
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)

-szakiskolai nevelés-oktatás (párhuzamos közismereti és szakmai képzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)

-szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)

-szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)

-szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben)

-szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)

-szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)

-szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)

-szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)

-kollégiumi nevelés-oktatás

-Szakképzési Hídprogram keretén belül zajló nevelés-oktatás

-egyéb sport feladat

-egyéb

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei

203044
Nagykanizsai Szakképzési Centrum
8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30

OM azonosító: 203044
Intézmény neve: Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Székhely címe: 8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30
Székhelyének megyéje: Zala
Intézményvezető neve: Anda Zoltán
Telefonszáma: 06209575766
E-mail címe: anda.zoltan@nagykanizsaiszc.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2019.10.25.

Fenntartó: INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
Fenntartó címe: 1011 Budapest I. kerület, Fő utca 44-50
Fenntartó típusa: állami szervezet
Képviselő neve: Szabados István László
Telefonszáma: +36-1-795-4865
E-mail címe: laszlo.istvan.szabados@itm.gov.hu
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002 - Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája (8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 29)

Ellátott feladatok:

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)

- szakiskolai nevelés-oktatás (párhuzamos közismereti és szakmai képzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)

- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)

 

003 - Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája (8800 Nagykanizsa, Hunyadi utca 16-18)

Ellátott feladatok:

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)

- szakiskolai nevelés-oktatás (párhuzamos közismereti és szakmai képzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)

- Szakképzési Hídprogram keretén belül zajló nevelés-oktatás

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (érettségire felkészítő évfolyamok)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)

 

004 - Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája Erdész Utcai Telephelye (8800 Nagykanizsa,

Erdész utca 30)

Ellátott feladatok:

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)

- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)

 

005 - Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája Petőfi Utca 5. Telephelye (8800 Nagykanizsa,

Petőfi utca 5)

Ellátott feladatok:

- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)

 

006 - Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája Vécsey Utcai Telephelye (8800 Nagykanizsa,

Vécsey utca 4-6)

Ellátott feladatok:

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)

- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)

 

007 - Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája Királyi Pál Utcai Telephelye (8800

Nagykanizsa, Királyi Pál utca 2-4)

Ellátott feladatok:

- egyéb sport feladat
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008 - Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája Petőfi Utca 3. Telephelye (8800 Nagykanizsa,

Petőfi utca 3)

Ellátott feladatok:

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)

- Szakképzési Hídprogram keretén belül zajló nevelés-oktatás

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)

 

009 - Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma (8800 Nagykanizsa, Ady Endre

utca 74/a)

Ellátott feladatok:

- kollégiumi nevelés-oktatás

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam)

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)

- szakiskolai nevelés-oktatás (párhuzamos közismereti és szakmai képzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)

- szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (9-11. évfolyam)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)

 

010 - Nagykanizsai Szakképzési Centrum (8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30)

Ellátott feladatok:

- egyéb

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2018-as statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében pedagógus

munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok gyógype

dagógiai
nevelésb

en,
oktatásb

an
résztvev

ők

felnőttok
tatásban
résztvev

ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakközépiskola 5 1011 374 38 421 63 34 237 24 71 57,50 17 12

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakgimnázium 5 1378 696 41 390 130 78 240 141 74 64,00 61 47

Fejlesztő nevelés -
oktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Összesen
(s01+s02+...+s07)

10 2389 1070 79 811 193 112 477 165 145 121,50 78 59

Alapfokú
művészetoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kollégium 1 155 68 3 0 9 4 0 0 0 0,00 6 3

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
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Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján

 

Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya

pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján

Szakértői bizottsági
tevékenység

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Konduktív
pedagógiai ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán

Szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag
ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás
feladat

nál

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból a
teljes munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati

elméle
ti

gyakor
lati

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
szakkö
zépisk
ola két
éves

érettsé
gire

felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

0 0 0 105 0 16 36 11 22 0 9 0 0 199 0 0 0

ebből nő 0 0 0 70 0 10 16 8 8 0 4 0 0 116 0 0 0

Részmunkaid
ős

0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

ebből nő 0

Óraadó 0 0 0 3 0 3 13 17 28 0 0 0 0 64 0 0 0

ebből nő 0 0 0 3 0 3 4 14 16 0 0 0 0 40 0 0 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 0 0 110 0 19 50 28 50 0 9 0 0 266 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 0 0 73 0 13 20 22 24 0 4 0 0 156 0 0 0

Intéz
mény
vezet

Intéz
mény
vezet

Tagin
tézmé

ny-

Tagin
tézmé

ny-

Óvod
ai

csop.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá

Szak
mai

gyak.

Nyelv
tanár,
testne

Kollé
giumi
nevel

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
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Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján

ő ő-
helyet

tes

vezet
ő,

Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

vezet
ő-

helyet
tes,

Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

fogl. st
végző

okt.
végző

velő,
ének-
zene
tanár

őtaná
r

Logo
pédus

egyéb ógus o02+
…+o
18)

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

2 5 3 5 0 0 100 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 119

Általános
iskolai tanár

0 0 0 0 0 0 9 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 14

Tanító

Tanító,
speciális
képesítéssel

Gyógypedag
ógus

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

0 0 0 0 0 0 7 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező, egyéb
felsőfokú
végzettségű

0 0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
szakmai tárgyra
képesített

0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
középfokú
végzettségű

0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

2 5 3 5 0 0 119 57 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 202

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 19 14 0 0 19 14 0 0

Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)

6 6 0 0 6 6 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns 7 5 0 0 7 5 0 0

