
 
 
 
 
 
 
 
 

A PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS 

SZAKISKOLÁJA 

 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 

2018/19. TANÉV 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37 § 
(2) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) 
kormányrendelet 23. §-a alapján tesszük közzé az intézményre vonatkozó alábbi tájékoztatást.  

 
A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató megtalálható: 
http://www.zrinyi-szigetvar.hu/zrinyi/UserFiles/File/PSzC_kiadvanyba.pdf 
 
 
Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 
Beiratkozás a 2019/2020. tanév osztályaiba: 2019. június 24-26. 
 
Tervezett osztályok: 
1 gimnáziumi 
1 szakgimnáziumi 
4 szakközépiskolai 
1 szakiskolai 
1 szakiskolát végzettek középiskolája (2 éves intenzív) 
 
 
A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és 
mértéke, az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények: 
http://www.zrinyi-szigetvar.hu/zrinyi/UserFiles/File/Dokumentumok/Tandij.pdf 
 
 
A fenntartó, a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 
megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat 
tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek 
nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: 
Nem voltak ilyen vizsgálatok. 
 
 
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, 
tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai  
Az intézményben a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

http://www.zrinyi-szigetvar.hu/zrinyi/UserFiles/File/Dokumentumok/Tandij.pdf


Iskolánk nyitva tartása: 6.30-20.30 óra.  

Csengetési rend 
1. óra 08:00 – 08:45 
2. óra 08:55 – 09:40 
3. óra 09:55 – 10:40 
4. óra 10:50 – 11:35 
5. óra 11:45 – 12:30 
6. óra 12:40 – 13:25 
7. óra 13:30 – 14:10 
8. óra 14:15 – 14:55 

 
Rövidített órák: 

1. óra 08:00 – 08:35 

2. óra 08:40 – 09:15 

3. óra 09:25 – 10:00 

4. óra 10:05 – 10:40 

5. óra 10:45 – 11:20 

6. óra 11:25 – 12:00 

7. óra 12:05 – 12:40 

Projekt napok és témahét esetében a csengetési rendtől el lehet térni. A tanóra az iskola épületén kívül 

is megtartható. (Témahét, projekt) 

Intézményünk ÉVES MUNKATERVE megtalálható:  
http://www.zrinyi-szigetvar.hu/zrinyi/UserFiles/File/Dokumentumok/Zrinyi_munkaterv_18_19.pdf 
 
 
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó 
jogszabályok megtartásával: 
http://www.zrinyi-szigetvar.hu/zrinyi/UserFiles/File/Dokumentumok/Tanfelugyelet2019.pdf 
 
 
A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT:  
http://www.zrinyi-szigetvar.hu/zrinyi/UserFiles/File/jo_2016_SZMSZ(1).pdf 
HÁZIREND: 
http://www.zrinyi-szigetvar.hu/zrinyi/UserFiles/File/2018_19_hazirend.pdf 
PEDAGÓGIAI PROGRAM: 
http://www.zrinyi-szigetvar.hu/zrinyi/UserFiles/File/Pedprog_2018.pdf 
 
 
A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

  Szakképzettségek, végzettségek 

tanár1 okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 

tanár2 építőmérnök 

tanár3 kémia szakos tanár 

tanár4 informatikus mérnöktanár 

tanár5 főiskolai szintű német nyelvtanár 

tanár6 élelmiszeripari mérnök 

http://www.zrinyi-szigetvar.hu/zrinyi/UserFiles/File/Dokumentumok/Zrinyi_munkaterv_18_19.pdf
http://www.zrinyi-szigetvar.hu/zrinyi/UserFiles/File/Dokumentumok/Tanfelugyelet2019.pdf
http://www.zrinyi-szigetvar.hu/zrinyi/UserFiles/File/jo_2016_SZMSZ(1).pdf
http://www.zrinyi-szigetvar.hu/zrinyi/UserFiles/File/2018_19_hazirend.pdf
http://www.zrinyi-szigetvar.hu/zrinyi/UserFiles/File/Pedprog_2018.pdf


tanár7 matematika szakos tanár 

tanár8 műszaki tanár; fizika szakos tanár 

tanár9 okleveles középiskolai informatikatanár 

tanár10 okleveles angoltanár 

tanár11 okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 

tanár12  okleveles némettanár 

tanár13 faipari üzemmérnök 

tanár14 okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 

tanár15 testnevelő tanár 

tanár16 közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon 

tanár17 rajz szakos tanár; ének-zenetanár 

tanár18 agrármérnök 

tanár19 műszaki szakoktató,  

tanár20 okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 

tanár21 angol nyelv és irodalom szakos tanár 

tanár22 földrajz szakos tanár;  gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon 

tanár23 okleveles fizika szakos tanár;okleveles matematika szakos tanár 

tanár24 testnevelő tanár 

tanár25 matematika szakos tanár; fizika szakos tanár 

tanár26 okleveles történelemtanár 

tanár27 földrajz szakos tanár; okleveles biológiatanár 

tanár28 okleveles testnevelő tanár 

tanár29 okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 

tanár30 műszaki tanár 

tanár31 okleveles történelem szakos bölcsész és tanár 

tanár32 agrármérnök 

tanár33 üzemmérnök 

tanár34 matematika szakos tanár 

tanár35 okleveles némettanár 

tanár36 okleveles informatikatanár 

tanár37 gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon 

tanár38 testnevelő tanár 

tanár39 magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

 
 
