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KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2022/2023-as TANÉV 

1. Felvétel lehetőségéről szóló tájékoztató:  

http://szekacsrki.hu/beiskolazas-23-24/ 

https://www.facebook.com/szekacse 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras

_informacioi 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2022/KIFIR_kiadvany_teljes

_2022_2023.pdf 

2. Beiratkozásra meghatározott idő: 

A jelentkezés határideje (A felvételi lapok (jelentkezési lap(ok) és a tanulói adatlap) benyúj-

tása): 2023. február 22. 

Beiratkozás tervezett időpontja: 2023. június 26. 

3. Fenntartó által engedélyezett osztályok/csoportok száma: 15 osztály 

4. Köznevelési feladatot ellátó intézmény egységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 

díj fizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, kedvezmények igénylésének feltét-

elei: 

A jogszabály szerinti kedvezmények vehetőek igénybe. 

Étkezési térítési díj 2022. szeptember 1-től: 

Menza teljes áron: 660 Ft 

Kollégium (reggeli – ebéd – vacsora): 320 Ft – 660 Ft – 410 Ft 

5. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításai és időpontjai: nem releváns 

6. Nevelési-oktatási intézmény nyitvatartásának rendje: 

Az iskolai hivatal nyitvatartási rendje igazodik az iskola nyitvatartási rendjéhez és a tanítá-

si időhöz. 

http://szekacsrki.hu/beiskolazas-23-24/
https://www.facebook.com/szekacse
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi
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Tanítási idő alatt: 

hétfő-csütörtök 8.00-16.00 

péntek 8.00-13.30 

A diákok hivatali ügyeiket tanítási napokon a szünetekben, illetve az ebédszünetben intézhe 

tik el a titkárságon. 

Tanítási szünetek alatt: a főigazgató által meghatározott ügyviteli rend szerint, általában 

szerda 8.00-12.00 

A tanulók és a szülők tanügy-igazgatási kérdéseikkel, a hivatali idő alatt fordulhatnak 

az intézményhez. 

7. A pedagógiai szakmai ellenőrzések megállapításai, a személyes adatok megtartá-

sával: nem releváns 

8. Tanulók ki- és lemaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok:  

2022. augusztus 31-ei adatokhoz képest 10 kiiratkozó, 2 beiratkozó tanuló, így az október 1-

ei összlétszám: 334 fő 

9. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei: 

Az iskola tanulóinak korlátozásmentesen lehetősége van igénybe venni az iskolai könyvtá-

rat-nyitvatartási időben-, a sportcsarnokot-beleértve a kondicionáló termet is-, természetesen 

tanári felügyletet mellett, az ebédlő nyújtotta szolgáltatást, a tantermeket, tanlaborokat-

szintén tanári felügyelet mellett. 

10. A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai: 

A dolgozatok kijavítása a Házirendben szabályozottan történik, a tanár a megírástól számí-

tott 2 héten belül kijavítja azokat. Amennyiben ez nem valósul meg, a megszületett érdem-

jegy csak a tanuló döntésének megfelelően kerül be az E-Kréta rendszerébe. Egy nap csak 2 

témazáró dolgozat íratható, ezért a dolgozatírást megelőző órán a pedagógusnak ezt közölnie 

kell, s amennyiben arra a napra ez a dolgozat már a megadott számon felüli lenne, azt el kell 

halasztani. A hétvégi házi feladatok kiadásakor a tananyagfeldolgozás segítése a cél, egyéni 

gyűjtőmunka, kiselőadás, prezentáció megtartása ennek formái. Ezt a diákok önként vállal-

ják, vagyis elkészítését érdemjeggyel, szorgalmi jeggyel értékel a pedagógus, elégtelennel 

büntetni nem lehet. 
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11. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmá-

nyok alatti vizsgák tervezett ideje: 

 

A vizsgaszabályzat célja, általános szabályok 

 

Vonatkozó jogszabályok – lebonyolítás és tartalmi szabályozás: 

• a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet ide vonatkozó paragrafusainak (64-72. §) 

• a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről figyelembevételével. 

• 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról  

• a hatályos Programtantervek és Képzési és Kimeneti Követelményekben rögzítettek  

• 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

• Osztályozóvizsga - 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 64.§ (2-4) bek. 

