Házirend melléklet az esti képzéshez
1. Csengetési rend:
A esti képzés esetén a tanév helyi rendjében meghatározott oktatási napokon és
csengetési rend szerint vehet részt a tanuló az oktatáson.
2. Hiányzások:
 Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban húsz
tanóránál többet mulasztott igazolatlanul.
 Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt,
félévkor és év végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni
tudásáról. Az osztályozó vizsga alól felmentés nem adható.
3. Értékelés:
a. A tanulók értékelése évközi vizsgákon történik, melyek meghatározzák az év
végi érdemjegyeket. A negyedéves vizsgák időpontját a tanév helyi
munkarendjében rögzíti a tantestület. A szaktanárok év elején, illetve a vizsgák
között otthon elkészítendő feladatokat adhatnak, melynek értékelési rendjét
előre ismertetik.
b. Ha a tanuló a negyedéves vizsgán igazolható okból nem jelent meg, akkor
számára egy pótidőpontot kell adni. A nem teljesített vizsga elégtelen
érdemjeggyel kerül be az éves értékelésbe.
4. Az esti képzésen tanulók kötelesek betartani a nappali tagozatra érvényes Házirend
épület- könyvtárhasználatára vonatkozó részeit, viselkedésükkel nem zavarhatják meg
a tanítás rendjét.
5. A tanulói ügyeik intézését a titkárságon a tanév rendjében meghatározottak szerint
tehetik meg. Írásban benyújtott kérvényeiket beadás előtt az osztályfőnökkel
láttamoztatniuk kell. A felnőttoktatást folytató nevelési-oktatási intézménybe történő
beiratkozáshoz be kell mutatni a jelentkező nevére kiállított személyi azonosítót és a
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint a jelentkező által elvégzett iskolai
évfolyamokról, ill. szakképesítésről kiállított bizonyítványt.

Az esti munkarendre vonatkozó szabályok


Csengetési rend kedden, szerdán és csütörtökön

0. óra

15.20-15.55 Konzultációs lehetőség

1. óra

16.00-16.35

2. óra

16.40-17.15

3. óra

17.20-17.55

4. óra

18.00.18.35

5. óra

18.40-19.15

6. óra

19.20-19.55

7-8. óra

20.00-21.10 Konzultációs lehetőség

 Csengetési rend szombaton
0. óra

7.50-8.25 Konzultációs lehetőség

1-2.óra

8.30-9.40

3-4. óra

9.50-11.00

5-6. óra

11.10-12.20

7-8. óra

13.00-14.10

9-10. óra

14.15-15.25 Konzultációs lehetőség

 Tanulmányi ügyekkel kapcsolatos ügyfélfogadás:
Kedden 15.30 és 16.00 között, szerdán 15.30 és 17.30 között, csütörtökön 15.30 és
18.00 között a titkárságon
Beiratkozáshoz átírt adatlap készül, és érettségi bizonyítványt kell leadni.
 Diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés:
NEK azonosító szükséges, a diákigazolvány ingyenes.
 Társadalombiztosítás
A társadalombiztosítást mindenkinek önállóan kell intézni.
 Dohányzás
A dohányzás tilos az iskola területén és 15 méteres körzetében. Dohányozni csak
a kijelölt helyen lehet.
 Szakmai vizsga
A képzés és a vizsgák ingyenesek.
 Tankönyvek
A tankönyvek térítéskötelesek.

Negyedéves vizsgák időbeosztása 2018-2019

13. évfolyam
1. negyedév:

szeptember 3-november 16.

1. negyedéves vizsga:

november 12-november 16.

2. negyedév:

november 19-február 1.

2. negyedéves vizsga:

január 28-február 1.

3. negyedév:

február 4-április 12.

3. negyedéves vizsga:

április 8-április 12.

4. negyedév:

április 15-június 14.

4. negyedéves vizsga:

május 30-június 4.

Pótló vizsgák:

június 6. és június 11.

14. évfolyam
1. negyedév:

szeptember 10-október 27.

1. negyedéves vizsga:

október 18-október 27.

2. negyedév:

november 5-december 20.

2. negyedéves vizsga:

december 13-december 20.

3. negyedév:

január 3-március 9.

3. negyedéves vizsga:

március 5-március 9.

4. negyedév:

március 11-május 4.

4. negyedéves vizsga:

április 18-április 23.

Pótló vizsgák:

április 24., április 25. és április 30.

