A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola
közzétételi listája a 2013/2014-es tanévre
1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: http://www.zsoldos.sulinet.hu/
2. Beiratkozásra meghatározott idő: 2014. június 25-június 26-ig.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma a 2013/2014. tanévben: 34 osztály
3. A térítési díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, térítési díj mérséklése:
http://www.zsoldos.sulinet.hu/download/2013-2014_teritesi_dij_hatarozat.pdf
4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelést nem tartott,
valamint köznevelési feladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések a 2012/2013,
2013/2014. tanévben nem voltak intézményünkben.
5. Intézményünk nyitva tartása: 600-2000
Munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
http://www.zsoldos.sulinet.hu/download/062044_MTV_Zsoldos.pdf

2013. szeptember 2. Ünnepélyes tanévnyitó
2013. szeptember 2. Első tanítási nap
2013. szeptember 10. v. 17. Tűzriadó próba: „A” épület, „B” épület, tanműhely
2013. október 7-11. Őszi szakmai vizsgák
2013. október 22. Okt. 23-i ünnepség
2013. október 24-25. Zsoldos napok
2013. október 25. Gólyabál
2013. október 28-31. őszi szünet
2013. november 13. „Nyitott kapu”
2013. december 20. Karácsonyi ünnepség
2013. december 23 – január 3. téli szünet
2014. január 17. Az első félév vége
2014. január 17. Osztályozó értekezlet
2014. február 7. Szalagavató bál 18.00 óra
2014. március 14. március. 15.-i ünnepség
2014. április 25. DÖK nap
2014. május 3. Ballagás
2014. május 5-26. Érettségi írásbeli vizsgák
2014. május 5-7. Érettségi szünet
2014. május 12-16. Írásbeli szakmai vizsgák
2014. május 28. Országos kompetencia mérés 10. osztályban
2014. június 4 Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés (a trianoni békediktátum évfordulója)

2014. június 6. Pedagógus nap
2014. június 13. Osztályozó értekezlet
2014. június 13. Utolsó tanítási nap
2014. június 16-27. Szóbeli érettségi
2014. június 16. Nyári gyakorlat kezdete
2014. június 25-26. Beiratkozás
2014. június 25. Tanévzáró ünnepség
2014. június 27. Tanévzáró értekezlet
6. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályok megtartásával:
-

nem releváns

7. Szervezési és működési szabályzat:
http://www.zsoldos.sulinet.hu/download/062044_SZMSZ.pdf
Házirend: http://www.zsoldos.sulinet.hu/download/062044_HR.pdf
Pedagógiai Program: http://www.zsoldos.sulinet.hu/download/062044_PePo.pdf
8. Pedagógusok iskolai végzettsége
Oktatott tantárgyak
Magyar nyelv és
irodalom
Történelem

Létszám
6
5

Iskolai végzettség
5 fő egyetemi
1 fő főiskola
2 fő egyetemi
3 fő főiskola
4 fő egyetem
1 fő főiskola
3 fő egyetem
1 fő főiskola
5 fő egyetem
1 fő főiskola
2 fő egyetem
3 fő főiskola
2 fő egyetem

Angol nyelv

5

Német nyelv

4

Matematika

6

Informatika

5

Fizika

2

Biológia

2

Kémia
Földrajz

1
2

Ének-zene
Testnevelés

1
5

Ember- és
társadalomismeret, etika
Kommunikáció

1

1 fő főiskola
3 fő egyetem
2 fő főiskola
1 fő egyetem

1

1 fő főiskola

Kereskedelemmarketing
Gépészet

6

Építészet

2

2 fő egyetem
4 fő főiskola
1 fő egyetem
4 fő főiskola
1 fő egyetem

5

1 fő egyetem
1 fő főiskola
1 fő egyetem
2 fő egyetem

Villanyszerelő

2

1 fő főiskola
2 fő főiskola

Gépírás

1

1 fő főiskola

Szakmai gyakorlat

8

Szépészet

3

2 fő egyetem
5 fő főiskola
1 fő érettségi
3 fő főiskola

Rendészet

3

1 fő egyetem
1 fő főiskola
1 fő érettségi

Nevelő-oktató munkát segítők
Iskolatitkár

2

Rendszergazda

2

1 fő felsőfokú
szakképesítés
1 fő érettségi
1 fő felsőfokú
szakképesítés
1 fő érettségi

9. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

2008
Országo
Országos
s átlag
kompetencia Iskola (szakköz
átlaga ,szakisk)
-mérés
eredménye

10. szakközép
10. szakiskola
10. szakközép
10. szakiskola

459
390

491
393

443
391

484
399

2009

Iskola
átlaga

Országo
s átlag
(szakköz
,szakisk)

2010

Iskola
átlaga

Országo
s átlag
(szakköz
,szakisk)

2011

Iskola
átlaga

436
369

491
392

Szövegértés
1612
1539
1570
1444
1399
1468

424
384

483
398

1559
1354

2012

Országo
s átlag
(szakköz
,szakisk)

Iskola
átlaga

2013

Országo
s átlag
(szakköz
,szakisk)

Iskola
átlaga

Országo
s átlag
(szakköz
,szakisk)

1604
1417

1514
1333

1592
1397

1561
1426

1607
1408

1624
1456

1525
1390

1616
1441

1582
1609

1625
1442

Matematika

1599
1446

1520
1437

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=029804
10. Az intézmény lemorzsolódási, bukási átlag

Bukási átlag

Lemorzsolódás

2009/2010

2010/2011

24,40%

23,05%

13,72%

9,51%

2011/2012

2012/2013

18,65%

15,08%

11,53%

17,69%

11. Az érettségi vizsga eredmények

2009/2010

Eredmény
(átlag)
2,61

2010/2011
2011/2012
2012/2013

3,22
2,67
2,85

Tanév

12. A szakmai vizsga eredmények

Tanév

Eredmény
(átlag)

2009/2010

3,19

2010/2011

3,6

2012/2013

3,73

2012./2013

3,92

13. Továbbtanulás (2012/2013)
Tanulóink 60%-a intézményünkben marad szakmai képzésen és a felnőttek nappali
gimnáziumában.

14. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét; a hétvégi házi
feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait
http://www.zsoldos.sulinet.hu/download/062044_PePo.pdf
Az írásbeli beszámoltatás rendje

Az írásbeli számonkérés a tanulók tudásának mérésére szolgáló leggyakoribb mérési eljárás,
mellyel a tanár ellenőrzi a tanulók elméleti és gyakorlati felkészültségét, feladatmegoldásban való
jártasságát, problémamegoldó képességét.
Az írásbeli számonkérés formái

Év eleji tudásszintmérő dolgozat a 9. évfolyamosok számára magyar-és idegen nyelvből,
matematikából. Teszt, feladatlap nyílt- és zártvégű válaszokkal.
Írásbeli feleletek a napi elméleti tananyagból (valamennyi tantárgyban).
Szódolgozat, szómagyarázat idegen nyelvből.
Nyelvtani tesztek idegen nyelvből: lehetnek egyetlen témájúak, érettségi-, illetve nyelvvizsga
típusúak.
Magyarról idegen nyelvre, idegen nyelvről magyarra fordítás.
Kisebb tananyagrészekből feladatmegoldás matematika, fizika, kémia, elektrotechnika,
elektronika, informatika tantárgyakból.
A villamos mérést megelőző ún. „beugró” dolgozat, amellyel a napi elméleti tananyagból történt
felkészülést lehet ellenőrizni.
Elméleti tudást felmérő dolgozat valamennyi tantárgyból, számítógépes feleltető program
alkalmazása elsősorban informatikából és idegen nyelvből.

