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Kedves Szülők! 

Ebben a tanévben mindenkinek új kaland kezdődik, de továbbra is egy hajóban 
evezünk! 

A világ folyamatosan alakul és változik, így elkerülhetetlenné vált mindenki szá-
mára,- mi tanárok sem vagyunk kivételek ez alól-, hogy az életünk végéig tanul-
junk. 

Ehhez egy kikötő a KÖZGÉ. Kikötő, az élet és a tudás tengerén, ahol megszerez-
hetnek mindent, ami az élethosszig való tanuláshoz szükséges, sőt, reméljük, 
hogy elviselhetőbbé is tudjuk tenni ezt a hosszadalmas folyamatot. 

Kifejezetten örülünk, hogy a turizmus ágazattal bővülhetett a képzési palettánk, 
az itt tanuló gólyáink, heti 18 órában idegen nyelvet tanulnak az idei tanévben. 
Természetesen a hagyományosnak mondható képzéseink, mint a közgazdaság, 
a közlekedés, szállítmányozás, és  logisztika, az ügyvitel és az informatika ágazat 
is jó lehetőség a diákok számára a gyorsan változó munkaerő-piaci környezetben, 
hiszen itt, már érettségi megszerzése előtt egy mellék-szakképesítést szerezhet-
nek, az érettségi után egy évvel pedig a főszakképesítés is a birtokukba kerülhet. 

Az idegen nyelvet gyakorolhatják, az ERASMUS programban utazók is. Október-
ben és márciusban Olaszországban kalandozhatnak 4 héten keresztül, ismerked-
hetnek más ország kultúrájával, munkakörülményeivel. Neki indulhatnak a világ 
megismerésének, és gyakorlaton  vehetnek részt Torinoban és Cosenzában. 

A tudás kalandjaiban új tanárok segítenek eligazodni, 

Kovácsné Seres Andrea ügyvitel, Gombkötő Zsuzsanna francia, Bucsi Ferenc ma-
tematika, Tajti Bence informatika, Francia Csaba angol nyelv izgalmait enyhíti 
majd. 

ÉS ahogy megszokhatták a környezetet is folyamatosan szépítjük, modernizáljuk; 
közösségi tér kialakításába kezdtünk az udvaron, a 6-7-es teremben újabb nyelvi 
labor készült el, a 16-os terem informatika teremmé változott, a könyvtár folya-
matosan szépül és alakul. 

A tanévzárón a feltelepített napelemekre hívtam fel a figyelmet iskolánk tetőjén, 
ma már örömmel mondhatjuk, hogy a NAP is nekünk dolgozik, hisz üzembe lett 
helyezve, és segítségével termelődik a mindennapi munkánkhoz szükséges áram. 
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Kollégáimnak és diákjainknak az előttünk álló munkához és a tanuláshoz idénre 
is sok kitartást  kívánok, valamint azt, hogy valóra válhasson Szent-Györgyi Albert 
gondolata: 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudás-
vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és 
megtalálja a munkát, amit szeretni fog." 

Megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy a 2018/2019-es tanév is mindenki szá-
mára sikeres és kalandos legyen. 

Bízom benne, hogy rendezvényeink, megjelenéseink tovább öregbítik iskolánk 
hírnevét! 

Hogy „közös hajónk” még sikeresebben haladhasson, tisztelettel kérjük Önöket, 
hogy adójuk egy százalékának felajánlásával támogassák alapítványunkat. 

Elismerés alapítvány – 19044974-1-03 

  

Tasi Judit 
igazgató 

Kalandra fel! ---- kép 
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A 2018/2019-es tanév rendje  

 

 

Tanulmányi időszak – 179 tanítási nap 

I. félév: 2018. szeptember 1-jétől 2019. január 25-éig 

II. félév: 2019. január 28-ától június 15-éig (a 12. évfolyamosoknak, illetve szak-

képzést befejező évfolyamosoknak 2019. május 2. az utolsó tanítási nap) 

Az iskola 2019. február elsejéig értesíti a szülőket az első félévben elért tanul-

mányi eredményekről. 

 

Szünetek 

 

Őszi szünet: 2018. október 29-étől november 4-éig (A szünet előtti utolsó taní-

tási nap október 26., a szünet utáni első tanítási nap november 5.) 

 

Téli szünet: 2018. december 22. – 2019. január 2.  

(A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. – a szünet utáni első tanítási 

nap: január 3.) 

  

Tavaszi szünet: 2019. április 18-23.  (A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 

17. a szünet utáni első tanítási nap: április 24.) 

 

Érettségi vizsgák 

Írásbeli érettségi vizsgák: 

                 magyar:               2019. május 6. 

                 matematika:       2019. május 7. 

                 történelem:         2019. május 8. 

                 angol nyelv:         2019. május 9. 

                 német nyelv:       2019. május 10. 

                 ágazati szakmai vizsgatárgyak:  2019. május 15. 

 

Szóbeli érettségi vizsgák: 

emelt szintű szóbeli: 2019 június 5-13. 

középszintű szóbeli: 2019. június 17-28. 

(Konkrét, osztályok szerinti beosztást később közlünk.) 
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I. félév 

Hónap Nap Esemény 

Sz
ep

te
m

b
er

  

3. Tanévnyitó 
11. 12.-es szülői értekezlet 

13. Gólyaavató 
17-30. Kompetenciamérés (9. évf.) 

21. Autómentes nap 
25. 9-11./ 13. évf. szülői értekezlet 

ERASMUS utazás – Olaszország (11. évf.) 

