Különös közzétételi lista 2020/2021. tanév

Jogszabályi háttér
Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes
adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni
szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 229/2012.
(VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. § kötelezi
az intézményeket a „különösközzétételi lista” megjelentetésére.

A felvételi lehetőségéről szóló tájékoztató
Iskolánkban a felvételi eljárás a 20/2012. EMMI rendelet IV. 13. pontjának 27.§ (2) a) szerinti
a középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai az általános
iskolai tanulmányi eredmények alapján történik. A 27.§ (3) bekezdése értelmében tanulmányi
eredmények alatt kizárólag a középfokú iskolába felvételiző tanuló általános tanulmányait
igazoló bizonyítványában, félévi értesítőjében (ellenőrzőjében) szereplő osztályzatait,
minősítéseit kell érteni. A tanulmányi eredményekbe a magatartás és szorgalom értékelése,
minősítése nem számítható be. Felnőttoktatásban folyó képzés esetében a nevelési – oktatási
intézmény vezetője a jelentkezőt kérelmére felveszi az intézménybe. Az igazgató a képzés
indítását legalább 30 nappal megelőzően a képzés indításának tényét a helyben szokásos
módon nyilvánosságra hozza. A beiratkozáshoz be kell mutatni a személyi azonosítót,
lakcímkártyát, valamint az elvégzett iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítványt.

A beiratkozásra meghatározott idő, engedélyezett osztályok
A beiratkozás időpontját a 2021/2022-es tanévre az éves Munkaterv tartalmazza.
Engedélyezett szakok:
Technikus képzés:
5010-es kód: Vegyész technikus / Papírgyártó és feldolgozó, csomagolószer-gyártó
technikus
5030-as kód: Általános ápoló
5040-es kód: Fodrász / Kozmetikus technikus
5050- es kód: Mentőápoló
5070-es kód: Kisgyermekgondozó,- nevelő

Szakképző iskola:
5003-as kód: Szociális ápoló és gondozó
5004-3s kód: Papírgyártó és feldolgozó, csomagolószer-gyártó

A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá
tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által
adható kedvezmények

Intézményünkben a középfokú oktatás és az első szakmához (felnőtteknél két szakmához)
jutás ingyenes. Egyéb esetekben a díjfizetési kötelezettség megállapítása a törvényi
szabályozások alapján, központi előírások szerint történik.

Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett
jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az iskola székhelyének nyitva tartása
Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon:
6 órától 20 óráig tart nyitva.
Az intézmény hivatalos munkaideje tanítási napokon:
7 órától 15 óráig tart.
A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt - eseti
kérelmek alapján.
Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az
intézményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az intézményt
egyébként zárva kell tartani. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart
nyitva. A nyitva tartás és az ügyelet időpontjait az intézményben ki kell függeszteni.
A kollégium nyitvatartási rendje
A kollégium szorgalmi időben a mindenkori tanév rendjéhez igazodva tart nyitva. A kollégium az
első tanítási napot megelőző napon 12 órától folyamatos munkarendben a szakmai gyakorlatok

leteltéig tart nyitva. 6-22-óráig nevelőtanárok, 22 órától 6 óráig éjszakai ügyeletes tanárok
látják el a kollégiumi feladatokat. Tanítási szünetek alatt a nyitva tartás csak az
intézményvezető

által

engedélyezett

szervezett

programokhoz

kollégiumtanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.

kapcsolódik.

A

A tanműhely nyitvatartási rendje
A tanműhely szorgalmi időben (tanítási időszakban és a nyári gyakorlat alatt) hétfőtől
péntekig 6 órától 20 óráig, szombati napokon, felnőttoktatás céljára 7 óra 45 perctől 16 óra 45
percig tart nyitva.
A szokásostól eltérő nyitva tartás
A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt eseti kérelmek
alapján. Az iskola a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.
Szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a szakmai program
Megtalálható a www.lorantffy.hu oldalon az Intézményi dokumentumok dokumentumtárban.