Pedagógiai asszisztens

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető 1 1 0 0 1 1 0 0

Jelmez és viselet-táros
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Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=203044

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

002 - Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203044&th=002
 

003 - Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203044&th=003
 

004 - Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája Erdész Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203044&th=004
 

005 - Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája Petőfi Utca 5. Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203044&th=005
 

006 - Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája Vécsey Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203044&th=006
 

007 - Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája Királyi Pál Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203044&th=007
 

008 - Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája Petőfi Utca 3. Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203044&th=008
 

009 - Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203044&th=009
 

010 - Nagykanizsai Szakképzési Centrum

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203044&th=010

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A tagintézmények honlapjain olvasható:

http://www.cserhati.hu/index.php/kepzes/iskolai-kepzes-2020-21

http://kerikanizsa.hu/kepzesek-beiskolazas/8-osztalyosoknak/

http://zsvszi.hu/felvikod2020
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A tagintézmények honlapjain olvasható:

http://cserhati.hu/images/TANEV/2019_20/dokumentumok/Munkaterv20192020_Cserhati.pdf

http://kerikanizsa.hu/iskolank/tanev-rendje/

Ápoló 1 1 0 0 1 1 0 0

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda 4 1 0 0 4 1 0 0

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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http://zsvszi.hu/downloads/2019/tanevrendje_2019-20.pdf
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

9. évf. szakgimnázium

Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma:

?	XXII. Közlekedésgépész ágazat 0,5 osztály

?	IX. Gépészet ágazat 1osztály

?	XI. Villamosipar és elektronika ágazat 2 osztály

?	IV. Pedagógia ágazat 0,5 osztály

?	XII. Távközlés ágazat 0,5 osztály

?	XXXVII. Sport ágazat 0,5 osztály

Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája

?	XXIV. Közgazdaság ágazat 1 osztály

?	XXV. Ügyvitel Irodai titkár ágazat 1 osztály

?	XXVI. Kereskedelem ágazat 1 osztály

?	XXVII. Vendéglátóipar ágazat 1 osztály

?	XXVIII. Turisztika ágazat 1 osztály

Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája

?	I. Egészségügy ágazat 1 osztály

?	VII. Bányászat ágazat 1/2 osztály

?	VIII. Épületgépészet ágazat 1/2 osztály

?	XIII. Informatika ágazat 1 osztály

?	XXX. Szépészet ágazat 1 osztály

?	XXXVIII.Rendészet és közszolgálat ágazat 1 osztály

 

9. évf. szakközépiskola

Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma:

?	Gépi forgácsoló (34 521 03) 1 osztály (2 csoport)

?	Ipari gépész (34 521 04) 1 osztály (2 csoport)

?	Szerszámkészítő (34 521 10) 1 osztály (2 csoport)

Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája

?	Cukrász (34 811 01) 1 osztály (2 csoport)

?	Eladó (34 341 01) 1 osztály (2 csoport)

?	Húsipari termékgyártó (34 541 03) 1 osztály (2 csoport)

?	Pék (34 541 05) 1 osztály (2 csoport)

?	Pincér (34 811 03) 1 osztály (2 csoport)

?	Szakács (34 811 04) 1 osztály (2 csoport)

Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája

?	Asztalos (34 543 02) 1 osztály (2 csoport)

?	Épület- és szerkezetlakatos (34 582 03) 1/2 osztály (1 csoport)

?	Festő, mázoló, tapétázó (34 582 04)

?	Hegesztő (34 521 06) 1 osztály (2 csoport)

?	Járműfényező (34 525 03) 1/2 osztály (1 csoport)

?	Karosszérialakatos (34 525 06) 1/2 osztály (1 csoport)

?	Kárpitos (34 542 05) 1/2 osztály (1 csoport)

?	Kőműves  (34 582 14) 1/2 osztály (1 csoport)

?	Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34 582 09) 1/2 osztály (1 csoport)

?	Női szabó (34 542 06) 1/2 osztály (1 csoport)

?	Számítógép-szerelő, karbantartó (34 523 02) 1/2 osztály (1 csoport)

?	Szociális gondozó és ápoló (34 762 01) 1/2 osztály (1 csoport)

?	Villanyszerelő (34 522 04) 1/2 osztály (1 csoport)
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
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fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

A 229/2012. (VIII:28.) Kormány rendelet 34.§ és 35.§ szabályozza az igénybe vehető szolgáltatásokat és a térítési díj fizetését. 
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Az intézményben nem volt fenntartói értékelés. 
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

A tagintézmények nyitvatartási rendje honlapjaikon megtalálható.

A Centrum nyitvatartása: munkanapokon: 8:00-16:00
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A tagintézmények honlapjain olvasható:

http://cserhati.hu/images/TANEV/2019_20/dokumentumok/Munkaterv20192020_Cserhati.pdf

http://kerikanizsa.hu/iskolank/tanev-rendje/

http://zsvszi.hu/downloads/2019/tanevrendje_2019-20.pdf
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

http://cserhati.hu/images/dokumentumok/2019_20/Intezmenyi_tanfelugyelet_2019.pdf

http://cserhati.hu/images/dokumentumok/2019_20/Vezetoi_tanfelugyelet_2019.pdf

 

Utolsó frissítés: 2019.10.25.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=203044
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A tagintézmények KIR közzétételi listájában megtalálható (Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és

Kollégiuma, Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája), vagy  a tagintézmény honlapjain olvasható (Nagykanizsai

SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája - http://zsvszi.hu/kimaradas).
 

