Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4.

OM azonosító: 203 048

 (32) 412-504  (32) 510-290

http://www.ker-st.hu

2019/2020. tanév helyi rendje
A 2019/20-es tanév legfontosabb feladatai tagintézményünkben:
 A legfontosabb célunk a lemorzsolódás csökkentése, a kilencedik évfolyamon tanuló diákjaink
megtartása. A GINOP-6.2.3-17 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése pályázat
keretében végzett munka is a végzettség nélküli iskolaelhagyás megakadályozását szolgálja.
 A GINOP-6.1.3-17 Idegen nyelvi készségek fejlesztése pályázatban vállalt feladatok
végrehajtása.
 Az országos mérésen elért eredmények értékelésének dokumentálása, a felkészítés beépítése a
munkaközösségek munkatervébe.
 A pedagógusok szakmai eszköztárának bővítése érdekében a továbbképzések támogatása.
 A kereskedelmi képzés megerősítése.
 A mellék-szakképesítés bevezetésé után ebben a tanévben vizsgáznak az első olyan
osztályok, amelyek ebben a képzési formában vettek részt. A szakmai munkaközösségek
kiemelt feladata a mellék-szakképesítés szakmai vizsgájára, az érettségi vizsgára és a szakmai
vizsgára való felkészítés összehangolása.
 A hiányzások számának csökkentése érdekében a következetes osztályfőnöki munka
folytatása.
 Szeretnénk javítani az érettségi eredményeken. Ennek érdekében minden végzős érettségiző
osztályban próba érettségi vizsgát tartunk.
 A szakmai vizsga írásbeli részének erősítése.
 A nemzetköziesítési stratégia megvalósításának folytatása
A tanév:
 kezdő napja:
 záró napja:

2019. szeptember 1.
2020. augusztus 31.

A 9-11. évfolyamon a tanítási év
 első napja:
 utolsó napja:

2019. szeptember 2. (hétfő)
2020. június 15. (hétfő)

A 12., 3/11., SZÉ/13 és az 5/13. évfolyamon a tanítási év
 első napja:
 utolsó napja:

2019. szeptember 2. (hétfő)
2020. április 30. (csütörtök)
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Az első félév 2020. január 24-ig tart, a tanulókat és szüleiket 2020. január 31-ig értesítjük az első
félévben elért eredményekről.
A tanítási napok száma a szakgimnáziumi osztályokban: 178 nap.
A tanítási napok száma a szakközépiskolai osztályokban: 179 nap.
Az iskolai szünetek rendje
az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), első tanítási nap 2020.
november 4. (hétfő)
a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), első tanítási nap 2020. január
6. (hétfő)
a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), első tanítási nap 2020. április
15. (szerda)
Országos mérés
Az
alapkészségek
meglétének
vizsgálata
(olvasási-szövegértési,
matematikai)
a 10. évfolyamon, valamennyi tanulóra kiterjedően (kompetenciamérés) 2020. május 27.
Országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
2020. január 8. – április 24.
Az iskolai tanítás nélküli munkanapok felhasználása, időpontjai szakgimnáziumban (8 nap)
 pályaorientációs nap
2019. október 9.
 Erasmus+-nap (diákönkormányzat által kért nap)
2019. október 11.
 Szakmai nap
2019. október 24.
 szalagavató ünnepség
2019. december 7.
 nevelési értekezlet
2019. december 14 .
 félévzáró értekezlet
2020. február 5.
 ballagás
2020. április 30.
 írásbeli szakmai vizsgák
2020. május 15.
Az iskolai tanítás nélküli munkanapok felhasználása, időpontjai szakközépiskolában (7 nap)
 pályaorientációs nap
2019. október 9.
 Erasmus+-nap (diákönkormányzat által kért nap)
2019. október 11.
 Szakmai nap
2019. október 24.
 nevelési értekezlet
2019. december 14.
 félévzáró értekezlet
2020. február 5.
 ballagás
2020. április 30.
 írásbeli szakmai vizsgák
2020. május 15.
Ünnepségek, megemlékezések
 tanévnyitó ünnepély
 zenei világnap
 megemlékezés az aradi vértanúkról
 a 2019/2020. tanévi Keri Napok rendezvényei
 őszi szakmai kirándulás
 Erasmus-nap
 ünnepi megemlékezés az ’56-os forradalom évfordulójáról
 Erasmus záróünnepség
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2019. szeptember 2. 8.00
2019. október 1.
2019. október 4.
2019. október 8-11.
2019. október 9.
2019. október 11.
2019. október 22.
2019. november 21.

 szalagavató ünnepély
 iskolai karácsonyváró ünnepség
 megemlékezés a magyar kultúra napjáról
 Alapítványi Bál
 megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól
 „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét
 megemlékezés az 1848. március 15-ről, a
közösségi munkában élen járók jutalmazása, állófogadás
 megemlékezés a költészet napjáról
 megemlékezés a holokauszt áldozatairól
 ballagás
 megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról
 tanévzáró ünnepély

2019. december 7.
2019. december 20.
2020. január 22.
2020. február 14.
2020. február 25.
2020. március 2-6.
2020. március 13.
2020. április 15.
2020. április 16.
2020. április 30.
2020. június 4.
2020. június 25.