Az oktatók iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához
Végzettség szintje

Munkakör

Tanított tantárgy

Szakképzettség,
végzettség

1.

egyetem

közismereti
tantárgyat oktató
középiskolai tanár

magyar nyelv és
irodalom

magyar nyelv és irodalom
szakos tanár, francia nyelv
és irodalom szakos tanár

2.

főiskola

fejlesztő
pedagógus

3.

egyetem

tanár a szakmai
elméleti
oktatásban

4.

egyetem

5.

egyetem

(gyógypedagógiai
gyógypedagógus
alapismeretek)(szakma tanulásban akadályozottak
i készségfejlesztés és pedagógiája szairányon
kommunikációs
gyakorlat)
(vegyipari szakmai
kémia); (kémia)

kémia szakos középiskolai
tanár, gumiipari
technológiai szakmérnök,

Közismereti
(történelem és
földrajz szakos
tantárgyat oktató társadalmi ismeretek); tanár,történelmi szakos
középiskolai tanár
(földrajz)
középiskolai tanár,orosz
szakos tanár, okleveles
földrajz tanár
tanár a szakmai
elméleti
oktatásban

(egészségügyi
alapismeretek);
(egészségtan)

egészségtanár

6.

főiskola

kollégiumi
nevelőtanár

kozmetikus, műszaki
szakoktató fodrász és
kozmetikus szakirányon

7.

egyetem

8.

főiskola

kollégiumi
nevelőtanár

ruhaipari szakos mérnök
tanár,ruhaipari
üzemmérnök, mérnök
üzemgazdász

9.

egyetem

kollégimumi
nevelőtanár

teológus / hittanár

10.

egyetem

szamai elméleti
tárgyat oktató
tanár

ápolástangondozástan,
egészségügyi
alapismeretek

egészségtanár

11.

egyetem

könyvtárostanár

német nyelv

német szakos nyelvtanár,
könyvtárinformatikus

12.

egyetem

közismereti
tantárgyat oktató
középiskolai tanár

(matematika);
(informatika)

matematika szakos tanár,
informatika szakos tanár,

13.

egyetem

kollégiumi
nevelőtanár

14.

egyetem

közismereti
tárgyat oktató
tanár

15.

egyetem

16.

egyetem

tanár a szakmai
(egészségügyi
elméleti
alapismeretek szakmai
oktatásban
elmélet);

diplomás ápoló,
egészségtantanár

ruhaipari üzemmérnök,
mérnök tanár
(matematika)

matematika szakos tanár

közismereti
(angol nyelv)
okleveles filozófia szakos
tantárgyat oktató (jogi,szociálpolitikai és
bölcsész, okleveles
középiskolai tanár etikai ismeretek);
filozófiatanár, okleveles
(foglalkoztatás I.):
angoltanár,
tanár a szakmai
(kisgyermek
elméleti
gondozása); (ápolásoktatásban
gondozástan);

diplomás ápoló,
egészségtantanár

kollégiumi
nevelőtanár

műszaki szakoktató,
kozmetikus, kézápoló és
műkörömépítő, lábápoló

17.

egyetem

18.

főiskola

tanár a szakmai (ápolás-gondozástan);
elméleti
oktatásban

diplomás ápoló,

19.

egyetem

tanár a szakmai
elméleti
oktatásaban

okleveles ápoló,
diplomás ápoló

20.

egyetem

szakmai elméleti (társadalomismereti szociálpolitikus, általános
tantárgyat oktató szociálpolitikai, jogi és szociális munkás, felnőtt
tanár
etikai ismeretek); (házi
szakápoló általános
időszsakos gyermekasszisztens, okleveles
felügyeleti ismeretek);
ember ás társadalom
(társadalomismereti és műveltségterületi tanár,
szociálpolitikai
szociális munkás,
gyakorlat) (egészséges
csecsemő és gyermek
gondozása)

21.

főiskola

szakmai tanár,
szakoktató
gyakorlati oktató

fodrász szakmai
gyakorlat

műszaki szakoktató

22.

főiskola

szakmai elméleti
tantárgyat oktató
tanár

(sebészet);
(speciális
kommunikáció;
( orvosi latin nyelv);

diplomás ápoló

23.

főiskola

közismereti
tantárgyat oktató
középiskolai tanár

(angol nyelv);

óvodapedagógus, angol
nyelv és irodalom szakos
tanár, népi játék és bőrös

24.

egyetem

tanár a szakmai
elméleti
oktatásban

(fodrász szakmai
ismeretek);
(fodrász szakmai
gyakorlat),

műszaki oktató,
okleveles andragógus,
okleveles andragógus
tanár

25.

egyetem

tanár a szakmai (vegyipari műveletek); műszaki tanár,üzemgépész
elméleti
(vegyipari
üzemmérnök, okleveles
oktatásban
alapismeretek);
mérnöktanár,
(műszaki ismeretek);
(gépészmérnök),

