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Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tagintézmény  

2018/19-es tanév 
 

1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatást felvételi tájékoztatónk tartalmazza  

 

Felvételi tájékoztató 

 

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma  

 

A tagintézmény a beiratkozást az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott napon 8 

órától 14 óráig bonyolítja le. 

 

Osztályok és pedagógus álláshelyek engedélyezése  

- Iskolánkban a 2018/2019-es tanévre 16 nappali osztály és 8 esti – felnőttoktatás - osztály indítása és 

működése engedélyezett. 

- Iskolánkban a 2018/2019-es tanévre 40 fő pedagógus álláshely engedélyezett. 

 

3. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, kedvezményei  

Tanulóinknak lehetőségük van a menzai szolgáltatások igénybevételére. Igénylésüket a tanév elején a szülő 

– nagykorú diák esetén a tanuló – aláírásával ellátva adhatják le. A menzai térítési díjakat legkésőbb a 

csekken megjelölt időpontig kötelesek befizetni. A fenntartó az étkezési térítési díjhoz támogatást nem 

biztosít. A térítési díj mértékét Martfű Város Önkormányzatának Képviselőtestülete állapítja meg minden 

költségvetési év elején, a térítési díj számlázása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központnál törté-

nik. 

Az intézmény tandíjat nem szed, egyéb díjfizetési kötelezettséget nem írt elő szabályzataiban. 

 

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megálla-

pításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - 

vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános meg-

állapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai  

 A fenntartó az intézmény értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett. Az Állami Számvevőszék 

vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem tett.  

 

5. Az intézmény nyitva tartásának rendje, a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események 

időpontja  

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6,00 órától délután 21,00 óráig tart nyitva. Az 

iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton 

és vasárnap is nyitva tartható. 

 

A tanév helyi rendje, munkaterve  

 

 

 

http://dami.martfu.hu/dokok/tervezett_kepzesek_2019-2020.pdf
http://dami.martfu.hu/dokok/keretmunkaterv-2018.pdf


6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai  

Iskolánkban a feltöltés napjáig pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem történt.  

 

 

7. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program az alábbi linken érhető 

el  

 

Szervezeti és működési szabályzat  

Házirend  

Pedagógiai program  

 

8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége  

 

Szak 
Iskolai 

végzettség 
fő 

irodavezető, kommunikációs szakember, művelődésszervező szakos főiskola 1 fő 

orosz, történelem, német nyelv szakos főiskola 1 fő 

okleveles mérnöktanár, kereskedelmi szakmenedzser főiskola 1 fő 

matematika, fizika szakos egyetem 3 fő 

matematika, földrajz, informatika szakos egyetem 1 fő 

bőrfeldolgozóipari üzemmérnök,  főiskola 1 fő 

biológia, testnevelő, gyógytestnevelő, sportedző szakos egyetem 1 fő 

magyar nyelv és irodalom, angol nyelv szakos, művelődésszervező egyetem 1 fő 

műszaki szakoktató főiskola 1 fő 

mérnöktanár, mérnökinformatikus, logisztikai ügyintéző  főiskola 1 fő 

műszaki szakoktató kereskedő szakirány főiskola 1 fő 

informatika  - gyermekvédő tanár, informatikus könyvtáros egyetem 1 fő 

informatika szakos főiskola 1 fő 

mérnöktanár főiskola 1 fő 

matematika, informatika szakos egyetem 1 fő 

angol nyelv szakos egyetem 1 fő 

történelem, német nyelv szakos egyetem 1 fő 

népművelő, pedagógia szakos nevelő egyetem 1 fő 

tanító, angol nyelv és irodalom szakos  főiskola 1 fő 

gyógypedagógus - tanító főiskola 1 fő 

nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus         főiskola 1 fő 

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár,   főiskola 1 fő 

műszaki mérnöktanár   főiskola 1 fő 

magyar nyelv és irodalom, német nyelv, orosz nyelv szakos egyetem 2 fő 

magyar nyelv és irodalom, történelem szakos egyetem 1 fő 

kémia, fizika szakos egyetem 1 fő 

műszaki szakoktató könnyűipari szakirányon főiskola 1 fő 

testnevelő szakos főiskola 1 fő 

testnevelő, biológia szakos egyetem 1 fő 

tanító, ének-zene szakos, szakoktató főiskola 1 fő 

angol nyelv, orosz nyelv szakos főiskola 1 fő 

magyar nyelv és irodalom, mozgókép- és médiakultúra, szociológia szakos egyetem 1 fő 