I. Osztályozóvizsga 

 

A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott 

tantárgyból félévi vagy év végi osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozóvizs-

gát kell tennie, ha 

– előrehozott érettségire kíván jelentkezni, de még nem teljesítette az adott tantárgy ta-

nulmányi vizsgakövetelményeit; nem szerezte meg a helyi tantervben előírt osztályza-

tot. 

– a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alap-

ján osztályozóvizsgát tehet; (összesen 250 órát meghaladó hiányzás; az adott tantárgy-

ból, a hiányzás meghaladja az éves óraszám 30%-át) 

– külföldi tartózkodás, magántanulói státusz illetve egyéb ok miatt az igazgató engedé-

lyezte számára az osztályozóvizsga letételét; 

– felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozóvizsga letéte-

lére kötelezték (pl. sportolók esetében testnevelés) 

– tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve 

valamennyi tantárgyból az előírtnál rövidebb idő alatt tehet) 
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– más iskolából lépett át, és az előzőekben nem tanult tantárgyakból (pl. idegen nyelv) 

vizsga letételére kötelezték 

Az osztályozóvizsgával kapcsolatban a következők szerint kell eljárni: 

– Osztályozóvizsga évente 2 vizsgaidőszakban tehető: januárban és áprilisban, az aktuális 

tanév munkatervében megjelölt időpontban. Az igazgató ettől eltérő időpontot is kije-

lölhet. A vizsga pontos időpontjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő  a vizsga előtt két hét-

tel értesítést kap (e-napló vagy/és honlap vagy/és faliújság). 

– Egy vizsgaidőszakban általában legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető osztályozó-

vizsga. 

– Az osztályozóvizsga letételét az igazgató engedélyezi. Az osztályozóvizsgára való je-

lentkezés kérelmét az áprilisi vizsgaidőszakra március 31-ig; a januári időszakra pedig 

december 15-ig kell beadni az iskola által készített formanyomtatványon. 

– Az igazgató a vizsgázó külön kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre meg-

határozott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

– Abból a tantárgyból, mely az iskola pedagógiai programjában nem szerepel, igazgatói 

engedéllyel más iskolában, vendégtanulói jogviszonyban lehet osztályozóvizsgát tenni. 

(A vendégtanulói jogviszonyt a fogadó intézmény igazgatója létesíti a tanulóval.) Ez 

esetben az osztályozóvizsgákra a fogadó intézmény vizsgaszabályzatának rendelkezései 

vonatkoznak. 

– Vendégtanulói jogviszonyban-iskolánkban vizsgázó tanuló vizsgáira e vizsgaszabályzat 

vonatkozik. 

– Indokolt esetben a tanuló más iskolában is jelentkezhet a vizsga letételére. Erre az en-

gedélyt az igazgató adja. 

– Az osztályozóvizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége 

alól. 

 

 

A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pe-

dagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, 

amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. 

Akkor is, ha a tanuló független vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról, magasabb év-

folyamra jutásáról – a vizsgabizottság által adott osztályzat figyelembevételével – az 

Intézmény dönt. 

 

Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

 

Az osztályozóvizsga követelményeit az iskola nevelőtestülete a helyi tantervében hatá-

rozza meg. 

A vizsgatárgyak követelményrendszere minden vizsgatantárgy követelményei azonosak 

az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény pedagógiai programjában található 

követelményrendszerével. 

 

Az írásbeli vizsgák általános szabályai 

Egy vizsganapon három írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 15 perc pihenőidőt kell 

biztosítani. A lebonyolítás szabályai a következők: 

– Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként és évfolyamonként max. 60 perc. (Általá-

ban 45 perc, de legfeljebb 60 perc áll a tanuló rendelkezésére.) 

– A tanteremben minden padban csak egy diák ülhet. 
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– A tanuló csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron, feladatlapon dolgozhat. A fel-

adatlapon fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a vizsga dátumát, a tanuló nevét, 

osztályát, az évfolyamot, melynek tananyagából vizsgázik a tanuló. 

– a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló hozza 

magával 

– Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizs-

gázó feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pon-

tos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A 

vizsgáztató pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti 

az iskola igazgatójának, aki az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul ki-

vizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. 

