KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma (3527 Miskolc, Latabár Endre utca 1)

1 . Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
http://pc1.koosk-misk.sulinet.hu/index.php/felveteli/8-altalanos/2019-es-tanevre/208-altalanos-felveteli-tajekoztato-2019
A beiratkozásra meghatározott idő:
2019. június 21. (csütörtök) 8:00-13:30
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
A 2019-2020-es tanévre engedélyezett osztályok
A 9. évfolyam érettségire felkészítő ágazati képzési kínálata szakmai végzettséggel (4+1 év)

0401
0402
0403
0404

XVI. Építőipar ágazat/9. Építészet szakmacsoport/Magasépítő
technikus
XVI. Építőipar ágazat/13. Közlekedés szakmacsoport/Vasútépítő
és –fenntartó technikus
VIII. Épületgépészet ágazat/5. Gépészet
szakmacsoport/Épületgépész technikus
XXII. Környezetvédelem ágazat/14. Környezetvédelem
szakmacsoport/Környezetvédelmi technikus

1 osztály

28 fő

1 osztály

28 fő

1 osztály

28 fő

1 osztály

28 fő

TECHNIKUS KÉPZÉS
Érettségire épülő képzési kínálat:
54 582 01
Épületgépész technikus
54 581 01
Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
54 850 01
Környezetvédelmi technikus
55 582 01
Létesítményi energetikus
54 582 03
Magasépítő technikus
54 582 05
Útépítő és –fenntartó technikus
54 582 06
Vasútépítő és –fenntartó technikus
54 853 02
Vízgazdálkodó technikus
Technikus szakképesítésre ráépülő képzési kínálat:
54 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
Szakirányú érettségivel a képzési idő 1 év.
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Ügyfélfogadási idő:
H-Cs: 8:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 13:30
Nyitvatartási idő:
H-P: 6:30 - 20:00
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
IDŐPONT

ESEMÉNY
2018

AUGUSZTUS
23.
24.
27-28.
30.
31.

csütörtök
péntek
hétfő kedd
csütörtök
péntek

08.00: nevelőtestületi alakuló értekezlet
munkaközösségi alakuló értekezletek
08.00: javító vizsgák
08:00: osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet
08.00: nevelőtestületi nyitó értekezlet
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IDŐPONT

ESEMÉNY
A javító vizsgák eredményeinek beírása a bizonyítványokba és a
törzslapokra

SZEPTEMBER
3.

hétfő

3. hétfő
14. péntek
20. csütörtök
12. szerda
13. csütörtök
14. péntek
folyamán

08.00: TANÉVNYITÓ (1. óra)
Első tanítási nap: 4 osztályfőnöki óra (2-5. óra)
A munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás rögzítése
Az elektronikus napló megnyitása, adatok felvitele
14.30: DÖK-gyűlés
16.00: szülői értekezlet (9-10., 13-14. évf.)
16.00: szülői értekezlet (11-12. évfolyam)
Tanmenetek leadása
Az Iskolai Szülői Munkaközösség alakuló ülése

OKTÓBER
5.
4.

péntek
csütörtök

13.

szombat

19.

péntek

22.
23.
26.

hétfő
kedd
péntek
29-31.

utolsó hete

A törzslapok megnyitása minden évfolyamon
Emlékezés az aradi vértanúk napjára
Munkanap (október 22. pótlása)
 sportnap + csacsiavató a Csanyikban
Megemlékezés az 1956-os forradalomról
ÉLŐ műsor. Megjelenés ünneplőben!
Pihenőnap
NEMZETI ÜNNEP. Munkaszüneti nap
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
ŐSZI SZÜNET
Megemlékezés a Koleratemetőben
Megemlékezés elhunyt pedagógusainkról

NOVEMBER
1.
5.
8.

csütörtök
hétfő
csütörtök

Mindenszentek napja. Munkaszüneti nap
Az őszi szünet utáni első tanítási nap
Szaktanári fogadóóra, 16.00-18.00

10.

szombat

Tanítási nap (november 2. pótlása)

folyamán
november vége /
december eleje
végéig

Pályaválasztási nyílt nap a nyolcadikosoknak
SZALAGAVATÓ
A szülő tájékoztatása a tanuló elégtelen teljesítményéről

DECEMBER

6.
14.

szerda
péntek

Munkanap. (december 24. pótlása)
 Belsős pályaorientációs tevékenység
Mikulás-napi ünnepség
Kós Tusa

15.

szombat

Tanítás nélküli munkanap (1)

20.

csütörtök

Karácsonyi műsor és adventi vásár

21.

péntek

Tanítás nélküli munkanap (2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap

1.

szombat

december 27 –
január 2.