9.00
8.00

Diákközgyűlés
őszi: 2019. október 16.
tavaszi: 2020. április 2.
Tanulmányi versenyek
Országos
 Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek
 Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV)
 Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (OSZTV)
 Szakiskolások Közismereti Tanulmányi Versenye
 Országos Csomagolóverseny
 PénzSztár Hazai és Határon Túli Magyar Középiskolák Pénzügyi, Gazdasági és Vállalkozási
Versenye
 középiskolai tanulmányi versenyek:
 Implom József helyesírási verseny
 Kazinczy-díj Alapítvány Tanulmányi Versenyei
 „Szép magyar beszéd” verseny
 Diákolimpia
 Atlétika
 Labdarúgás V-VI. korcsoport fiúk
 Labdarúgás V-VI. korcsoport lányok
 Röplabda (amatőr) V-VI. korcsoport fiúk
 Röplabda (amatőr) V-VI. korcsoport lányok
 Teremlabdarúgás V-VI. korcsoport fiúk
Megyei, városi
 Aurél-napi szavalóverseny 2019. október 4.
 Városi versmondó verseny (Kohász Művelődési Központ) 2019. november
 Ravasz István szavalóverseny 2019. december 8.
 Szakközépiskolások megyei műismereti versenye 2020. március
 Édes Anyanyelvünk Országos Nyelvhasználati verseny 2020. március
 Költészet napi szavalóverseny 2020. április 8.
 Vöröskeresztes vetélkedő 2020. május
 Kazári laskasütő verseny 2020. május
 Palacsintasütő verseny 2020. július
Iskolai
 Zenei világnap – zenés vetélkedő 2019. október 1.
-3-










8. osztályosok főzőversenye 2019. október 8.
Keri Napok osztályok közötti főzőversenye 2019. október 8.
Humán háziverseny
Iskolai helyesírási verseny 2019. november
Versmondó verseny angol ill. német nyelven
Idegen nyelvi háziverseny 2019. októbertől
Matematika háziverseny 2019. októbertől
Iskolai sportversenyek 2019. októbertől

A nevelőtestületi értekezletek időpontjai
 alakuló értekezlet
 tanévnyitó értekezlet
 munkatervtárgyaló értekezlet
 nevelési értekezlet
 félévi osztályozó (kereskedős osztályok)
 félévi osztályozó (vendéglátós osztályok)
 félévi értékelő
 év végi osztályozó (végzős)
 év végi osztályozó (nem végzős)
 a tanévet értékelő

2019. augusztus 26. 8 óra
2019. szeptember 12. 12 óra
2019. szeptember 12. 13 óra
2019. december 14.
2020. január 22.
2020. január 23.
2020. február 5. 8 óra
2020. április 28.
2020. június 15. 11 óra
2020. június 25. csütörtök 10 óra

Munkaértekezletek
 2019. augusztus 30. 9:00
 2019. szeptember 12. 14.00
 2019. október 7. 14.30
 2019. november 4. 14.30
 2019. december 2. 14.30
 2020. január 6. 14.30
 2020. február 5. 12:00
 2020. március 2. 14.30
 2020. április 6. 14.30
 2020. május 4. 14.30
 2020. június 2. 14.30
Nyitott napok
 Pályaválasztási délután: 8. osztályos tanulók és szüleik fogadása 2019. december 2-3. 16:00
Szülői értekezletek
 összevont szülői értekezlet a 9. évfolyamon
 osztályonkénti szülői értekezletek a 9. évfolyamon
 osztályonkénti szülői értekezletek felsőbb évfolyamokon
 félévi szülői értekezletek
Fogadóórák
 2019. november 11.
 2020. március 16.

