TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT
2012/2013 TANÉV

Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium

Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1.
Telefonszám:46/530-340

OM azonosító: 201410
Az intézmény 2009 09. 01-jén kezdte meg működését. Az iskola jellegét tekintve államilag
finanszírozott gimnázium és szakképző iskola, melyet a Magyar Bencés Kongregáció tart fenn.
Középiskolai képzésünk nappali és esti munkarendben, az intézmény alapító okirata, nyilvántartásba
vételi és működési engedélye alapján.
Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724
Szeged,Mars tér 14.)
7.) 6724 Szeged, Kálvária tér 7.
8.) 6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.
85.31 Általános középfokú oktatás
• GIMNÁZIUM (4 évfolyamos képzéssel) (esti munkarendben)(kifutó rendszerben)
- a 9-12. évfolyamon a középfokú általános oktatás (második szint 2. foka), általános
műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok
megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik;
• GIMNÁZIUM (4 évfolyamos képzéssel) (esti, levelező munkarendben és más sajátos
munkarend szerint, távoktatási formában) (felmenő rendszerben)
- a 9–12. évfolyamon általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik;
• SZAKKÖZÉPISKOLA (nappali munkarend szerint)(kifutó rendszerben)
- a 9-12. évfolyamon a középfokú általános oktatás (második szint 2. foka), a tanuló a
informatika; oktatás; környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportos alapozó oktatás
keretében a szakközépiskolai évfolyamon felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú
iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra és előkészül a szakképzésbe való

bekapcsolódásra.
• SZAKKÖZÉPISKOLA (nappali munkarend szerint) (felmenő rendszerben)
- a 9-12. évfolyamon - az informatika; oktatás; környezetvédelem-vízgazdálkodás
szakmacsoportban - a NAT-ra épülő kerettanterv szerinti közismereti oktatással
párhuzamosan - a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló szakmai
elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv szerint. Az iskola
felkészíti a tanulót a kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi vizsgára, azt
követően a szakmai érettségit szerzett tanulóját szakképzési évfolyamán felkészíti legalább
egy, az ágazathoz tartozó szakképesítés megszerzésére, komplex szakmai vizsga letételére.

85.32 Szakmai középfokú oktatás
• SZAKISKOLA (kifutó rendszerben)
- kizárólag szakképzési évfolyamokkal felnőttoktatás keretén belül, keresztféléves indítási
lehetőséggel is, a szakmai és vizsgakövetelmények alapján szakmai vizsgára való
felkészítés folyik az alábbi OKJ-val jelzett szakmában:
• SZAKISKOLA (felmenő rendszerben)
- a szakképzési évfolyamon kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati oktatás történik,
ahol a tanuló felkészül a komplex szakmai vizsgára, (felnőttoktatás keretében,
keresztféléves indítási lehetőséggel is), - ha a tanuló a szakiskolai közismereti
kerettantervben előírt követelményeket vagy a középiskola tizedik évfolyamát eredményesen
teljesítette - az alábbi OKJ-val jelzett szakmában:

OKJ szám

Szakképesítés neve

31 341 01 0010 31 05

Ruházati eladó
Élelmiszer- és vegyiárueladó
Számítógép-szerelő,karbantartó
Irodai asszisztens

31 341 01 0010 31 02
33 523 01 1000 00 00
33 346 01 1000 00 00
33 762 01 0010 33 02
33 522 04 1000 00 00
33 522 01 0000 00 00
33 523 02 0000 00 00

Szociális gondozó
ápoló
Villanyszerelő

és

Elektronikai műszerész
Távközlési és
informatikai
hálózatszerelő

Évfolyamok
száma
(2 évf.) 2000 óra
(2 évf.) 2000 óra

Évfolyam
jelölése
1/11; 2/12
1/11; 2/12

(2 évf.) 2000 óra

1/11; 2/12

(2 évf.) 2000 óra

1/11; 2/12

(2 évf.) 2000 óra

1/11; 2/12

(2 évf.) 2000 óra

1/11; 2/12

(2 évf.) 2000 óra
(2 évf.) 2000 óra

1/11; 2/12
1/11; 2/12

85.41 Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás
• SZAKKÖZÉPISKOLA (kifutó rendszerben)

Munkarend
esti, levelező
nappali, esti,
levelező
nappali, esti,
levelező
nappali, esti,
levelező
esti, levelező
nappali, esti,
levelező
nappali, esti,
esti,

-középiskolai érettségi vizsgához kötött szakképesítések, (felnőttoktatás keretében,
keresztféléves indítási lehetőséggel is), a tanuló felkészül a szakmai vizsgára az alábbi OKJval jelzett szakmákban:
• SZAKKÖZÉPISKOLA (felmenő rendszerben)
- kizárólag szakképzési évfolyamon folyik a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás az
ágazati szakképzési kerettanterv szerint, - a tanuló rendelkezik a szakképzési évfolyamra
történő belépés feltételeivel, - és felkészül a komplex szakmai vizsgára az alábbi OKJ-val
jelzett szakmákban (felnőttoktatás keretében, keresztféléves indítási lehetőséggel is):