Számítógépes feladatmegoldás elsősorban informatika tantárgyból.
Otthoni jegyzetelés, tananyagrész önálló feldolgozása.
Esszédolgozat magyar irodalomból, idegen nyelvből, történelemből.
Otthon elkészítendő házi dolgozatok (magyar irodalomból és idegen nyelvből), feladatsorok
kidolgozása matematikából, fizikából. Ez a számonkérési forma inkább a magasabb
évfolyamokra, az érettségit megelőző időszakra jellemző.
Témazáró dolgozatok minden tantárgyból, amelyek komplex módon ötvözhetik a teszt, az esszé, a
feladatmegoldás jelleget. Minden tantárgyból alkalmazzuk egy-egy nagyobb tananyagrész
befejezése után.
Évfolyamfelmérések, évfolyam ellenőrző dolgozatok: minden elméleti tantárgyban évenként és
évfolyamonként egy, de amennyiben a tantárgy jellege megengedi, a munkaközösség véleménye
alapján félévenként egy egységes évfolyamfelmérő dolgozatot iratunk.
Mérési jegyzőkönyv készítése
Az írásbeli számonkérés értékelése
Az otthoni és iskolai dolgozatokat igyekszünk kijavítani, hogy a diákokat megerősítsük
tudásukban, tanulhassanak hibáikból, s az értékelés iránymutató legyen a további
tanulmányokhoz. Minden dolgozatot legkésőbb két héten belül értékelünk. Ha a dolgozatot a
tanár két héten túl javítja ki, a tanuló dönthet arról, hogy kéri-e az érdemjegy beírását a naplóba.
A 9. évfolyamos tanulók év eleji felmérő dolgozatait értékeljük, de nem osztályozzuk. Az írásbeli
számonkérés érdemjegyei egyenértékűek, de a témazáró dolgozatok osztályzatait az
osztályozónapló erre a célra megkülönböztetett rovatába írjuk és nagyobb súllyal vesszük
figyelembe.

15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok
alatti vizsgák tervezett idejét iskolánk Pedagógiai Programja tartalmazza (51. oldal):
http://www.zsoldos.sulinet.hu/download/062044_PePo.pdf

A vizsgaszabályzat hatálya, célja
A tanulmányok alatti vizsgák célja:
azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi
osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az
intézmény Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni
a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév
összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni.
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
Osztályozó vizsga
Az Intézmény osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben
kell megszervezni.
Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a
tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást
gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár
megállapítani.
Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a
tanítási órák több mint 30 % - a.

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző
két hétben, ha
- felmentést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól,
- engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének
egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.
- osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak abban az esetben is, ha előrehozott
érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az Intézmény
helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a hiányzó
év/évek tananyagából kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó
vizsgát tennie.
Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a
tanulmányok megrövidítésére is engedélyt kaphat a tanuló.
A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő
vizsgatárgyanként 45 perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb
három vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 15 percnél nem lehet több.
A tanulmányok alatti vizsgán a közoktatási törvény 30.§ (9) bekezdésének hatálya alá
tartozó tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények
érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.
A vizsgán történt bármely szabálytalanság esetén az érettségi vizsgaszabályzatban
leírtaknak megfelelően kell eljárni.
A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény
nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a
vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét
hátrányosan befolyásolta.
Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan
megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.
Különbözeti vizsga
A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg.
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja
elő az Intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből
kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az Intézmény a megkezdeni tervezett
évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele
a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.
A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg
kell az Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.
Javítóvizsga
Ha a tanuló tanév végén – legfeljebb három tantárgyból- elégtelen osztályzatot kap,
javítóvizsgát tehet.
Június 15-ig minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskola honlapján közzé kell tenni.
Javítóvizsga augusztus 21. és augusztus 31. között – egyeztetett időpontban szervezhető.
A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.

