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T Á J É K O Z T A T Ó
az intézmény LEVELEZŐ munkarendben tanuló diákjainak
a 2016/2017. tanév második félévéről
A tanév rendje:
A szorgalmi időszak a tanév második félévében 2017. január 21-től 2017. május 27-ig tart.
A végzős évfolyamon április 15-ig.
A vizsgaidőszak 2017. június 3-10-ig tart.
A végzős évfolyamon április 22-29-ig.
Tanítási napok: szombatonként, órarend szerint, A, B, C, D héten 8.00-tól legfeljebb 15.20 óráig.
Tanítási napok: 2016/2017
Január 21., 28.

Április 1., 8., 15., 22., 29.

Február 4.,11.,18.,25.

Május 6.,13. , 20., 27.

Március 4.;11.,18., 25.,
A tanítási napok száma a második félévben: 19, a tanítási órák száma 171 óra.
A tanulók adminisztratív ügyeit az iskolatitkár intézi, aki hét közben (hétfő-csütörtök, 8-15 óráig, pénteken
8-13 óráig) áll rendelkezésre a titkárságon. Ezen túlmenően folyamatosan figyeli az osztály Facebook-csoportját,
az oda érkező kéréseket is igyekszik teljesíteni. A tanár által átadott segédanyagokon kívüli fénymásolást, nyomtatást szolgáltatási díj ellenében tudunk vállalni. (15 Ft/oldal)
A hiányzások, és azok igazolása:
A hiányzásokat a szaktanárok kötelesek az osztálynaplóban vezetni. Az igazoltan és igazolatlanul mulasztott
órák száma nem haladhatja meg a kötelező tanórai foglalkozások húsz százalékát, tehát a második félévben a 36
órát. Amennyiben e mértéket meghaladja, úgy a tanuló kérelmére a nevelőtestület engedélyezheti az osztályozóvizsgára bocsátást.
Megszűnik a tanulói jogviszonya annak a tanulónak, aki tíz tanítási óránál többet mulaszt igazolatlanul. Igazolásként kizárólag írásos orvosi igazolást, munkahelyi igazolást vagy más szervezet, intézmény igazolását fogadhatja el az osztályfőnök. Az igazolásokat a hiányzást következő tanítási napon kell leadni az osztályfőnöknek,
illetve az aznap órát tartó szaktanárnak.
Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról – akár igazoltan, akár igazolatlanul – távolmaradt, félévkor és év végén osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga helyéről és
időpontjáról – legalább tíz nappal korábban – a Kormányhivatalt értesíteni kell. A Kormányhivatal megbízottja
részt vehet a vizsgán.
Az osztályfőnök a vizsgaidőszakot megelőzően összesíti a hiányzásokat, és megállapítja, hogy melyik tanulónak
szűnt meg a tanulói jogviszonya, s leadja az iskolatitkárnak. Az iskolatitkár a vizsgaidőszak előtti napon kifüggeszti a névsort a hirdetőtáblára.
A vizsgák:
A szaktanárok a fentebb megjelölt időpontokban vizsgáztatnak, a konkrét időpontot előzetesen közlik a tanulókkal. Aki a tanév végi vizsgán nem jelenik meg, annak a tanulónak nem lesz érvényes tanéve, s javítóvizsgára sem
jelentkezhet.
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