OKJ szám
54 341 01 0000 00 00
54 345 02 0000 00 00
52 342 01 0000 00 00

Szakképesítés neve
Külkereskedelmi
üzletkötő
Logisztikai ügyintéző

Évfolyamok
száma
2 (2000 óra)

Évfolyam
jelölése
1/13, 2/14

2 (2000 óra)

1/13, 2/14

1 (1000 óra)

1/13

52 341 04 1000 00 00

Marketing- és
reklámügyintéző
Kereskedelmi ügyintéző

1 (1000 óra)

1/13

54 481 04 0010 54 01

Gazdasági informatikus

2 (2000 óra)

1/13, 2/14

54 346 01 0010 54 01

Idegen nyelvi titkár

2 (2000 óra)

1/13, 2/14

54 140 01 0000 00 00

Gyógypedagógiai
asszisztens
Pedagógiai asszisztens

2 (2000 óra)

52 140 01 0000 00 00
52 344 01 0000 00 00
54 812 01 1000 00 00
52 813 02 0000 00 00
54 850 02 0000 00 00

54 481 03 0010 54 01

54 481 03 0010 54 03
54 481 03 0010 54 05
54 523 01 0000 00 00
54 481 02 0010 54 03
54 481 03 0010 54 01

Pénzügyi-számviteli
ügyintéző
Idegenvezető
Sportszervező,
-menedzser
Természetés
környezetvédelmi
technikus
Informatikai
hálózattelepítő
és
üzemeltető
IT biztonság technikus
Számítógéprendszerkarbantartó
Elektronikai technikus
Internetes
alkalmazásfejlesztő
Informatikai
hálózattelepítő és
-üzemeltető

1/13, 2/14

Munkarend
nappali, esti,
levelező
nappali, esti,
levelező
nappali, esti,
levelező
nappali, esti,
levelező
nappali, esti,
levelező
nappali, esti,
levelező
nappali, esti,
levelező
nappali, esti,
levelező
esti, levelező

1 (1200 óra)

1/13

1,5 (1500 óra)

1/13, 2/14

2 (2000 óra)
1 (1000 óra)

1/13, 2/14
1/13

2 (2000 óra)

1/13, 2/14

esti, levelező
nappali, esti,
levelező
esti, levelező

2(2000 óra)

1/13, 2/14

esti, levelező

2 (2000 óra)
2 (2000 óra)

1/13, 2/14
1/13, 2/14

esti, levelező
esti, levelező

2 (2000 óra)
2 (2000 óra)

1/13, 2/14
1/13, 2/14

esti,
esti,

2 (2000 óra)

1/13, 2/14

nappali

1.

A Szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed a nappali és esti munkarendben tanuló diákokra, a főállású és
megbízási jogviszonyban oktató tanárokra, valamint a foglalkoztatott tanulmányi adminisztrációra.
2. Tanulói jogviszony
A diákok az intézménnyel tanulói jogviszonyban állnak. A tanulói jogviszony a beiratkozással jön
létre és a bizonyítvány kiállításának, illetve fegyelmi vétség és mulasztás, fizetési hátralék, elmaradás
esetén a kizárás, áthelyezés kimondásának, a névsorból való törlésnek a napjáig tart.
A tanulói jogviszony a tanuló/szülő kérelmére is megszűnhet.
Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a
tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor, illetve, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló
igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri.
Megszűnik a tanulói jogviszony, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan
mulasztása együttesen meghaladja /az általános műveltséget megalapozó szakaszban / a 250 órát, a
szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszban az elméleti tanítási órák 20 %-át,
egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %- át, és emiatt a tanuló a tanítási év végén nem
osztályozható, kivéve, ha nevelőtestület engedélyezi az osztályozó vizsgát.
Osztályozó vizsga letétele akkor tagadható meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az
igazolt mulasztások számát, illetve a 20 órát és az iskola eleget tett a kötelező felszólítás
követelményének.
A felnőttoktatásban az igazoltan és igazolatlanul mulasztott órák száma nem haladhatja meg a
kötelező tanórai foglalkozások 20 %-át. Annak, aki tíz tanítási óránál többet mulaszt igazolatlanul, a
tanulói jogviszonya megszűnik.
A nappali munkarendben gimnáziumi tanulókra a (Nkt. 45 § (2)-(4) bekezdés érvényes. A
tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló 18. életévét betölti. Kivételt
képeznek azok a tanulók, akik a 2011/2012-es tanévben 8. évfolyamra jártak.
3. Beiratkozás
Minden 14. életévét betöltött 8 általános iskolát végzett tanuló jelentkezhet iskolánk 9. évfolyamú
osztályaiba,
Az esti munkarend szerinti gimnáziumi oktatásba 16 év felett 8 általános iskolát végzettek
kapcsolódhatnak be.
A szakképző évfolyamokra alapszinten a 10. osztály elegendő, közép- és emeltszinten érettségi
bizonyítvány a követelmény.
4. A tanév időbeosztása, az iskola tanítási rendje, részvétel a tanórákon
Nappali munkarend
A tanítási napok számát a tanév rendje határozza meg. A tanév két tanítási félévből áll. A tanítás 8
órakor kezdődik. A tanórák 45.