Az írásbeli vizsga javítása 

– Az igazgató által megbízott javítótanár az írásbeli dolgozatot piros tollal kijavítja, a ta-

nuló hibáit jelöli. 

– Ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszkö-

zöket használt, - rávezeti a feladatlapja és értesíti az igazgatót. 

Az írásbeli jellegű gyakorlati vizsgán (pl. informatika) az írásbeli szabályai szerint kell 

eljárni. 

 

A szóbeli vizsgák általános szabályai 

A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani. A 

vizsga-bizottság legalább háromtagú, s amennyiben lehetőség van, a vizsgabizottságba 

leg-alább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. A 

vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg taní-

totta. Az elnöki teendőket az igazgató megbízottja látja el. 

A legfontosabb szabályok a következők: 

– Egy napon legfeljebb három szóbeli vizsga tehető le. 

– A vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie 

– Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a kérdező tanár 

gondoskodik (kivétel számológép, azt a vizsgázónak kell hoznia). 

– A szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz egy adott évfolyam tananyagából, majd a 

tantárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökkel készül az önálló feleletre. A tanulónak az 

általa kihúzott tétel kidolgozására min. 30 percet kell biztosítani (kivéve az idegen 

nyelv, ahol nincs felkészülési idő). A tételben szereplő kérdések megoldásának sor-

rendjét a vizsgázó határozza meg. 

– A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthe-

tik. 

– A feleletek maximális időtartama 15 perc. A felelet során a tanuló a felkészülési idő 

alatt készített jegyzeteit használhatja. 

– A feleletek alatt legalább három vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie. 

– Az a tanuló, aki a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleleté-

nek értékelése nem éri el az elégséges szintet, egy alkalommal póttételt húzhat. Ez 

esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy 
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az elért pont-számot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osz-

tályzatot ennek alapján kell kiszámítani. 

– A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja 

folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabi-

zottság tagjaitól segítséget kaphat. A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a 

vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel ki-

fejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló feleletét önhibájából nem tudta 

folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgá-

zó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, 

vagy a rendelkezésre álló idő el-telt. 

– Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból, vagy ugyanazon tantárgy 

következő évfolyamának anyagából történő tételhúzás előtt legalább tizenöt perc pihe-

nő-időt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

– Ha a tanuló csak szóbeli vizsgát tesz, teljesítményéről a kérdező tanár rövid írásos érté-

kelését a bizottság a vizsga jegyzőkönyvéhez mellékeli, vagy abban rögzíti. 

– Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavar-

ja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezhe-

ti ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsga-

bizottság megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga 

jegyzőkönyv-ében fel kell tüntetni. A szabálytalanság elbírálásában a 20/2012. EMMI 

rendelet 69.§ (6-7), illetve 71.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. 

– Osztályozóvizsga esetén a szóbeli vizsgát évfolyamonként általában más-más napon 

kell lebonyolítani, hiszen a felsőbb évfolyam vizsgájának szóbeli részére csak akkor 

bocsátható a vizsgázó, ha az alacsonyabb évfolyam vizsgáján megfelelt. A vizsgázó ké-

résére az igazgató engedélyezheti, hogy ilyen esetben vizsga egy napon legyen. 

A szóbeli jellegű gyakorlati vizsgán (pl. testnevelés) a szóbeli szabályai szerint kell el-

járni. 

 

A vizsga értékelése 

A vizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy munkaközösség által 

el-fogadott értékelési rendszere szerint történik. A vizsga nem ismételhető meg. A 

vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyít-

ványba a megfelelő záradékkal be kell vezetni. 