(anatómia és
egészségtan);

26.

főiskola

szakmai tanár,
(laboratóriumi
szakoktató,
gyakorlat);(környezetv
gyakorlati oktató
édelmivízgazdálkodási
méréstechnika
gyakorla);

27.

egyetem

28.

egyetem

szakmai elméleti
(magyar nyelv és
magyar nyelv és irodalom
tantárgyat oktató irodalom); (történelem szakos középiskolai tanár,
tanár
és társadalmi
történelem szakos
ismeretek)
középiskolai tanár,
általános és igazságügyi
mediátor (közvetítő),

29.

főiskola

szakmai tanár,
szakoktató,
gyakorlati oktató

(bőripari szakmai
gyakorlat), (szabás
gyakorlat),
(szakrajz),

műszaki szakoktató, népi
játék és kismesterségek
oktatója-bőrtárgykészítő
tehetségfejlesztő
szaktanácsadó,

30.

egyetem

közismereti
tantárgyat oktató
középiskolai tanár

(német nyelv)

történelemszakos
középiskolai tanár, német
nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár,

31.

főiskola

kollégiumi
nevelőtanár

32.

egyetem

szakmai tanár,
szakoktató,
gyakorlati oktató

(laboratóriumi
gyakorlat);
(munnkavédelem);

vegész üzemmérnök,
vegyész, gumiipari
technológiai szakmérnök,
vegyész mérnöktanár

33.

egyetem

közismereti
tantárgyat oktató
középiskolai tanár

(biológia); (kémia)

biológia szakos
középiskolai tanár, kémia
szakos középiskolai tanár,

34.

főiskola

tanár a szakmai
elméleti
oktatásban

(felkészítés szakmai
vizsgára),
(egészségügyi
alapismeretek);

diplomás ápoló, szociális
menedzser,

kollégiumi
nevelőtanár

környezetmérnök
okleveles mérnöktanár
(anyagmérnök),

francia nyelv és irodalom
szakos tanár,

szociálpedagógus

35.

egyetem

közismereti
tantárgyat oktató
középiskolai tanár

36.

egyetem

tanár a szakmai (egészségfejlesztés);
elméleti
(biológia);
oktatásaban,közis
mereti tantárgyat
oktató
középiskolai tanár

37.

főiskola

szakmai tanár,
szakoktató,
gyakorlati oktató

38.

egyetem

tanár a szakmai
(gondozási, ápolási egészségügyi szakoktató,
elméleti
ismeretek);(szociálpoli okleveles humán szervező,
oktatásban
tika); egészségügyi
alapismeretek szakmai
elmélet);(a gondozás
és ápolás
adminisztrációja
elmélet);

39.

egyetem

közismereti
tantárgyat oktató
tanár

testnevelés

középiskolai testnevelő
tanár

40.

főiskola

szakmai tanár,
szakoktató,
gyakorlati oktató

(szépészeti szakmai
ismeretek);(fodrász
szakmai gyakorlat)

műszaki szakoktató

41.

egyetem

közismereti
(történelem);
tantárgyat oktató
(német nyel);
középiskolai tanár (társadalomismeret)

42.

egyetem

szakmai tanár,
(matematika);
szakoktató,
(rajz,festés,mintázás);
gyakorlati oktató

(fizika);

szakmai
készségfejlesztés és
kommunikáció
gyakorlat

fizika szakos középiskolai
tanár, műszaki tanár,

okleveles biológiatanár,
okleveles biológus,

diplomás ápoló

német nyelv és
irodalomszakos tanár,
történelem szakos
középiskolai tanár,
matematika szakos
általános iskolai tanár,
rajz szakos
tanár,múzeumpedagógiai
szakirányú szakos
pedagógus, művészeti rajz
szakos középiskolai tanár,
művészettörténet szakos
középiskolai tanár,
műzeumpedagógia

szakirányú szakos
pedagógus

43.

főiskola

közismereti
tantárgyat oktató
középiskolai tanár

44.

főiskola

kollégiumi
nevelőtanár;
szakmai elméleti
tantárgyat oktató
tanár

45.

főiskola

szakmai tanár, (gyakorló kozmetikus
szakoktató,
szakmai gyakorlat);
gyakorlati oktató (gyakorló kozmetikus
szakmai ismeret);
(kozmetikus szakmai
gyakorlat);

műszaki szakoktató

46.