A tantervben előírt tanórákon és a szabadon választott, de kötelező órákon a tanulók részvétele
kötelező. Ez alól – a szakképző évfolyamokon – csak az oktató adhat felmentést az igazgató
jóváhagyásával, egyéni kérelem alapján. A kérelem beadásának határideje az adott félév második
hetének vége.
Amennyiben a hiányzás oka állampolgári kötelezettség, vagy orvosi/fogorvosi kezelés, a tanuló a
féléves összes óraszám 30%-áig mentheti ki magát.
A tanuló hiányzását a hiányzást követő 8 napon belül köteles igazolni az osztályfőnöknél
Az órákról orvosi igazolással és max. 3 napot szülői engedéllyel lehet távol maradni.

Gyakorlat kezdési és befejezési időpontja
Esti munkarend
Az esti tagozaton a tanítás a hét két ill. három napján zajlik. A kötelező óraszám a nappali
munkarend szerinti oktatás 50%-a. Az oktatás hétköznapokon 14.20 és 20.10 óra között,
szombatonként 8.00 és 14.00 óra között történik.
Az órákról csak indokolt igazolással lehet távol maradni.

5. A tanulmányok dokumentumai
Év közben a tanulók dolgozatok és feleletek, beszámolók, órai munka formájában adnak számot
tudásukról, melyeket a szaktanárok az 5 fokú érdemjeggyel értékelnek. Az érdemjegyek az
osztálynaplóban kerülnek rögzítésre. A tantárgy jellegétől függően – a szakképző évfolyamokon –
gyakorlati jegy is adható.
Félévkor és tanév végén osztályozó vizsga szervezhető. A diákok a szemeszterek végén, illetve
tanulmányaik befejezésekor (félévi vagy év végi) bizonyítványt kapnak.
6. Az elégtelen osztályzat kijavítása
Ha a középiskolai és szakiskolai tanuló elégtelen osztályzatot kapott és tanköteles korú, javítóvizsgát
köteles tenni, illetve ha nem tanköteles, javítóvizsgát tehet. A középiskolai javítóvizsga időpontja a
tanév munkarendjében rögzített, melyről a tanulókat a tanév végén tájékoztatjuk.
A szakképző évfolyamokon elégtelen eredményt elért tanuló javítóvizsgát tehet.

7. Felmentések
Óralátogatás alól mentesülhet a szakképző évfolyamokon az a tanuló, aki korábbi középiskolai vagy
egyéb tanulmányai során azonos tantárgyból osztályzatot kapott, illetve az adott tárgyból más képzés
keretében OKJ szakmai vizsgát tett.
A felmentéseket írásban – formanyomtatványon – kell kérvényezni az adott szaktanár javaslatával, az
iskola igazgatójának címezve, és csatolni kell a korábbi dokumentumok fénymásolatát.

8. Testnevelés
A nappalis szakképző osztályok testnevelés óráit uszodában, műjégpályán stb. bonyolítjuk.

9. Záróvizsga
A szakképző és szakiskolai évfolyamon tanulók a képzés lezárását követően OKJ szerinti záróvizsgát
tehetnek, amelyre február 15 – ig kell jelentkezniük. A vizsga sikeres teljesítése esetén kapják meg
oklevelüket. A vizsgadíjakat a Házirend melléklete is tartalmazza.
Érettségi vizsgára jelentkezés határideje szintén február 15-e.

KIMUTATÁS A TANULÓK ÁLTAL FIZETETT DÍJAKRÓL

Esti munkarendben
Szakmai képzés
Költségtérítés:
10.000 Ft/képzés/tanév (tanév elején befizetve), vagy 1500 Ft/hó
Tandíj (2. vagy további OKJ-s szakma megszerzése esetén):
10.000 Ft/hó
Vizsgadíj: 10000 Ft + 1500 Ft / vizsgatevékenység
Europass bizonyítvány díja: 5000 Ft
Érettségire történő felkészítés
Költségtérítés:
10.000 Ft/képzés/tanév (tanév elején befizetve), vagy 1500 Ft/hó
Vizsgadíj: 4000 Ft / tantárgy
Külső vizsgázó esetén:
szakmai vizsga: 60000 Ft
az érettségi vizsgán az OH által kiírt vizsgadíjak érvényesek.

4. Az iskola által tanulói kérésre szervezett külön OKJ-s szakmai vizsgára felkészítés díjai
külön díjszabás alapján.

Bizonyítvány másodlat kiadásának díja: a hatályos jogszabály szerint.

Szeged, 2012. szeptember 1.

Juhász Róbert sk.
igazgató