Az eredményhirdetés 

 javítóvizsga esetén a bizonyítvány kiosztásával történik, legkésőbb az adott vizsgaidő-

szak utolsó szóbeli vizsgáját követő napon, 

 egyéb vizsga esetén legkésőbb az utolsó vizsgát követő napon az igazgató vagy megbí-

zottja hirdeti ki az eredményt (az e-naplóban, a honlapon vagy faliújságon ki-hirdetett 

formában). 
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12. Szabadidős foglalkozások köre: 

 íjász szakkör,  

 német és angol nyelvi szakkör, 

 sportkörök: kézilabda, kondicionáló,atlétika, labdarúgás sportágakban, 

 szakmai és közismereti versenyekre történő felkészítő foglakozások 

13. Externátusi ellátás igénybevételének lehetősége: nincs lehetőség erre. 

14. Kollégiumi csoportok száma, egyes csoportokban tanulók száma:  

2 csoport, 17, illetve 22 fővel 
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15. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók száma: 15 osztály 

osztályok 

sorszáma 
évfolyam száma  

és megnevezése 

munkarend 

megnevezés 

2022. október 1-jei  

ténylétszám  (fő) 

1.  
9. AC ebből: 

  
  

 

9."A" Mezőgazdasági 

technikus, Azonosító:     

508111709 nappali rendszerű 22 

9. "C" Sütő-és cukrász-

ipari technikus, Azo-

nosító: 507210513 nappali rendszerű 8 

2.  
9. GIS ebből:   

 9. GI nappali rendszerű 8 

9. S: Sportedző-

sportszervező Azono-

sító: 510142002 nappali rendszerű 13 

3.  
9. E: Kereskedő és 

webáruházi technikus 

Azonosító: 

504161303 nappali rendszerű 26 

4.  

9. PC Pék-cukrász 

Azonosító: 

407210512 nappali rendszerű 29 

5.  
9. MG ebből:     

 

9."M" Gazda Azonosí-

tó: 408111704 nappali rendszerű 11 



TTÖÖRRÖÖKKSSZZEENNTTMMIIKKLLÓÓSSII  RREEFFOORRMMÁÁTTUUSS  OOKKTTAATTÁÁSSII  KKÖÖZZPPOONNTT  
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9."G" Mezőgazdasági 

gépész Azonosító: 

408101707 nappali rendszerű 12 

6.  
10. ASC ebből:     

 

10."A" Mezőgazdasági 

technikus Azonosító: 

508111709 nappali rendszerű 15 

10."C" Sütő-és cuk-

rászipari technikus 

Azonosító: 

507210513 nappali rendszerű 7 

10. S: Sportedző-

sportszervező Azono-

sító: 510142002 nappali rendszerű 6 

7.  
10. BEGI ebből:   

 

10.BE-E: Kereskedő és 

webáruházi technikus 

Azonosító: 

504161303 nappali rendszerű 11 

10.BE-B: Pénzügyi-

számviteli ügyintéző 

Azonosító: 

504110901 nappali rendszerű 6 

10. GI nappali rendszerű 10 

8.  
10. PC Pék-cukrász, 

Azonosító: nappali rendszerű 21 
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9.  
10. MG ebből:   

 10.M Gazda Azonosí-

tó: 408111704 nappali rendszerű 15 

10.G Mezőgazdasági 

gépész: 408101707 nappali rendszerű 9 

10. 
11. AC ebből:   

 

11."A" Mezőgazdasági 

technikus Azonosító: 

508111709 nappali rendszerű 15 

11."C" Sütő-és cuk-

rászipari technikus 

Azonosító: 

507210513 nappali rendszerű 6 

11.  
11. MG ebből:   

 

11. M Gazda Azonosí-

tó: 408111704 nappali rendszerű 12 

11. G Mezőgazdasági 

gépész: 408101707 nappali rendszerű 8 

12.  
12. AC ebből:     

 
12. A Mezőgazdasági 

technikus 

 OKJ:54-541-02 nappali rendszerű 9 

12.C Élelmiszeripari 

technikus 

OKJ: 54-541-02 nappali rendszerű 5 

13.  
11. DPC ebből:   

 

11. D Pék 407210511 nappali rendszerű 5 

11. PC Pék-cukrász 

407210512 nappali rendszerű 9 

14.  13. I Intenzív érettségi-

re felkészítő, 2 éves 

képzés nappali rendszerű 17 

15.  

5/13. AC ebből:   
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5/13. A Mezőgazdasá-

gi technikus 

OKJ: 54-621-02 nappali rendszerű 12 

5/13. C Élelmiszeripari 

technikus 

OKJ: 54-541-02 nappali rendszerű 7 

 
Összesen: 334 

 

 

Törökszentmiklós, 2022. október 28. 

 

 

      dr. Bischofné Németh Katalin 

tagintézmény-vezető 

    

 