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=203044
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

A tagintézmények KIR közzétételi listájában megtalálható (Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és

Kollégiuma, Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája), vagy  a tagintézmény honlapjain olvasható (Nagykanizsai

SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája - http://zsvszi.hu/tanorankivuli).
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

A tagintézmények KIR közzétételi listájában megtalálható (Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és

Kollégiuma, Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája), vagy  a tagintézmény honlapjain olvasható (Nagykanizsai

SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája - http://zsvszi.hu/hazifeladat).
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Ezen adatok a KIR közzétételi lista tagintézményénél találhatók (Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és

Kollégiuma, Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája) vagy a tagintézmény honlapján (Nagykanizsai SZC

Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája (http://zsvszi.hu/osztalyozovizsga)).  
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Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Ezen adatok a KIR közzétételi lista tagintézményénél találhatók (Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és

Kollégiuma, Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája) vagy a tagintézmény honlapján (Nagykanizsai SZC

Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája (http://zsvszi.hu/kozzetetelilista/osztalyok)). 

 

Utolsó frissítés: 2018.02.06.

 

7. Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek 
 

A szabadidős foglalkozások köre:

Ezen adatok a KIR közzétételi lista Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézménynél

találhatók.
 

Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:

Ezen adatok a KIR közzétételi lista Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézménynél

találhatók.
 

A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:

Ezen adatok a KIR közzétételi lista Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézménynél

találhatók.

 

Utolsó frissítés: 2018.02.06.

 

8. Működését meghatározó dokumentumok  

 

Feladatellátási hely szintű adatok
 

002 - Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája (8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 29) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató megtalálható:

http://kerikanizsa.hu/kepzesek-beiskolazas/8-osztalyosoknak/
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A 2019/2020-as tanév 9. osztályos tanulóinak beiratkozása: 2020. 06. 23. 8 - 11 óráig
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

SZAKGIMNÁZIUM

XXIV. Közgazdaság ágazat (Pénzügyi számviteli ügyintéző) 1 osztály

XXIV. Közgazdaság ágazat (Vállalkozási ügyviteli ügyintéző) 1 osztály

XXVI. Kereskedelem ágazat 1 osztály

XXVII. Vendéglátóipar ágazat (Szakács szaktechnikus) 1/2 osztály

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203044-0

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-203044-0
Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-203044-0
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XXVII. Vendéglátóipar ágazat (Vendégtéri szaktechnikus) 1/2 osztály

XXVIII. Turisztika ágazat 1 osztály

XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika 1 osztály

 

SZAKKÖZÉPISKOLA

Cukrász (34 811 02) 1 osztály (2 csoport)

Kereskedelmi értékesítő (34 341 02) 1 osztály (2 csoport)

Hentes és húskészítmény készítő (34 541 14) 1 osztály (2 csoport)

Pék (34 541 05) 1 osztály (2 csoport)

Pincér-vendégtéri  (34 811 03) 1 osztály (2 csoport)

Szakács (34 811 04) 1 osztály (2 csoport) 
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

A 229/2012. (VIII:28.) Kormány rendelet 34.§ és 35.§ szabályozza az igénybe vehető szolgáltatásokat és a térítési díj fizetését.
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

A tagintézményben nem volt fenntartói értékelés.
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Szorgalmi időben: 6:00-21:00

Szünetek időtartama alatt hétköznap: 7:00-16:00

Szombati tanítás idején: 7:00-16:00

Hétvégén a programokhoz igazítva.
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A tanévrendje az iskola honlapján olvasható:

http://kerikanizsa.hu/iskolank/tanev-rendje/
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Intézményvezetői tanfelügyelet történt.

http://kerikanizsa.hu/Honlap/2019/Int%C3%A9zm%C3%A9nyvezet%C5%91i%20tanfel%C3%BCgyelet%202018..pdf

 

Utolsó frissítés: 2019.10.24.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203044&th=2
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

2016/2017-ES TANÉV:

 

Szakgimnázium: 306 fő

	Kimaradt: 10 fő

	Évfolyamot ismétel: 9 fő

 

Szakközépiskola: 264 fő

	Kimaradt: 17 fő
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	Évfolyamot ismétel: 27 fő

 

Érettségi utáni szakképzés: 116 fő

	Kimaradt: 13 fő

	Évfolyamot ismétel: 4 fő

 

 

2017/2018-AS TANÉV:

 

Szakgimnázium: 245 fő

	Kimaradt: 10 fő

	Évfolyamot ismétel: 20 fő

 

Szakközépiskola: 239 fő

	Kimaradt: 30 fő

	Évfolyamot ismétel: 55 fő

 

Érettségi utáni szakképzés: 122 fő

	Kimaradt: 17 fő

	Évfolyamot ismétel: 7 fő

 

2018/2019-ES TANÉV:

 

Szakgimnázium: 242 fő

	Kimaradt: 24

	Évfolyamot ismétel: 9

 

Szakközépiskola: 246 fő

	Kimaradt: 65

	Évfolyamot ismétel: 49

 

Érettségi utáni szakképzés: 68 fő

	Kimaradt: 20

	Évfolyamot ismétel: 0

 

2019/2020-ES TANÉV:

 

Szakgimnázium: 179 fő

	Kimaradt:

	Évfolyamot ismétel:

 

Szakközépiskola: 240 fő

	Kimaradt:

	Évfolyamot ismétel:

 

Érettségi utáni szakképzés: 57 fő

	Kimaradt:

	Évfolyamot ismétel:
 

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=203044
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A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

A választható tantárgyak, foglalkozások közül a tanuló megválaszthatja azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván,

valamint, ha erre lehetőség van, megválassza a tantárgyakat tanító pedagógust. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé

teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a tantárgy oktatására.