főiskola

szakmai tanár,
szakoktató,
gyakorlati oktató

(női szabószakmai
gyakorlat);

műszaki szakoktató

47.

egyetem

közismereti
tantárgyat oktató
tanár

testnevelés

középiskolai testnevelő
tanár

angolnyelv
tantárgycsoport
(angol nyelv);

általános iskolai tanító,
angol szakos
nyelvtanár

(gondozási,ápolási egészségtantanár,ápoló,éle
ismeretek);
tmód tanácsadó és
(egészségnevelésterapeuta,munkavédelmi
egészségfejlesztés);
technikus

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és
szakképzettsége

Sorszám

Végzettség szintje

Munkakör

Szakképzettségek, végzettségek

1.

középfokú iskolai

laboráns

általános vegyipari technikus

végzettség
2.

érettségi végzettség

iskolatitkár

gimnáziumi érettségi

3.

érettségi végzettség

ápoló

gyermekápoló

4.

érettségi végzettség

rendszergazda

számítástechnikai programozó

5.

felsőfokú

iskolatitkár

irodavezető

6.

felsőfokú

kollégiumi

mérlegképes könyvelő

titkár

(vállalkozási szak), általános
vegyipari technikus,

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
Lemorzsolódás

Lemorzsolódási
mutatók
szakgimnázium
kifutó
szakközépiskola
(2016.09.01.)
szakközépiskola
szakközépiskola
2 éves érettségi
felkészítő.

2016/2017 2017/2018 2018/2019. 2018/2019. 2019/2020. 2019/2020.
I. félév
II. félév
I.félév
II. félév
I. félév
II. félév
11

13

14

11

7

9

0

0

-----

------

3

5

1

0

0

0

1

2

1

4

4

0

------

--------

Évismétlési
mutatók
szakgimnázium
kifutó szakközépiskola
(2016.09.01.)
szakközépiskola
szakiskola
szakképzés

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

-----------

7

12

16

-----------

2

4

2

32
23
1

1
2
0

6
1
0

0
--------1(esti)

2019/2020
22
----------------1
------------

Iskolánkban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve

Közismereti
tárgyak

magyar nyelv
és irodalom

matematika

Történelem

angol nyelv

német nyelv

2014.

2,50

2,35

2,72

2,41

2,58

2015.

2,37

2,21

2,99

2,55

2,52

2016.

2,56

2,25

2,49

2,34

2,27

2017.

2,50

2,35

2,66

2,50

2,42

2018.

2,66

2,83

2,76

2,84

2,42

2019.

2,50

2,44

2,81

2,55

2,82

2020.

2,79

2,29

2,76

2,65

2,21

szépészet szociális
ismeretek ismeretek

Szakmai egészségügyi
tárgyak alapismeretek
2017.
2018.
2019.
2020.

3,14

3,11

-

3,18

3,50

3,50

3,58

3,23

3,34

3,5

Fodrászati
ismeretek
3,27

képző- és
körny.védelem vegyész
iparművészet vízgazdálkodás ismeretek
ismeretek
-

3,00

2,33

2,88

4,43

2,71

-

4,50

2,67

-

képző- és
környezetvéiparművészeti
delmi ismeretek
ismeretek
3,5
4,00

2020: Társadalomismeret: 3,33
2020: Biológia (emelt):3,00
Szakmai vizsgaeredméynek
Szakma
Kisgyermekgondozó,nevelő (2 éves)

2017
4,25

2018
4,17

2019
4,45

2020
4,66

-

Kisgyermekgondozó,nevelő (1 éves)
Ápoló nappali
Ápoló esti
Gyakorló ápoló nappali
Gyakorló ápoló esti
Szociális gondozó és ápoló
Kozmetikus
Fodrász
Vegyész technikus
Környezetvédelmi
technikus
Népi
kézműves
(Népi
bőrműves)

-------

-------

-------

4,11

4,5
4,08
3,9
3,9
3,3
3,67
4
-------------

4,33
4,00
4,12
3,65
3,05
3,35
4,6
3,78
-------

4,38
4,18
3,09
4,41
2,83
------------------2,81

------4,04
3,23
3,9
3,4
------------1,85
-------

-------

-------

4,5

-------

Pályakövetés a 2019/2020. tanévben nappali képzésben végzett diákokról

12/2

végzős osztályok
3/11A
2/14KGY

intézményünkben 12
folytatja a 13.
évfolyamot

17

0

másik
1
intézményben
folytatja a 13.
évfolyamot
más intézményben 1
új OKJ szakmát
tanul
munkát vállal
2