16.00.-17.00
16.00.-17.00

A vizsgák rendje
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2019. szeptember 23. 16.00
2019. szeptember 23. 16.30
2019. szeptember 16-30.
2020. február 3 - február 14.



a 2019. évi őszi szakmai vizsgák időpontja
eladó szakmai vizsga időpontja
gyakorlati vizsga 2019. október 17. 8:00
szóbeli vizsga 2019. október 17. 10:00
szakács szakmai vizsga időpontja
írásbeli vizsga 2019. október 11. 10:00
gyakorlati vizsga 2019. október 16. 8:00
szóbeli vizsga 2019. október 16. 12:30
pincér szakmai vizsga időpontja
írásbeli vizsga 2019. október 11. 10:00
gyakorlati vizsga 2019. október 16. 8:00
szóbeli vizsga 2019. október 16. 12:30



a 2020. évi februári (mellék-szakképesítés) szakmai vizsgák időpontja
eladó szakmai vizsga időpontja
gyakorlati vizsga 2020. február 6. 8:00
szóbeli vizsga 2020. február 6. 12:00
pincér szakmai vizsga időpontja
gyakorlati vizsga 2020. február 11. 8:00
szóbeli vizsga 2020. február 12. 8:00



a 2020. évi május-júniusi közép szintű érettségi írásbeli vizsgák időpontjai
 magyar nyelv és irodalom
2020. május 4.
8.00
 matematika
2020. május 5.
8.00
 történelem
2020. május 6.
8.00
 angol nyelv
2020. május 7.
8.00
 német nyelv
2020. május 8.
8.00
 ágazati szakmai vizsgatárgy
2020. május 14. 8.00
 a középszintű szóbeli érettségi vizsgák időpontjai
 12. V
2020. június 16-18.
 SZÉ/13/2
2020. június 19.
 12. K
2020. június 22-23.


a 2020. évi tavaszi szakmai vizsgák időpontja
 eladó szakmai vizsgák időpontjai (3/11. K)
gyakorlati vizsga: 2020. május 20. 8:00
szóbeli vizsga: 2020. május 25. 8:00
 szakács szakmai vizsgák időpontjai (3/11.Vsz)
írásbeli vizsga: 2020. május 15. 10:00
gyakorlati vizsga: 2020. május 21. 13:00 óra
gyakorlati vizsga: 2020. május 19. 13:00 óra
szóbeli vizsga: 2020. május 19. 8:00
szóbeli vizsga: 2020. május 21. 8:00
 pék szakmai vizsgák időpontjai (3/11.Vp)
írásbeli vizsga: 2020. május 15. 10:00 óra
gyakorlati vizsga: 2020. május 26. 8:00 óra
szóbeli vizsga: 2020. május 25. 8:00 óra
 fogadós szakmai vizsgák időpontjai (3/11.Vf)
írásbeli vizsga: 2020. május 15. 10:00
gyakorlati vizsga: 2020. május 26. 8:00 óra
 vendéglátásszervező-vendéglős szakmai vizsgák időpontjai (5/13. KV)
írásbeli vizsga: 2020. május 15. 10:00
gyakorlati vizsga: 2020. május 21. 13:00 óra
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szóbeli vizsga: 2020. május 21. 8:00
 kereskedő szakmai vizsgák időpontjai (5/13. KV)
írásbeli vizsga: 2020. május 15. 10:00
gyakorlati vizsga: 2020. május 20. 8:00
szóbeli vizsga: 2020. május 22. 13:00
A felvételi eljárás rendje
 a 9. évfolyamra:
 az iskolai tanulmányi területeinek és belső kódjainak megállapítása és rögzítése: 2019.
október 20.
 a felvételi tájékoztató elkészítése és nyilvánosságra hozása: 2019. október 20.
 a tanulói jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2020. február 19.
 az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása: 2020. március 16.
 a tanulói adatlapok módosításának lehetősége: 2020. március 19-20.
 a felvételi jegyzék megküldése a Hivatalnak: 2020. április 8.
 a Hivatal megküldi a végleges felvételi jegyzéket: 2020. április 23.
 a tanulók, szülők és általános iskolák kiértesítése a felvételről vagy az elutasításról:
2020. április 30.
 beiratkozás: 2020. június 24.
 Az 5/13. évfolyamra:
 igényfelmérés 12. évfolyamos tanulók körében a kereskedő és vendéglátásszervező
képzésre 2020. február 15-ig
 jelentkezés: 2020. április 15.
 beszélgetés a jelentkezőkkel: 2020. április 25.
Ifjúság-egészségügyi szolgálat
Szűrővizsgálat – iskolaorvos: Dr. Szervátka Ilona főorvos
Szerda: 08.00-12.00
Védőnői fogadóórák – ifjúsági védőnő: Dr. Nagyné Herczeg Aranka
Szerda: 08.00-12.00
Csütörtök: 08.00-12.00
Védőnői tanácsadás:
Csütörtök: 9.00-11.00
Gyógytestnevelés időpontjai:
Kedd, csütörtök
14.30 – 17.00 Városi Sportcsarnok
Gyógyúszás időpontjai:
Hétfő, szerda
14:15 – 16:00 Városi Tanuszoda
Péntek
14:15 – 15:30 Városi Tanuszoda
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