKJ-s szakképesítés) számítástechnikai szoftverüzemeltető 

4. laboráns felsőfokú óvodapedagógus 

 



 

 

 

 

1. sz. melléklet 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 
 

 
 



 