0

1+
0
1 (szakmai
javítóvizsga
után)
0
0

külföldön dolgozik 0
külföldön folytatja 0
tanulmányait
felsőoktatásban
0
tanul tovább
sikeres javítóvizsga 0
után rendes
érettségi vizsgát
tesz az őszi
vizsgaidőszakban
gyermeket vállal / 0
GYEd-n van

0
0

életpálya utak

12/1

1

1

0
0

0

0

5/13Gáp
KGy
nem releváns

nem releváns

összes
29

3

0

2

2
13 (6 fő a
10
álláskereső tanult
szakmájában)
0
0
0
0
0
0

28

0
nem
releváns

1

0
0

0

0

0

nem
releváns

nem releváns

0

0

2

3

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége
A mindennapos testnevelést órarendi keretek között biztosítjuk.

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Legfontosabb
jellemzője a rendszeresség, az alaposság, a céltudatosság kell, hogy legyen. Az ezzel
kapcsolatos nevelési feladat annak elérése, hogy diákjaink belássák ennek igazságát és
törekedjenek minél teljesebb elérésére.
Az otthoni felkészülés szerepe:
- a tanórákon tanult ismeretek bevésése, azok gyakorlatban való alkalmazása
-

a következő tananyagegység vagy tanóra előkészítése

-

az összefüggések felismerésének gyakorlása

-

a problémamegoldó készség fejlesztés az önellenőrzés, valamint a saját
teljesítmény- és tudásszint reális mérési igényének kialakítása

-

felkészülés a tanórai számonkérés, a tudásszint-mérés különböző formáira

-

az önálló ismeretszerzés és –alkalmazás készségének kialakítása tanulóinknál

-

általában az adott műveltségterület, tantárgycsoport vagy tantárgy céljai között
meghatározott készségek és képességek fejlesztése

Az otthon elvégzendő feladatok kiadásának szabályozása
A szaktanár minden tanóra végén pontosan meghatározza az otthoni tanulásra feladott
tananyagot, az írásbeli feladatokat, tisztázza jellegüket (pl. kötelező vagy ajánlott), rögzíti
azok elvégzésének határidejét, értékelésük, számonkérésük módját.
A szaktanár minden otthoni felkészülési forma esetén feldolgozási szempontokat ad ki,
formai, tartalmi követelményeket és javaslatokat tesz.
A feladatok kijelölésénél törekedni kell arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama
átlagos képességű, rendszeresen tanuló diákok esetén összesen ne haladja meg a napi 2-3 órát.
Az átlagosnál több időt igénylő feladatok kiadásakor azok elvégzésére hosszabb határidőt kell
adni, a határidőn belül kiadott egyéb feladatok mennyiségét úgy szabva meg, hogy a napi
felkészülési idő ne növekedjen.
A napi összes maximális felkészülési idő figyelemmel kísérése az osztályban tanító
szaktanárok, szülők és az osztály tanulmányi felelősének jelzései alapján az osztályfőnök
feladata.