A szabadon választható tanórai foglalkozásra írásban kell jelentkezni, a módosítást írásban kell kérni – ezt tanköteles tanuló

esetén a gondviselőnek is alá kell írni. Az intézményegység vagy tagintézmény vezető a felvételről a tanulót és tanköteles tanuló

esetében a gondviselőt is írásban értesíti, de előzőleg fel kell hívni a figyelmet arra az előírásra, amely szerint, ha a tanulót ilyen

foglalkozásra felvették, akkor azon a tanuló számára a tanév végéig kötelezővé válik a részvétel. Ettől eltérni csak rendkívüli

indokkal lehet a igazgató engedélyével.

Az iskola a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Tanórán kívüli foglalkozás

tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, a szakmai munkaközösségek, pedagógusok kezdeményezhetik az igazgatónál.

A tanórán kívüli foglalkozások szervezése, az igények felmérése a tanév első három hetében történik. A foglalkozások az

iskolavezetés által jóváhagyott terv és leadott szakköri névsor alapján legkésőbb október 1-től indulnak. Amennyiben az

intézmény rendelkezik szabad órakerettel, egyéni engedély alapján később is szervezhetők foglalkozások, akár időszakosan is
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása:

 

A tanítási órákon rendszeres otthoni szóbeli feladatot határoznak meg a pedagógusok a tanítási órákon. Ezeket a feladatokat a

következő tanítási órákon szóbeli, esetenként írásbeli, illetőleg frontális számonkéréssel ellenőrizzük. A szóbeli feladatok

mellett a legtöbb tantárgyból rendszeresen írásbeli házi feladatokat határozunk meg, amelyet tanulóinknak általában a következő

tanítási órára kell elkészíteniük.

Az írásbeli feladatok speciális csoportját alkotják egyes tantárgyak olyan feladatai, amelyek hosszabb előkészületeket

igényelhetnek, például: olvasónapló írása, fél oldalt meghaladó idegen nyelvi fordítási feladat, projektmunkák, alkotómunkát

igénylő művészeti alkotás elkészítése, házi dolgozatok, gyakorló feladatsorok, szorgalmi feladatok. Ezekre általában több időt

biztosítunk, mint két tanítási óra között eltelt időtartam.

A szóbeli és írásbeli házi feladatok meghatározásakor a következő elveket követjük:

•	egy-egy tantárgyból jellemzően annyi szóbeli és írásbeli házi feladatot jelölünk ki, amennyi – átlagos diákjaink képességét és

munkabírását, koncentráló képességét figyelembe véve – nem haladja meg a 30 perces munkaidő-igényt

•	a hosszabb idő-ráfordítást igénylő házi írásbeli feladatokat legalább egy héttel a kijelölt elkészítési időpont előtt kijelöljük

•	a tanítási szünetek időtartamára (nyári, őszi, téli és tavaszi szünet, többnapos ünnepek) nem adunk az átlagos mennyiséget

meghaladó írásbeli és szóbeli házi feladatot

•	minden pedagógus köteles figyelembe venni, hogy a tanulónak egy-egy tanítási napra több tantárgyból is készülnie kell

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink szellemi terhelése a korosztályuknak megfelelő legyen. Ennek érdekében nem elegendő az

iskolai tanítási órákon való aktív vagy passzív részvétel. Szükségesnek tartjuk, hogy tanulóink számára rendszeresen önálló

otthoni felkészülésre alkalmas írásbeli és szóbeli feladatokat határozzunk meg.

 

A tanulmányi munka értékelését, az iskolai dolgozatok szabályait az iskolánk honlapján található Pedagógiai Programunk

tartalmazza (3.14.2 -es pontja)

http://kerikanizsa.hu/iskolank/iskolai-dokumentumok/
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei a kerettanterv adott évfolyamra megadott

követelményei. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét az iskola honlapján megtalálható tanévrendje tartalmazza:

http://kerikanizsa.hu/iskolank/tanev-rendje/
 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Iskolai osztályok száma: 36 osztály

 

SZAKGIMNÁZIUM (13 osztály):

9.A		32 fő

9.B		30 fő

10.A	21 fő

10.B	21 fő
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10.C         25 fő

11.A         23 fő

11.B         15 fő

12.A	13 fő

12.B	16 fő

12.C        21 fő

5/13.A	22 fő

5/13.B	20 fő

2/14.B	115 fő

 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA (11 osztály):

1/9.D	 28 fő

1/9.E	 24 fő

1/9.F	 25 fő

1/9.G	 19 fő

1/9.H        19 fő

2/10.D	 12 fő

2/10.E       16 fő

2/10.F	 10 fő

2/10.G	 14 fő

3/11.D       15 fő

3/11.G	  20 fő

 

 

FELNŐTTOKTATÁS (8 osztály):

Ksz/11.A.e	26 fő

Ksz/11.B.e	28 fő

Ksz/12.A.e	17 fő

Ksz/12.B.e	15 fő

13.A.e		 26 fő

13.B.e               28 fő

14.A.e               9 fő

14.B.e              12 fő

 

Utolsó frissítés: 2019.10.21.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

003 - Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája (8800 Nagykanizsa, Hunyadi utca

16-18) 

 

1. Általános adatok

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203044-
2000001518

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-203044-
2000001518

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-203044-
2000001518
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A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Általános tájékoztatás a képzési formákról honlapunkon a http://zsvszi.hu/beiskolazas oldalon található.

A 2020/2021 tanévre vonatkozó felvétel i  lehetőségek és  felvétel i  kódok elérhetősége honlapunkon:

ht tp: / /zsvszi .hu/felvikod2020.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A 2020/2021. tanévre vonatkozó beiratkozás az iskola igazgatója által meghatározott időpontokban, 2020. június 22-24.

időszakra esik, a pótbeiratkozás időpontja a Szakképzési Hídprogramba 2020. augusztus 31.