Pótló vizsga
Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az
osztályozó/pótló/különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem
teljesített vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás
alapján az igazgató jelöli ki.
Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga
A tanuló alapvető joga, hogy tanulmányai során pedagógusaitól független bizottság előtt,
tanulmányok alatti vizsgát tehet, amely lehet osztályozó-, és javítóvizsga.
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal
szervezi.
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője aláírásával – a félév, illetve a szorgalmi idő
utolsó napját megelőző harmincadik napig, amennyiben hiányzás miatt nem értékelhető és
osztályozó vizsga letételére kap engedélyt, az engedély megadását követő öt napon belül
jelentheti be, ha független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni.
A tanuló amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból / tantárgyakból megbukott, s
javítóvizsgát tehet, a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy a
javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le.
Tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei
A vizsgabizottság minimum három főből áll.
-

elnök
kérdező tanár
ellenőrző tanár

Az általa ellátandó feladatok
Az elnök
- felel a szabályok betartásáért,
- ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet,
- ha kell szavazást rendel el
Kérdező tanár(ok)
- csak megfelelő tanári végzettséggel lehet
- lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte.
Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért.
Ellenőrző tanár
- lehetőség szerint szakos tanár
- felel a vizsga szabályszerűségéért

Írásbeli vizsgák általános szabályai
-

a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet
a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a tanuló nevét
és a dátumot
- a feladatlap megoldásának ideje 45 perc
- a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló hozza magával
Egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell biztosítani, kivétel, pótló
vizsga esetén, három írásbeli vizsga tartható
Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt jegyzőkönyvben rögzíti, és
felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak
Az írásbeli vizsga javítása
-

a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot
ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközöket használt, rávezeti a feladatlapja és értesíti az igazgatót
A szóbeli vizsga általános szabályai
-

egy napon három szóbeli vizsga tehető le
a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie
a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helységet kell biztosítani.
a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökkel készül az
önálló feleletre
a felkészülési idő legalább 30 perc, kivétel az idegen nyelv ahol nincs felkészülési idő
a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja
a felelet maximum 15 percig tarthat
ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy alkalommal póttételt húz
két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet
Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, jegyzőkönyvet készít és a
vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről
szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a törvények alapján dönt.

Gyakorlati vizsga általános szabályai
- a gyakorlati oktatás vezető tanárnak kötelező a vizsgázót tájékoztatni a gyakorlati vizsga rendjéről
- a gyakorlati vizsgarész a vizsga feladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel kell értékelni
Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje
A vizsgatárgyak követelményrendszere
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény pedagógiai
programjában található követelményrendszerével.
A pedagógiai programban meghatározott tanulmányi idő lerövidítésével (tanév összevonás, egyéni haladási
rend, stb.) élni kívánó diákok esetén érvényes vizsgarendet lásd az 1. számú mellékletben.
A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
• osztályozó vizsgákra,
• különbözeti vizsgákra,
• javítóvizsgákra
vonatkozik.

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
• aki osztályozó jelentkezik,
• akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára 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.
Alkalmassági vizsga
A rendészeti szakmacsoportba felvételt nyer, vagy a katonai alapismeretek tantárgyat tanulhatja és részt vehet
katonai önvédelem oktatásban, aki megfelel:
- - az egészségügyi alkalmassági vizsgán
- - a fizikai - erőnléti alkalmassági vizsgán (futás, fekvőtámasz, hanyattfekvésből felülés)
- - a kötetlen elbeszélgetésen (általános intelligencia, kommunikációs készség, honvédségrőlrendőrségről kialakult kép)

16. Létszámadatok a 2013/2014-es tanévre

Osztály
9. A
9. B
Komplex szakképzés
10. E
11. E
Előrehozott szakképzés
10. A
Általános képzés
10. F
Felzárk.képzés
9. K
9. P
9. R
10. K
10. P
10. R
11. K
11. R
12. K
12. P
12. R

2013. október 1-i
létszám (fő)
26
22
48
25
23
48
22
214
12
12
28
30
25
18
18
22
30
24
22
19
24

Szki. képzés
11. G
12. G
Felnőttek Gimn.
11. A
11. B
11. C
11. D
11. F
12. A
12. B
12. C
12. D
12. E
12. F
Szak-képző
13. T
Kereskedő Logisztikai üi.
Nappali tag. létszám összesen

260
23
14
37
25
29
32
16
23
24
23
21
17
28
22
260
13
13

700

11.I
12.H
12.I
Esti tag. létszám

56
21
11
88

Iskolai létszám

788

