Különös közzétételi lista
1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató,
Beiskolázás
Felvételi tájékoztató adatok
A 2018/ ’19-es tanévben indítható osztályok

Szakma

Tanulmányterület
kódja

Szakgimnáziumi képzés (4+1)
Grafikus
2001
Épületgépész
2002
technikus
Irodai titkár
2003
Szakközépiskolai képzés (3 év)
Hegesztő
2004
Központifűtés- és
2005
gázhálózat
rendszerszerelő
Épület és
2006
szerkezetlakatos
Kőműves
2007
Festő, mázoló,
2008
tapétázó
Szárazépítő
2009
Ács
2010
Női szabó
2011

Felvehető
létszám
(fő)
20
14
14
56
14
14
14
14
14
14
14

2. A beiratkozásra meghatározott idő
Eseményterv
3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb
díjfizetési kötelezettség
Tandíjfizetési és egyéb díjfizetési kötelezettség intézményünkben nincs,
szabályzataink egyéb kötelezettséget nem írnak elő.
4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános
megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami

Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések,
vizsgálatok nyilvános megállapításai
A fenntartó az intézmény értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett. Az
Állami Számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem
tett
5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
Az Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti Szakgimnáziuma:
„A” épület (Herbolyai út 9.) az elméleti oktatás színhelye:
„B” épület (Herbolyai út 7.) a gyakorlati oktatás színhelye:

600-2100.
600-2100.

Felnőttképzés, felnőttoktatás és gyakorlati képzés esetében a foglalkozások 2000
óráig tarthatnak.
Az intézmény szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon - kivételes esetektől
eltekintve - zárva tart.
Tanítási

szünetekben

ügyeleti

rend

szerint

tart

nyitva

az

Intézmény

„A” épülete: 700 – 1500.
Ezektől, illetve a szokásos rendtől való eltérésre – eseti kérelmek, események alapján
az igazgató ad engedélyt.
Az Intézmény nyitvatartási, ügyfélfogadási rendje:
A tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése 8.00 óra és 15.00 óra között
történik. A tanulók az ügyintézés módjáról, helyszínéről az osztályfőnöktől
kapnak felvilágosítást. Bármilyen jellegű ügyintézés (iskolalátogatási igazolások
kiállítása, diákigazolvány kiállítása, pótlása, ellenőrző igénylése stb.) az
ügyeletes diákok közreműködésével történik.
A tanulók a tagintézményben a felnőttek felügyelete mellett a nyitvatartás ideje
alatt a kötelező foglalkozások, valamint a tanórán kívül szervezett bármilyen
jellegű egyéni és csoport foglalkozásokon az előírásoknak megfelelően vehetnek
részt.
6. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett
jelentősebb rendezvények, események időpontjai
Eseményterv
7. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával
Intézményi, pedagógiai-szakmai ellenőrzés eddig nem történt.
8. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend, pedagógiai program, a helyi
tantervek elérhetősége
Szabályzatok

9. Pedagógusaink iskolai végzettsége, szakképzettsége
A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi
rendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
10. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és
szakképzettsége
11. Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
12. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
13. Érettségi vizsgák átlageredményei
Érettségi vizsgák átlageredményei

15. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
A. hét
Sportfoglalkozások

Hétfő

Kosárlabda

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

13:00-14:35

Röplabda

14:40-15:25

Ping-pong

13:05-14:35

12:10-12:55

Labdarúgás

14:40-16:10

Gyeplabda-edzés

versenynaptár szerint

Fekvenyomás edzés

13:55-14:35

Konditerem

testnevelőkkel egyeztetett időpontokban

14:40-16:10

13:05-13:50

13:05-13:50

B. hét
Sportfoglalkozások

Hétfő

Kedd

Kosárlabda

13:00-13:45

13:00-13:45

Röplabda

Szerda

Csütörtök

14:40-15:25

Ping-pong

13:05-14:35

Labdarúgás

13:55-15:25

Gyeplabda-edzés

versenynaptár szerint

Fekvenyomás edzés

13:05-13:50

Konditerem

testnevelőkkel egyeztetett időpontokban

12:10-12:55

13:55-15:25

12:10-12:55

16. Javítóvizsga témakörei, követelményei évfolyamonként
Javítóvizsga témakörei, követelményei évfolyamonként
17. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma
Iskolai osztályok száma és létszáma

Péntek