 

2020/2021 tanévre vonatkozó beiratkozási időpontokat egyébiránt a 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet 2. melléklete szabályozza.

Elérhetőség: Magyar Közlöny 2019. évi 116. szám
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A fenntartó által a 2020/2021 tanévre vonatkozó engedélyezett osztályok és csoportok számának elérhetősége honlapunkon:

http://zsvszi.hu/engedelyezett2020-2021
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

A 229/2012. (VIII:28.) Kormány rendelet 34.§ és 35.§ szabályozza az igénybe vehető szolgáltatásokat és a térítési díj fizetését. 
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Fenntartói értékelés a tagintézményben nem volt.
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Ügyintézési időpontok munkanapokon:

Hétfő: 8:00-16:00

Kedd: 8:00-16:00

Szerda: 8:00-16:00

Csütörtök: 8:00-15:30

Péntek: 8:00-14:30

 

Tanítási szünetek és tanítás nélküli munkanapok: http://zsvszi.hu/downloads/2019/tanevrendje_2019-20.pdf
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Az iskola 2019/2020-as tanévének kiemeltebb eseményei, rendezvényei: http://zsvszi.hu/downloads/2019/tanevrendje_2019-

20.pdf
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem volt a tagintézményben.

 

Utolsó frissítés: 2019.10.22.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203044&th=3
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok elérhetősége honlapunkon: http://zsvszi.hu/kimaradas
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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=203044
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: http://zsvszi.hu/tanorankivuli
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályainak elérhetősége honlapunkon: http://zsvszi.hu/hazifeladat
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

http://zsvszi.hu/osztalyozovizsga
 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

A 2019/2020 tanév osztályai és azok tanulói létszámai elérhetősége honlapunkon: http://zsvszi.hu/kozzetetelilista/osztalyok

 

Utolsó frissítés: 2019.10.22.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

009 - Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma (8800 Nagykanizsa, Ady

Endre utca 74/a) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató megtalálható:

http://www.cserhati.hu/index.php/kepzes/iskolai-kepzes-2020-21
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A 2020/2021-es tanév 9. osztályos tanulóinak beiratkozása: 2020. 06. 22. 8 - 11 óráig 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Szakgimnáziumi képzés (6 induló osztály):

XXII. Közlekedésgépész Gépjármű mechatronikai technikus 28fő (1 osztály)

IX. Gépészet Gépgyártástechnológiai technikus 17fő (0,5osztály)

IX. Gépészet Gépésztechnikus 17 fő (0,5 osztály)

XI. Villamosipar és elektronika Automatikai technikus 17fő (0,5 osztály)

XI. Villamosipar és elektronika Elektronikai technikus 17fő (0,5 osztály)

IV. Pedagógia Pedagógiai munkatárs 28fő (1 osztály)

XII. Távközlés Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 17fő (0,5 osztály)

XXXVII. Sport Fitness-wellness instruktor 28fő (1 osztály)

 

Szakközépiskolai képzés (3 induló osztály):

Gépi és CNC forgácsoló 24fő (1 osztály, 2 csoport)

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203044-
2000001519

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-203044-
2000001519

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-203044-
2000001519
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Ipari gépész 12fő (0,5 osztály, 1 csoport)

Szerszám- és készülékgyártó 12fő (0,5 osztály, 1 csoport)

Elektronikai műszerész 16 fő (1 osztály, 2 csoport)
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

A 229/2012. (VIII:28.) Kormány rendelet 34.§ és 35.§ szabályozza az igénybe vehető szolgáltatásokat és a térítési díj fizetését. 
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

A tagintézményben nem volt fenntartói értékelés. 
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Ügyintézési időpontok munkanapokon:

Hétfő: 7:30-15:30

Kedd: 7:30-15:30

Szerda: 7:30-15:30

Csütörtök: 7:30-15:30

Péntek: 7:30-14:00 
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A tanévrendje az iskola honlapján olvasható:

http://cserhati.hu/images/TANEV/2019_20/dokumentumok/Munkaterv20192020_Cserhati.pdf
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

http://cserhati.hu/images/dokumentumok/2019_20/Intezmenyi_tanfelugyelet_2019.pdf

http://cserhati.hu/images/dokumentumok/2019_20/Vezetoi_tanfelugyelet_2019.pdf

 

Utolsó frissítés: 2019.10.24.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203044&th=9
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

2016/2017-ES TANÉV:

 

Szakgimnázium: 288 fő

Kimaradt: 10 fő

Évfolyamot ismétel: 11 fő

 

Szakközépiskola: 80 fő

Kimaradt: 11 fő

Évfolyamot ismétel: 3 fő

 

Érettségi utáni szakképzés: 70 fő

Kimaradt: 11 fő

Évfolyamot ismétel: 1 fő
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2017/2018-AS TANÉV:

 

Szakgimnázium: 281fő

Kimaradt:

Évfolyamot ismétel:

 

Szakközépiskola: 67 fő

Kimaradt:

Évfolyamot ismétel:

 

Érettségi utáni szakképzés: 103 fő

Kimaradt:

Évfolyamot ismétel:

 

2018/2019-ES TANÉV:

 

Szakgimnázium: 325fő

Kimaradt: 18 fő

Évfolyamot ismétel: 12 fő

 

Szakközépiskola:70 fő

Kimaradt: 6 fő

Évfolyamot ismétel: 7 fő

 

Érettségi utáni szakképzés: 11fő

Kimaradt: 3fő

Évfolyamot ismétel: fő
 

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=203044
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

közösségfejlesztés szempontjából nagyon fontos a tanórán kívüli foglalkozások, rendezvények biztosítása, megszervezése. Az

iskolavezetés feladata a szakkörök, sportkörök működésének biztosítása. A diákönkormányzat munkáját segítő tanár feladata

az iskolai és osztály diákbizottságok munkájának koordinálása. A szabadidő szervezését végző tanár/személy feladata olyan

rendezvények, összejövetelek szervezése, amelyek biztosítják a tanulók szabadidejének tartalmas, kulturált eltöltését.