TÉLI SZÜNET
2019

JANUÁR
3.
22.
26.

csütörtök
kedd
szombat

A téli szünet utáni első tanítási nap
Megemlékezés a magyar kultúra napjáról
Központi írásbeli felvételi vizsga

FEBRUÁR
1.

péntek

6.

szerda

A tanuló/a szülő értesítése a félévi tanulmányi eredményekről
Nevelési értekezlet. Tanítás nélküli munkanap (3)
16.00: szülői értekezlet (9-10., 13-14. évf.)
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IDŐPONT
7. csütörtök
25.

hétfő

február 25 –
március 1.

ESEMÉNY
16.00: szülői értekezlet (11-12. évfolyam)
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

MÁRCIUS
14.

csütörtök

Megemlékezés az 1848-as forradalomról
ÉLŐ műsor. Megjelenés ünneplőben!

15.

szerda

NEMZETI ÜNNEP. Munkaszüneti nap

18-22.
21.

csütörtök

folyamán

Fenntarthatósági témahét
16.00-18.00: szaktanári fogadóóra
Pályaorientációs szakmai nap.

ÁPRILIS
végéig
8-12.

A szülő tájékoztatása a tanuló elégtelen teljesítményéről
Digitális témahét
A magyar költészet napja
Kassai színművészek műsora
A Felvidékről kitelepítettek emléknapja
A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

11.

csütörtök

12.

péntek

15.

hétfő

Tanítás nélküli munkanap

16.

kedd

Tanítás nélküli munkanap

17.

szerda

Tanítás nélküli munkanap

18-23.
24. szerda
folyamán

TAVASZI SZÜNET
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Szakmák Éjszakája

MÁJUS
1.

szerda

2.

csütörtök

3. péntek
6. hétfő
7. kedd
8. szerda
15. szerda
11. szombat
13. hétfő
14. kedd
16. csütörtök
17. péntek
22. szerda
29. szerda
május-június

A munka ünnepe. Munkaszüneti nap
Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamokon
Osztályozó konferencia a végzős évfolyamokon
16.00: BALLAGÁS
Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga
Matematika írásbeli érettségi vizsga
Történelem írásbeli érettségi vizsga
Ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsga
Miskolc város napja

Szakmai írásbeli vizsgatevékenység

Országos kompetenciamérés
Szakmai szóbeli/gyakorlati vizsgatevékenység

JÚNIUS
4.

kedd
elején
13. csütörtök
14.

péntek

14-e után
18-29.
utolsó hete
utolsó hete

Trianon emléknapja
Pedagógusnap
Diák-önkormányzati nap. Tanítás nélküli munkanap (5)
Utolsó tanítási nap. Tanítás nélküli munkanap (6)
Nevelési értekezlet. Osztályozó konferencia
Összefüggő szakmai gyakorlat
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
TANÉVZÁRÓ. Bizonyítványosztás
Nevelőtestületi tanévzáró értekezlet
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2 . Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203060&th=16
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Tanév
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