Ha az osztályfőnök tudomására jut, hogy valamely tantárgynál olyan hirtelen, de
elkerülhetetlen feladatmennyiség-növekedés következett be, amely a napi összes maximális
felkészülési időt 3 óra fölé növelné, a feladatok átmeneti mérséklése érdekében konzultációt
kezdeményez az osztályban tanító szaktanárokkal.
A hétvége pihenésre fordíthatósága érdekében pénteken csak annyi feladat adható ki,
amelynek mennyisége nem haladja meg egy átlagos hétköznap terhelését. Ugyanígy járunk el
hosszabb tanítási szünet esetén is.
Az írásbeli beszámoltatás rendje és formái
Az írásbeli számonkérés a tanulók tudásának mérésére szolgáló mérési eljárás, mellyel a
tanár ellenőrzi a tanulók elméleti és gyakorlati felkészültségét, feladatmegoldásban való
jártasságát, problémamegoldó képességét.
Írásbeli beszámoltatás naponta legfeljebb kettő tantárgyból, hetente legfeljebb négy
tantárgyból lehetséges. Az írásbeli beszámolót a tanárnak előre be kell jelentenie legkésőbb az
előző tanórán.
Amennyiben a bejelentéskor a diákok jelzik, hogy már elérték az adott időszakra
engedélyezett írásbeli beszámolók számát, akkor a tanár köteles más időpontot megjelölni.
Amennyiben a diákok elmulasztják figyelmeztetni a tanárt a beszámolók túllépésére, abban az
esetben a tanár jogosan írathat bejelentett írásbeli beszámolót.
Írásbeli beszámolónak minősül:
- témazáró dolgozat
- házi dolgozat, amelynek a beadási határideje kettő hétnél hosszabb
- minden olyan otthoni munkára kiadott termék, dokumentum létrehozása, amelynek
elkészítési ideje 10 munkaóránál hosszabb időt vesz igénybe egy átlagos képességű
tanuló esetében
- helyi vizsgarendben szabályozott vizsgák azzal a kikötéssel, hogy a teljes vizsga csupán
kettő írásbeli beszámolónak minősül.
Az írásbeli beszámolók 1-5 osztályzatokkal értékelhetők. Az érdemjegy mellett szöveges
értékelésre is törekedni kell. A szöveges értékelés lehetőség szerint térjen ki a bemutatott
tárgyi tudás értékelésére, a beszámoló stílusának, külalakjának értékelésére, adjon
módszertani tanácsot a további eredményes felkészüléshez.

Az osztályozó vizsga követelményei tantárgyanként, évfolyamonként, a tanulmányok
alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozó vizsgák követelményeit a Helyi tanterv tartalmazza, az iskola honlapján
(www.lorantffy.hu) elérhetőek. A vizsgák időpontjait az iskolai Munkaterv rögzíti.
A javító, pótló és osztályozó vizsgák lebonyolításának rendje:

A javító-pótló és osztályozó vizsgákat a jogszabályban meghatározott rend szerint kell
megtartani.A vizsgaidőpontokról az aktuális tanév végén, júniusban tájékoztatni kell az
érintett tanulókat
Az augusztus végi kétnapos vizsga rendjét az osztályfőnök ill. a szaktanár ismerteti az
érintett tanulókkal. A szaktanár kiadja írásban a vizsga témaköreit. A vizsgatémakörök az
éves tananyag minimális követelményeit tartalmazzák. Az információkat az iskola honlapján
is megjelentetjük.
A vizsga első napján írásban adnak számot tudásukról a tanulók. Testnevelés
tantárgyból gyakorlati feladatokat kell teljesíteniük, valamint elméleti ismeretekből is számot
kell adniuk a tudásukról. Az értékelés súlyozásának aránya 2:1 a gyakorlat javára, melyből
összességében 25%-ot kell elérni az elégségeshez. Az írásbelin 25 % felett teljesítőknek nem
kell szóbeli vizsgát tenniük, az írásbeli alapján megállapításra kerül az érdemjegy. Ez a
lehetőség nem vonatkozik a magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalomismeret, idegen
nyelvek és földrajz tantárgyakra, mert ezekből a tárgyakból mindenképpen szóbelizni is kell.
Azoknak a tanulóknak, akik az írásbelin 25 % alatt teljesítenek, a javítóvizsga második napján
van a szóbeli vizsgarész.

Iskolai tanév helyi rendje
Megtalálható a www.lorantffy.hu honlapon a Munkaterv mellékleteként.

Iskolai osztályok, az egyes osztályokban tanulók létszáma a 2020/2021-es tanévben
2020/2021 – es tanévet 14 nappali tagozatos osztállyal, 312 fő tanulóval kezdtük.
122 fő esti képzésben folytatja tanulmányait, ebből 65 fő keresztféléven tanul
intézményünkben.
3 kilencedikes osztályunk van 86 fővel, és idén 3 ballagó – 64fő- osztályunk búcsúzik
májusban.
434 fő tanuló tanul intézményünkben.
Osztály

9/1
9/2
9/3
10/1

Osztályfőnök
Nappali képzés
Technikum – 9. évfolyam
Miklósity Szőke Zsuzsanna
Buday Anna
Köller Péteerné
szakgimnázium – 10. évfolyam
Bognár Zoltán