26 Városi diáknap - DÖK 
28. Európai diáksport napja 

Gólyadiszkó 

O
kt

ó
b

er
  

  

5. Aradi vértanúk  - megemlékezés (iskolarádió) 

4-16. Szakmai kirándulások (pályázat 9. évf.) 
12. ERASMUS nap (9-10. évf. 4-5. óra) 

13. Tanításmentes munkanap (szünet) 
19. Október 23-ai megemlékezés (iskolarádió) 

24. Erasmusosok hazajövetel 

N
o

ve
m

b
er

 

5. Parlamenti projektnap (12. évf.) 

10. Tanításmentes munkanap (szünet) 

12. Tanításmentes munkanap  
13. Projektnap – repülőtér (szakképzősök) 

27.  Nyílt nap / Fogadóest 
30. Adventi kirándulás Bécsbe (nyelvi mk.) 

D
ec

em
b

er
 

1. Tanításmentes munkanap 
7. Diszkó (11. évf.) 

14. Szalagozó 

18-19. Éva néni kupa 
21. Karácsonyi műsor 

Január 25. Első félév vége 
29. Szülői értekezlet 

 

A második félév programjainak, eseményeinek időpontját a következő Hírleve-

lünkben olvashatják. 

A KÖZGÉS BÁL 2019. FEBRUÁR 9-én LESZ! 
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Változások a Házirendben (A teljes Házirend az iskola honlapján olvasható.) 

XIII. Iskolai, tanulói munkarend 
 

1. Az iskolai épület nyitva tartása 
Az iskola épülete tanítási napokon reggel 6 órától este 20 óráig van nyitva. Munkaszüneti, 
illetve heti pihenőnapon, tanítási szünetekben csak igazgatói engedéllyel a szükséges 
ideig. 
 
2. Az iskola épületének elhagyása 

a/ Az iskola tanulóinak a tanítási idő alatt az iskola épületében vagy az udvaron kell tartózkod-
niuk.  
b/ Az iskola épületét tanítási idő alatt azok a tanulók hagyhatják el, akiknek a tanórájuk a Ko-
rona utcai épületben vagy a város adott sportlétesítményében testnevelési órája van. 
c/ Rendkívüli esetben az osztályfőnök vagy helyettese adhat engedélyt az iskola épületének 
tanítási időben történő elhagyására. Ebben az esetben a tanuló kilépőkártyát kap az osztály-
főnöktől, amelyet a portán lead, és távozhat az iskolából. 
d/ A tanuló a 2. (9.40-9.50) és 5. (12.25-12.35) óra utáni szünetben szülői beleegyező nyilatko-

zat birtokában elhagyhatja az iskola épületét. A tanulónak ebben az esetben is becsengetéskor 

a tanítási órán pontosan meg kell jelennie; amennyiben 5 darab bármilyen késést összegyűjt, 

egy hétig nem élhet az iskolaelhagyás jogával (ennek ellenőrzését az osztályfőnökök végzik). 

Azok a tanulók, akik szülői beleegyező nyilatkozattal rendelkeznek, fényképes kártyát kapnak, 

amely felmutatásával jogukban áll a kilépés. (A fényképes igazolványhoz szükséges képek és 

névsor elkészítéséhez az osztály diákönkormányzati felelősei nyújtnak segítséget. 

A tanulók kötelessége a kilépés jogosultságának igazolása, amennyiben nem tesz eleget, nem 

engedhető ki az iskola területéről.  

 

e/ A 13-14. évfolyamos tanulókra a 2/a/b/c/d pontok nem vonatkoznak. Az iskola épületét 

saját felelősségükre elhagyhatják az órák közötti szünetekben fényképes kilépő kártyájuk fel-

mutatásával. A kilépés jogosultságának igazolása a tanuló kötelessége. 

 
3. Csengetési rend 

 becsengetés kicsengetés szünet 

0. óra 7.15 8.00  

1. óra 8.00 8.45 10 perc 

2. óra 8.55 9.40 10 perc 

3. óra 9.50 10.35 10 perc 

4. óra 10.45 11.30 10 perc 

5. óra 11.40 12.25 10 perc 

6. óra 12.35 13.20 10 perc 

7. óra 13.30 14.15 5 perc 

8. óra 14.20 15.05  

 
 

4. A tanítási órák rendje 
f/ A tanuló mobiltelefon használatával nem zavarhatja a tanórát, ha ezt mégis megteszi, akkor 
a szaktanár elveheti a készüléket, amit óra végén visszaad.  
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5. A szünetek 
a/ Az óraközi szünetek a tanulók pihenésére, étkezésére, a helyiségek szellőztetésére, illetve 
a közérdekű hirdetések megtételére szolgálnak. 
b/ A szünetek 10 percesek, kivéve a 7. 8. óra közötti (5 perces). 

c/ A szünetben a tanulók a tantermekben, a folyosókon és a zárt udvari részen tartózkodhat-

nak. (Kivéve a 2. és 5. óra utáni szünetben a XIII/2/d bekezdés alapján.) 

 
7. Magatartási szabályok 
c/ Dohányozni az iskola Oskola utcai bejáratától 5 m-re lehet, a kijelölt (felfestett) helyen. 

 

XVI. Ügyintézés az iskolában 

A tanulók jogviszonyukkal kapcsolatos hivatalos ügyeiket az iskola titkárságán intézhetik. Min-
den munkanapon: 7.30 – 8.00 és 12.30-15.00 között. 

XVII. Az ebédeltetés rendje 

 
b/ A menza díja: 361 Ft/nap (100 %); 180 Ft/nap (50 %) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum  

Kiskunfélegyházi Közgazdasági  

Szakgimnáziumának  

tantestülete 
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