A választható foglalkozások közül a tanuló megválaszthatja azokat a szakköröket, felzárkoztató foglalkozásokat amelyeken

részt kíván venni, valamint, ha erre lehetőség van, megválassza a foglalkozást vezető pedagógust. Amennyiben a

tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a tantárgy oktatására.

A szabadon választható tanórai foglalkozásra írásban kell jelentkezni, a módosítást írásban kell kérni – ezt tanköteles tanuló

esetén a gondviselőnek is alá kell írni. Az intézményegység vagy tagintézmény vezető a felvételről a tanulót és tanköteles tanuló

esetében a gondviselőt is írásban értesíti, de előzőleg fel kell hívni a figyelmet arra az előírásra, amely szerint, ha a tanulót ilyen

foglalkozásra felvették, akkor azon a tanuló számára a tanév végéig kötelezővé válik a részvétel. Ettől eltérni csak rendkívüli

indokkal lehet a igazgató engedélyével.

Az iskola a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Tanórán kívüli foglalkozás

tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, a szakmai munkaközösségek, pedagógusok kezdeményezhetik az igazgatónál.

A tanórán kívüli foglalkozások szervezése, az igények felmérése a tanév első három hetében történik. A foglalkozások az

iskolavezetés által jóváhagyott terv és leadott szakköri névsor alapján legkésőbb október 1-től indulnak. Amennyiben az

intézmény rendelkezik szabad órakerettel, egyéni engedély alapján később is szervez foglalkozásokat, akár időszakosan is.
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
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Házi feladatot adunk a tanulóinknak, mivel fontosnak tartjuk a házi feladat

pedagógiai, szociális és egyéb hatásait. Úgy véljük, hogy az iskolán kívüli munka javítja a

tanulói motivációt, fejleszti a készségeket, és – bizonyos esetekben – egyértelműen javítjanöveli

a tanulói teljesítményt is. Az egyes pedagógusok közötti különbségek legfeljebb

abból adódnak, hogy ki hányszor, mennyi és milyen feladatokat ad tanítványainak.

A házi feladatokkal az egyes tantárgyak elsajátításának megkönnyítésére törekszünk,

az otthonra kijelölt tanulmányok révén inkább az iskolai, a tanórai munkához adunk

segítséget.

A tanulóinknak szakszerű, szakmai útmutatást adunk házi feladataik elkészítéséhez,

otthoni tanulásukhoz, valamint hogy az iskolában hogyan ellenőrizzük, illetve

osztályozzuk azokat, és hogy melyek a tanárok legfontosabb kötelezettségei ezen a téren.

Lehetőség szerint a házi feladatban is figyelembe vesszük a tanulók képességeit, valamint

hogy a tanulóknak mindig elegendő idő álljon rendelkezésére az adott feladat elkészítésére.

Általában háromféle szándékkal választjuk ki az otthon elvégzendő tennivalókat:

•?erősíteni kívánjuk az órákon megtanultakat,

•?fejleszteni akarjuk adott témában a tanulók különféle készségeit,

•?az új anyagot kívánjuk a feladattal előkészíteni.

tanulók munkájának értékelését - különös tekintettel a személyiségfejlődésre - a

tanulmányi munka, magatartás és szorgalom területén kell elvégezni. Az értékelésnek

rendszeresnek, szakszerűnek és következetesnek kell lenni. A tanulókkal a tanév első óráin

ismertetni kell az elvárásokat, a követelményeket és a témazáró dolgozatok számát,

várható idejét.

Az egész évfolyamot érintő felméréseket ill. a kötelezően előírt

témazáró dolgozatokat előre bejelentjük, ill. az osztály várható terhelésével egyeztetjük.

Kívánatosnak tartjuk a szóbeli számonkérés részarányának növelését. Az írásbeli

feleltetéseknél törekszünk a számítógéppel szerkesztett, áttekinthető tesztlapok készítésére,

annak objektív értékelésére.

Az 5 fokú osztályozás ajánlott követelményei írásbeli feladatoknál:

91-100% 5 /jeles/

76-90 % 4 /jó/

61-75% 3 /közepes/

41-60% 2 /elégséges/

40-0% 1 /elégtelen/

Megjegyzés: Az ajánlott skálától az egyes tantárgyaknál munkaközösségi egyeztetés

alapján lehet eltérni. Tesztfeladatoknál a követelmények szigoríthatók.
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat

megállapításához, ha

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,

c) az 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében

Az osztályozó vizsga követelményeinek meghatározása és értékelése az iskola helyi

tantervében az adott tantárgy tantárgyi követelményeiben meghatározottak szerint történik.