Létszám

24
35
26
26

Buday Anna
23
Köller Péterné
23
szakközépiskola – 10. évfolyam
Ábrahámné Libor Éva
11
2/10/A
szakgimnázium – 11. évfolyam
Baranyi Hajnalka
16
11/1
Juhász
Gergely
Ákos
27
11/3
szakközépiskola – 11. évfolyam
Plich Zoltánné
11
3/11/A
szakgimnázium – 12. évfolyam
Horog Zoltán
26
12/1
Ötvös Ágota
27
12/3
Szakképzés
Rada Krisztina
30
5/13
Nyul Erika
7
3/15
Esti képzés – Felnőtt képzés (57fő)
Szakály Laura
12
3/11 E Faz
Szilágyi Zsuzsanna
8
2/12 E Szab
Szakály Laura
24
2/12 E Faz MSz
Kósa
Edit
13
2/14 E Gáp
Esti képzés – Keresztféléves felnőtt képzés (65fő)
Molnárné Szabó Edina
20
2/12 KE Faz MSZ
Szentpáli Elvira
14
1/13 KE Koz
Bozsó Krisztina Zsanett
17
1/13 KE GyME
Plich Zoltánné
14
2/14 KE KGy
10/2
10/3

Kollégiumi létszámadatok
Iskola
Lorántffy
Kereskedelmi
Bánki
Dunaferr
Hild
Rudas
Rosti
Széchenyi
Pentelei Molnár
Összesen

Fiú
4
7
23
12
1
0
1
0
0
48

Lány
35
13
1
4
1
5
0
3
14
76

Összesen
39
20
24
16
2
5
1
3
14
124

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

Szövegértés

Matematika

Szakközépisko Szakiskola/
Szakközépisko Szakiskola/
Iskola
Iskola
la/Országos
Országos
la/Országos Országos
átlag a
átlag a átlaga/Orsz
átlag a
átlag a
átlaga/Orsz
ágos átlag szakközépis szakiskolák ágos átlag szakközépiskol szakiskolák
kolákban
ban
ákban
ban
2003.

?/500

473/?

393/?

?/500

429 / ?

364/?

2004.

?/499

473/?

411/?

?/497

463 / ?

384/?

2006.

422 / 501

495 /496

377 / 399

406 / 499

458 / 493

375 / 408

2007.

483 / 506

509 / 500

430 / 398

431 / 499

456 / 495

378 / 396

2008.

465 / 497

496 / 491

420 / 393

436 / 490

454 / 484

410 / 399

2009.

453 / 496

467 / 491

425 / 392

417 / 489

430 / 483

389 / 398

2010.

1573 /
1620

1616 / 1612

1516 /
1399

1496 /
1613

1534 /1599

1446 /
1446

2011.

1528 /
1617

1578 /1604

1410 /
1417

1493 /
1635

1538 / 1624

1386 /
1456

2012.

1539 /
1603

1563 / 1592

1488 /
1397

1507 /
1632

1551 / 1616

1415 /
1441

1562/1625

1497/1442
1466 /
1442

2013.

1544 /1620 1575 / 1607

2014.

1531 /
1597

1556 / 1581

2015.

/1601

1571/1585
1596/1589

2016.

/1610

1458 /1408 1545 /1640
1448 /
1387

1542 /
1631

1565 / 1615

1426/137
6

/1645

1595/1633

1456/139
0

1581/1625
/1641

1381/143
2
1435/142
8

Szövegértés

Matematika

Szakközépisko Szakiskola/
Szakiskola/
Szakközépisko
la/Országos
Országos
Országos
la/Országos
átlag a
átlag a
átlag a
Iskola szakközépiskol szakiskolák Iskola
átlag a
szakiskolák
átlaga/Orsz
átlaga/Orsz szakközépiskol
ákban
ban
ban
ágos átlag
ágos átlag
ákban

változás a
képzési
forma
megnevezése
iben
2017.

Szakgimnáziu Szakközépis
m
kola
/1613

1579/1584

1467/1392

Szakgimnáziu Szakközépis
m
kola
/1647

Szövegértés

Változás a
képzési forma
megnevezései
ben
2018.

1551/1620

1346/1435

Matematika

Szakiskola Iskola Szakközépiskola Szakiskola
Iskola Szakközépiskola
országos átlaga/
Országos
átlag
a
átlag a országos
átlaga/orszá szakközépiskolá átlag a ország Országos
átlag a
szakközépiskolá szakiskolákb
gos átlag
szakiskolákb
os
kban
kban
an
átlag
an
szakgimnázium szakközépis
kola

szakgimnázium szakközépis
kola
/1636

1593/ 1607

Megj.: 2015-től az iskola átlaga nem szerepel a jelentésekben.

/1529

1529/ 1620