szept. 15.
623
571
482
440
381

okt. 1.
610
584
481
446
389

jún. 15.
591
526
463
404
330

tanulólétszám (fő)
3-nál több tantárgyból elégtelen tanulók száma
42
88
13
21
6

lemorzsolódás (%)
3,1
9,93
3,54
9,42
15,17

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=203060
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az
egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetség-gondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.
A 9-10. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére heti két
felzárkóztató órát szervezünk.
A 12. évfolyamon a továbbtanulás, a felsőoktatási felvétel elősegítésére a tanulók részére képességfejlesztő órákat,
fakultációkat tartunk. A foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével –
minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.
Iskolai sportkör
Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a
tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli
sportversenyekre.
Szakkörök
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve
lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A
szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola
nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.
Versenyek, vetélkedő, bemutatók
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedő, melyeket
az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is
felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők
szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik.
Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési
intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az
költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Szabadidős foglalkozások.
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal fel-készíteni, hogy a felmerülő
igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások,
táborok, színház- és múzeumlátogatások, táncos rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes,
a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
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Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
Írásbeli feladatok értékelése
-Dolgozatok és hétvégi házi feladatok
-A tanulók rendszeres értékelése
A tanulók munkáját a tantárgyi sajátosságok figyelembe vételével rendszeresen értékelni kell. A pedagógus a tanuló
teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. Az
értékelés általában érdemjeggyel, hagyományos ötös fokozatú skálán történik:
(5) jeles
(4) jó
(3) közepes
(2) elégséges
(1) elégtelen
Az érdemjegyek fajtái:
-Nagydolgozat, amely a tantervben ezen a néven van betervezve,
-Témazáró dolgozat, illetve
-Röpdolgozat, amely egy-két előző óra anyagát kérdezi vissza. Ezzel egyenlő az idegen nyelvi szódolgozat. Tulajdonképp a
szóbeli felelettel esik azonos elbírálás alá.
A rendszeresség fogalma
- heti 1 vagy 2 órás tantárgynál félévenként minimum 3 alkalommal,
- 3 vagy több órás tantárgyaknál havonta egy alkalommal,
- a szóbeli és írásbeli feleltek kívánatos aránya 50 - 50 %.
Az egységes értékelés érdekében a munkaközösségek közösen meghatározott felmérőket dolgozzanak ki az előírt
nagydolgozatokhoz.
Az érdemjegyek meghatározásánál a tudásszint %-os értékét figyelembe kell venni. Kiindulási alap:
jeles
85 %
jó
70 %
közepes
50 %
elégséges 35 %
elégtelen ez alatt
A munkaközösségek – tantárgyaik sajátosságait figyelembe véve – az érdemjegyek meg-állapítására vonatkozóan fentiektől
eltérő normatívákat határozhatnak meg. Ennek eljárási rendje: a munkaközösség adott javaslatát a szakterületért felelős
igazgatóhelyettes mérlegeli és engedélyezi. A sajátos érdemjegy normatívát a munkaközösségi munkatervben rögzíteni kell, és a
tanév kezdetén a tanulók tudomására kell hozni.
Az érdemjegyek meghatározásának egyéb általános érvényű szabályai:
Különösen tiltott a tanulók magatartását rossz érdemjeggyel büntetni, amennyiben bebizonyosodik, a kollégák ellen fegyelmit
kell indítani.
- A témazáró, vagy nagydolgozatok tervezett időpontját az osztálynaplóba időben be kell jegyezni.
- Azonos napon legfeljebb- két írásbeli tartható a 9-10 évfolyamokon, három írásbeli tartható a magasabb évfolyamokon.
- Az írásbeli dolgozatokat két héten belül ki kell javítani, és annak eredményéről a tanulókat tájékoztatni kell.
- Röpdolgozatot, mint a rendszeres tanulás ellenőrző módszerét, természetesen nem kell előre közölni.
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai
-A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal
segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.
-Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy
tantárgyból.
-A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
Osztályozó-, különbözeti és javítóvizsgák időpontjai
A különbözeti és osztályozó vizsgák időpontja
• 2018. október 11-12. (különbözeti, osztályozó)
• 2019. január 11-24. (osztályozó)
• 2019. április 24-25. (osztályozó)
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•

2019. augusztus 21-31. közötti időszak. (osztályozó)

Javítóvizsgák időpontja:
• 2019. augusztus 21-31. közötti időszak.
Javító, osztályozó, különbözeti vizsgák részei tantárgyanként:
Magyar nyelv és irodalom: írásbeli és szóbeli vizsga
Történelem: írásbeli és szóbeli vizsga
Idegen nyelv: írásbeli és szóbeli vizsga
Matematika: írásbeli vizsga
Fizika: írásbeli vizsga
Biológia: írásbeli vizsga
Kémia: írásbeli vizsga
Földrajz: írásbeli vizsga
Testnevelés: gyakorlati és szóbeli vizsga
Informatika: gyakorlati és szóbeli vizsga
Etika: gyakorlati és szóbeli vizsga
Tánc és dráma: gyakorlati vizsga
Szakmai tárgyak: gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsga
Az írásbeli és szóbeli vizsga feltétele: az előre kiadott gyakorlati feladatok elkészítése. Az érettségi vizsga százalékos arányainak
megfelelő értékelés. Bármelyik vizsgarész elégtelen, úgy a vizsga végeredménye is elégtelen.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti részletes követelményeit iskolánk honlapján lehet megtekinteni:
http://pc1.koosk-misk.sulinet.hu/index.php/dokumentumok/osztalyozo-vizsga-kovetelmenyei
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Osztály Létszám
9.A
21 fő
9.B
15 fő
10.A
17 fő
10.B
14 fő
11.A
19 fő
11.B
18 fő
12.A
13 fő
12.B
19 fő
12.C
12 fő
5/13.A
23 fő
5/13.B
26 fő
1/13.C
30 fő
2/14.C
13 fő
Esti 1/13.D
Esti 1/13.E
Esti 1/13.F
Esti 1/15.L
Esti 2/14.D
Esti 2/14.E
Esti 2/14.H

23 fő
35 fő
20 fő
25 fő
13 fő
12 fő
23 fő

3 . Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési szabályzat:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203060-2000001775

Házirend:

kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-203060-2000001775

Pedagógiai program:

kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203060-2000001775
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