A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és 
szakképzettsége 

Név iskolai végzettség, képesítés 

NOKS iskolatitkár Gimnáziumi érettségi; Szakiskola-gyors és gépíró 

NOKS 

rendszergazda Főiskola - informatika szakos mérnöktanár 



NOKS iskolatitkár Szakközépiskolai.érettségi bizonyítvány; ped.asszisztens 

 
 
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 

 

 
 
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

Tanév Lemorzsolódás/évfolyamismétlés (fő) 

2013/2014 26 

2014/2015 34 

2015/2016 37 

2016/2017 48 

2017/2018 37 

 
 
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei 
2014 
 

  Magyar Matematika Történelem Angol Német 

12.A 4 2,78 3,84 3,25 5 

12.B 3,16 2,38 2,63 2,5 ------ 

12.C 2,88 2,33 2,55 2,26 3 

12.E 2,95 2,05 2,4 2,42 2,16 

 
2015 

  Magyar Matematika Történelem Angol Német 

12.A 3 2,37 3 3,38 2 

12.B 2,85 1,95 2,56 2,09 2,92 

12.C 2,66 2,06 2,43 3 3 

13.A 2,5 1,92 2,3 2,5 2,37 

 
 
2017 

  Magyar 

 

Mat Tört Angol Német Rendészet Biol Fiz Földr Info Testnev 

Ker 

ism. 

Közg 

ism. 

A 3,45 
 

2,43 3,34 3,56 2,4 3 3,67 3,5 3,57 3,67 4,25     



B 2,86 
 

2,38 2,86 3,07 2,4 2 3,6   3 2,75 4,2     

C 3,16 
 

2,42 2,78 2,78 2,29             3,6 3 

int 2,55 
 

2,13 2,63 3,57 2,2       3 2,5       

e 2,43 
 

2,43 2,71 2,33 2       2,5         

 
 
2018 

  12A 12B KK13 KK13e 

magyar 3,3 3,26 2,5 3,43 

matek 2,75 2,25 1,9 2,14 

történelem 3,26 2,66 2,4 3,57 

angol 3,53 2,88 2,57 2 

német 3,16 2,6 2,25 3,2 

belügyi 3       

biológia 3,5 2     

ének 4       

földrajz 3,57 3   2 

informatika 2,5 3,3   2,66 

testnevelés 4,66       

 
 
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: 

Foglalkozás 

Angol nyelvvizsga 

felkészítő 

Biológia érettségi 

előkészítő 

(középszint) 

Biológia érettségi 

előkészítő (emelt) 

Történelem érettségi 

előkészítő (emelt 

szint) 

Történelem érettségi 

előkészítő (emelt 

szint) 

Német nyelv 

előrehozott érettségi 

előkészítő 

(középszint) 

Angol nyelvvizsga-

előkészítő 

Angol nyelv érettségi 

előkészítő 

(középszint) 



Magyar érettségi 

előkészítő (emelt 

szint) 

Matematika érettségi 

előkészítő 

(középszint) 

Matematika érettségi 

előkészítő (emelt 

szint) 

Földrajz érettségi 

előkészítő 

(középszint) 

Zene 

Informatika érettségi 

előkészítő (emelt) 

 
A foglalkozások meghirdetése és a jelentkezés tanév elején történik. Az időpontok rugalmasan 
igazodnak a kereslet-kínálathoz. 
 
 
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: 
 
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai megtalálhatók Pedagógiai programunk „A  
tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus,  szummatív fejlesztő 
formái, a magatartás és szorgalom minősítés elvei” c. fejezetében. 
 
  
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti 
vizsgák tervezett ideje 
Tanév végi osztályozó vizsgák időpontja: 2019. június 4-6. 
Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei: http://zrinyi-
szigetvar.hu/OV_kovetelmenyek 
 
Tanév végi javítóvizsgák ideje: 2019. augusztus 22-23. 
 
 
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma (Aktuális állapot: 

2018.10.01.) 

osztály képzés fő 

9.A 

emelt angol 12 

emelt német 7 

emelt testnevelés 8 

  27 

                 9.B 
kereskedelem                  14 

informatika 12 

  26 

1/9/1 
gépi forgácsoló                   12 

kőműves 14 

http://zrinyi-szigetvar.hu/OV_kovetelmenyek
http://zrinyi-szigetvar.hu/OV_kovetelmenyek


cipőkészítő 10 

  36 

1/9/2 
eladó 20 

asztalos 14 

  34 

1/9/3 
pék 14 

pincér 19 

  33 

9.E 
élelmiszer-vegyi áru 
eladó 6 

  6 

10.A 

emelt angol 12 

emelt informatika 7 

emelt német 4 

emelt testnevelés 9 

  32 

10.B kereskedelem                  23 

  23 

2/10/1 

kőműves 5 

pincér 8 

cipőkészítő 5 

  18 

2/10/2 
eladó 14 

épület-és szerk.l. 5 

  19 

11.A 

emelt angol 5 

emelt informatika 6 

emelt német 9 

emelt testnevelés 11 

  31 

11.B 
egészségügy                       9 

kereskedelem                      11 

9.B 20 

3/11/1 

cipőkészítő 1 

gépi forgácsoló                   9 

pék 12 

  22 

3/11/2 
asztalos 7 

kőműves és 
hidegburkoló 8 

  15 

3/11/3 
eladó                                     9 

pincér 9 

  18 

12.A angol 3 



német 3 

informatika 12 

testnevelés 8 

  26 

12.B 

egészségügy                       6 

kereskedelem 7 

9.B 13 

2/14 informatikav(technikus) 10 

  10 

9.S 
élelmiszer-vegyi áru 
eladó 5 

  5 

  414 

   

Szigetvár, 2018. október 1. 

Frissítve: 2019. május 22. 

 


