Budapesti Komplex SZC
Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskolája
1203 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS U. 35.

Tel:283-02-03, Fax: 283-02-03/117

Felnőttoktatási tájékoztató
Szakmunkások számára érettségire felkészítő oktatás
(nappali tagozat, 2 éves)
Tanítási rend:
– 2 éves nappali munkarend heti 5 napos tanítás,
– a tanítási órák 8.00-kor kezdődnek,
– a tanítási órák 45 percesek,
– az órák közötti szünetek rendjét az iskola házirendje határozza meg.
Az érettségi kötelező tantárgyai:
– magyar nyelv és irodalom,
– matematika,
– történelem,
– idegen nyelv,
Az érettségi választható tantárgyai:
– biológia, földrajz, informatika, testnevelés (a kötelező tárgyak valamelyikére érvényes felmentés esetén)
Annak vizsgázónak, aki szakiskolában államilag elismert szakképesítést szerzett
és a szakközépiskolában érettségi vizsgát kíván tenni, nem kell számot adnia a
tudásáról a kötelezően választandó vizsgatárgyból /Nkt. 6. § (2a) bekezdése
alapján/.
Az ismeretek számonkérése:
Az ismeretek számonkérését az iskola pedagógiai programja határozza meg.
A tanuló kötelességének teljesítése:
– a felnőttoktatásban részt vevő nappali munkarend szerint tanuló az iskola
helyi tantervében meghatározottak szerint vesz részt a kötelező tanórai
foglalkozásokon,
– ha a tanuló a tanítási órákról távol marad, a mulasztást igazolnia kell,
– ha a távolmaradást nem igazolja, a mulasztása igazolatlan,
– megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki igazolatlanul húsz tanítási
óránál többet mulaszt,
– 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 alól
felmentés nem adható.
– egyéb kérdésekben a tanulóra a házirendben meghatározottak érvényesek
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Tantárgyak és óraszámok

Tantárgyak

2016/2017

2017/2018

11. évfolyam

12. évfolyam

heti óra éves óra heti óra éves óra

Magyar nyelv és irodalom

6

216

6

192

Idegen nyelv

6

216

6

192

Matematika

6

216

6

192

4

144

5

160

Biológia - egészségtan

2

72

3

96

Természetismeret

2

72

Földrajz

1

36

2

64

Informatika

2

72

2

64

Testnevelés és sport

5

180

5

160

Osztályközösség-építő

1

36

1

32

35

1260

36

1152

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

összesen

0

Budapest, 2016. június 15.

Farkas Magdolna sk.
tagintézmény-vezető
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