Osztályozó vizsgát az iskola igazgatója évente 3 alkalommal szervez:

? az őszi érettségi időszakot megelőzően azon tanulók számára, akik saját kérésre

tanulmányaik megrövidítése céljából, előrehozott érettségit szeretnének tenni

? a tavaszi érettségi időszakot megelőzően azon tanulók számára, akik saját kérésre

tanulmányaik megrövidítése céljából, előrehozott érettségit szeretnének tenni

? a tanév végén, azon tanulók számára, akiknek az a), c) és d) pontokban felsoroltak

miatt kell osztályozó vizsgát tenniük.
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Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Szakgimnázium képzés nappali tanrend (20 osztály):

9.A	26

9.B	27

9.C	32

10.A 20

10.B	30

10.C	23

11.D	26

11.B	 22

11.C 20

12.A	19

12.B	 28

13.A	19

13.B	7

13.C	 5

13.D  7

 

Szakközépiskolai képzés nappali tanrend (6 osztály):

9.GI	20

10.GI	17

11.GI   12

11.G	15

12.eG	 6

 

Esti képzés (10 osztály).

1/13B	12

1/13S	17

1/13F 12

1/12CNC	9

1/12Tgk	28

1/12Busz	28

2/14.C	9

2/14B-K	9

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019.10.24.

 

3. Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek 
 

A szabadidős foglalkozások köre:

Szabadidős tevékenység nem célozhatja csak a rekreációt - bár ezt is szolgálnia kell - hanem a személyiségfejlesztés részeként

kapcsolódik a felzárkóztatáshoz, illetve a tehetséggondozáshoz. A felzárkóztatás esélye nem csupán a tanulmányi munka

fokozottabb számonkérésében, hanem azoknak a személyiségjegyeknek, az egyéni érdeklődésen keresztül történő

megismerésében rejlik, amelyek sikerrel fejleszthetőek, sikerélményhez juttatják a tanulót. Ennek kerete a gazdagon szervezett

szabadidős tevékenység, módszere a személyiséghez komplex módon viszonyuló nevelői magatartás.

Amennyiben a szabadidős tevékenység kellően szolgálja a tanulók személyiségének fejlesztését, a kollégiumi lét nem marad a

lakóhely távolságából fakadó szükséges rossz, hanem előnyt jelentő, intellektuális többletet nyújtó lehetőséggé válik.

Kollégiumunk az éves tanulói foglalkozási terv elkészítéséhez felméri, hogy hány tanuló és milyen szabadon

választható foglalkozáson kíván részt venni.

A kollégium az iskolához tartozó sportpályán, kondicionáló teremben, sportcsarnokban a tanulók számára a mindennapos
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testedzési lehetőséget pedagógus felügyelet ellátása mellett biztosítja.

Kollégiumunk a következő szabadidős foglalkozásokat működteti:

? Filmklub

? Jóga

? Kézműves

? Önismeret

? Cigánytánc

? Cigány hagyományőrző klub

? Énekkar

? Színházi játékok

? Jóga

? Beas nyelv

? Tömegsport (Irányított sportcsarnoki foglalkozás: foci, kosárlabda, asztalitenisz, konditerem)
 

Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 72. § 2. bekezdése alapján a szülőket megilleti a szabad

kollégiumválasztás joga. A kollégiumi felvételt minden tanuló illetve szülő írásban kéri az intézmény igazgatójához címezve. A

kollégiumi jelentkezés a kollégium erre a célra készített jelentkezési lapján történik. Tanév közben az intézmény vezetőjéhez

címzett kérelem formájában történik a jelentkezés. A jelentkezési határidő tanévenként változik. Felvételi vizsgát nem tart az

intézmény. A tanulók kollégiumi jogviszonya – kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket - egy tanévre szól (Nkt. 52. §

(4). Ezen túl figyelembe kell venni az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő tanulókra vonatkozó eltéréseket. (AJKP

esetében a tanulói jogviszony 5 év). A programba való bekerülésre, illetve a felvételi eljárásokra az adott tanévre vonatkozó

tanév rendjéről szóló EMMI rendelet, illetve pályázati kiírások szabályai a mérvadók. A felvételi döntésről az intézményvezető

„Határozat”-ot hoz és azt az iratkezelés szabályainak megfelelően, július 15-ig postázza az érintetteknek. A kérelem

elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is értesíteni kell. (20/2012. EMMI rendelet 48. § (5). A „Határozat” ellen a

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ (2) bekezdése alapján a kézhezvételtől számított 15 napon belül

fellebbezéssel élhet, amelyet a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma (8800

Nagykanizsa, Ady E u. 74/a) igazgatójának címezve a Nagykanizsai Szakképzési Centrum (8800 Nagykanizsa, Erdész út 30.)

kell benyújtani. A fellebbezések elbírálása után, augusztus 31-ig kerül kialakításra a végleges kollégiumi felvételi lista. „A

gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót fel kell venni a kollégiumba. Fel kell venni a kollégiumba azt a nappali rendszerű

iskolai oktatásban részt vevő tanulót, akinek gyermekotthoni elhelyezése nagykorúság miatt szűnt meg.” (Nkt. 52.§

(3).Nagykanizsa város állandó lakóhellyel rendelkező tanuló akkor is felvehető, ha iskolájának intézményvezetője, illetve

osztályfőnöke a gyermek személyiségfejlődése érdekében, annak kollégiumi elhelyezését írásban kezdeményezi, vagy az AJKP

programba nyert felvételt. A nem magyar állampolgárságú tanulók felvételénél az Nkt. 92. §-ában foglaltak az irányadók. A

másodszakmás (másodtechnikus) képzésben részt vevő tanulók a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint,

vehetik igénybe a kollégiumi elhelyezést, externátusi ellátást. Annak a tanulónak a felvételi kérelme nem tagadható meg, akinek

felvételét vagy átvételét a gyámhatóság kezdeményezte. Amennyiben a felvételre a gyámhatóság kezdeményezése alapján került

sor, a határozatot a gyámhatóság számára is meg kell küldeni. (20/2012. EMMI rendelet 48. § (3). „Az externátusi elhelyezés

keretében – a lakhatási feltételek kivételével - a tanuló jogai és kötelezettségei azonosak a kollégiumba felvett tanuló jogaival és

kötelezettségeivel. A lakhatási feltételekről a tanulónak kell gondoskodnia, ennek költségeit az iskola, a kollégium részben vagy

egészben átvállalhatja.”

(20/2012. EMMI rendelet 48. § (4). A kollégiumi tagság megszüntetését az intézmény igazgatójánál a kiskorú tanuló szülője

írásban kérheti. A 18. életévét betöltött tanulók esetében a tanulók által benyújtott kérelmet a szülő is aláírhatja. Az externátusi

ellátásra való jelentkezés kérelem formájában történik, amelyet a szülőnek is alá kell írnia. Az externátusi ellátásról való döntés

is egy tanévre szól. Az externátust igénylő tanuló kérelmét az alábbiak szerint bíráljuk el:

•?a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e a tanuló helyzete (tanulói jogviszony fennállása, fenntartó albérleti támogatása)

•?az elbírálás további elvei megegyeznek a kollégiumi felvétel elbírálásának elveivel.
 

A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:

Csoport száma: 7

Csoport létszáma

1. 21 fő

2. 23 fő

3. 22 fő
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4. 21 fő

5. 20 fő

6. 22 fő

7. 22 fő

 

Utolsó frissítés: 2018.01.15.

 

4. Működését meghatározó dokumentumok  

 

010 - Nagykanizsai Szakképzési Centrum (8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A tagintézmények honlapján elérhető.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A tagintézmények honlapján elérhető.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

9. évf. szakgimnázium

Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma:

?	XXII. Közlekedésgépész ágazat 1 osztály

?	IX. Gépészet ágazat 1,5 osztály

?	XI. Villamosipar és elektronika ágazat 1 osztály

?	IV. Pedagógia ágazat 1 osztály

?	XII. Távközlés ágazat 1 osztály

?	XXXVII. Sport ágazat 1/2 osztály

Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája

?	XXIV. Közgazdaság ágazat 1 osztály

?	XXV. Ügyvitel Irodai titkár ágazat 1 osztály

?	XXVI. Kereskedelem ágazat 1 osztály

?	XXVII. Vendéglátóipar ágazat 1 osztály

?	XXVIII. Turisztika ágazat 1 osztály

Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája

?	I. Egészségügy ágazat 1 osztály

?	VII. Bányászat ágazat 1 osztály

?	VIII. Épületgépészet ágazat 1/2 osztály

?	XIII. Informatika ágazat 1 osztály

?	XXX. Szépészet ágazat 1 osztály

?	XV. Vegyész ágazat 1/2 osztály

?	XXXVIII.Rendészet és közszolgálat ágazat 1 osztály

 

9. évf. szakközépiskola

Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma:

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203044-
2000001525

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-203044-
2000001525

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-203044-
2000001525
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?	Gépi forgácsoló (34 521 03) 1 osztály (2 csoport)

?	Ipari gépész (34 521 04) 1 osztály (2 csoport)

?	Szerszámkészítő (34 521 10) 1 osztály (2 csoport)

Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája

?	Cukrász (34 811 01) 1 osztály (2 csoport)

?	Eladó (34 341 01) 1 osztály (2 csoport)

?	Húsipari termékgyártó (34 541 03) 1 osztály (2 csoport)

?	Pék (34 541 05) 1 osztály (2 csoport)

?	Pincér (34 811 03) 1 osztály (2 csoport)

?	Szakács (34 811 04) 1 osztály (2 csoport)

Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája

?	Asztalos (34 543 02) 1 osztály (2 csoport)

?	Épület- és szerkezetlakatos (34 582 03) 1/2 osztály (1 csoport)

?	Festő, mázoló, tapétázó (34 582 04)

?	Hegesztő (34 521 06) 1 osztály (2 csoport)

?	Járműfényező (34 525 03) 1/2 osztály (1 csoport)

?	Karosszérialakatos (34 525 06) 1/2 osztály (1 csoport)

?	Kárpitos (34 542 05) 1/2 osztály (1 csoport)

?	Kőműves  (34 582 14) 1/2 osztály (1 csoport)

?	Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34 582 09) 1/2 osztály (1 csoport)

?	Női szabó (34 542 06) 1/2 osztály (1 csoport)

?	Szociális gondozó és ápoló (34 762 01) 1/2 osztály (1 csoport)

?	Villanyszerelő (34 522 04) 1/2 osztály (1 csoport)
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

A 229/2012. (VIII:28.) Kormány rendelet 34.§ és 35.§ szabályozza az igénybe vehető szolgáltatásokat és a térítési díj fizetését. 
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Nem volt fenntartói értékelés.
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

A tagintézmények nyitvatartási rendje honlapjaikon megtalálható.

A Centrum nyitvatartása: munkanapokon péntek kivételével: 7:30-16:00, pénteken: 7.30-13:30
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A tagintézmények honlapján megtalálható:

http://kerikanizsa.hu/iskolank/tanev-rendje/

http://zsvszi.hu/downloads/2017/tanevrendje_2017-2018.pdf

http://www.cserhati.hu/images/TANEV/2017_18/dokumentumok/Munkaterv_2017_2018_tanev.pdf
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Nem volt pedagógiai-szakmai ellenőrzés.

 

Utolsó frissítés: 2018.02.06.

 

2. Működését meghatározó dokumentumok 
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A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2019. október 25.

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203044-
2000002304

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-203044-
2000002304

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-203044-
2000002304
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