műszaki tanár, üzemmérnök, szaküzemmérnök, pedagógia egyetem 1 fő 

okleveles mérnöktanár, informatikus mérnöktanár, informatikus mérnök egyetem 1 fő 

http://dami.martfu.hu/dokok/szmsz%20_dami_2018.pdf
http://dami.martfu.hu/dokok/szmsz%20_dami_2018.pdf
http://dami.martfu.hu/dokok/hazirend-2018.pdf
http://dami.martfu.hu/dokok/hazirend-2018.pdf
http://dami.martfu.hu/dokok/pedagogiai_program_es_helyi_tanterv_damjanich_2018.pdf


 

9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége  

 

1 fő iskolatitkár – szakközépiskolai érettségi, igazgatási ügyintéző 

1 fő rendszergazda – egyetem, matematika-fizika- informatika szakos középiskolai tanár 

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei  

Mérési terület Évf. 
Képzési 

forma 

Átlageredmény 

2017 2016 2015 2014 2013 

Matematika 
10. SZG 1583 1593 1574 1595 1567 

10. SZKK 1497 1382 1297 1469 1375 

Szövegértés 
10. SZG 1578 1568 1536 1595 1549 

10. SZKK 1472 1385 1310 1442 1379 

 

A 2018-as OKM adatai még nem állnak rendelkezésre. 

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

 2014/15 2015/16 2016/2017 2017/2018 

száma %-a száma %-a száma %-a   

Lemor-

zsoló-

dók 

17 3,2% - - 6 1,7% 18 5% 

Évis-

métlők 

27 8% 28 8% 18 5% 12 3% 

 

12. Az érettségi vizsgák átlageredményei 

Tantárgy 2015 2016 2017 2018 

magyar nyelv és irodalom 3 2,59 3,23 3,00 

matematika 1,89 1,8 2,14 2,13 

történelem 2,76 2,49 2,78 2,47 

emelt történelem 4 -  - - 

angol 2,72 2,72 2,54 2,7 

emelt angol  - -   - 

német 2,8 2,47 2,33 2,43 

földrajz 2,45 2,38 3 3,00 

emelt német - - - 4 

informatika 2,72 2,34 2,25 2,5 

emelt informatika 4 -   5 

informatikai ismeretek     2,54  

kereskedelmi és marketing 
alapismeretek 

4,6 2,8 2,51 2,63 

rajz és vizuális kultúra 4 -  - - 

testnevelés 3,28 2,5 3,5 - 

ének-zene  - 2  - - 

 

       



A szakmai vizsgák átlageredményei 

Tantárgy 2015 2016 2017 2018 

A kereskedelmi egység szabályszerű működése 4,29      

Áruforgalom lebonyolítása 3,63      

Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása 3,43      

Külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentumá-

nak elkészítése 

4,38 3,75 3,86  

Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése 3,44 3,55 3,36 3,9 

Szakmai ismeretek 3,44 3,9 3,36 4,4 

Vevő tájékoztatása magyar és idegen nyelven   3,67 4,18 3,3 

Áruforgalommal összefüggő eladói feladatok   3,25 3,00 3,1 

Vizsgaremek készítése   3,2 4,00 4,5 

Cipőfelsőrész elkészítése és felső-alsó rész összeszerelése   3,6 4,33 4,5 

Bőripari anyagok jellemzői, cipőfelsőrész, kész lábbelik 

gyártástechnológiája 

  3,1    

Áruforgalom lebonyolítása 3,63      

A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése 4,33      

Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban 3,6      

Üzletvitel a könnyűiparban 4,4      

Gyártáselőkészítés a bőrfeldolgozóiparban 3,6      

Bőrfeldolgozóipari termékek alkatrészeinek szabása, elő-

készítése 

4      

Gyártmánytervezés a bőrdíszműiparban 3,2      

Alkatrészek díszítése, összeerősítése a bőrdíszműiparban 4      

Bőrdíszműipari termékek gyártása 3,4      

Javítási szolgáltatások végzése 4,4      

Számítógép összeszerelése, hibakeresés (gyakorlati)     4,75 4,11 

Komplex alkalmazás (szoftver készítés) 3,25   4,33  

Záródolgozat 3,88   4,00  

Szóbeli vizsgatevékenység 3,25   3,96 5 

 

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az 

iskolai dolgozatok szabályai  

 

Szakkörök igénybe vételének lehetősége  

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az 

intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A foglalkozá-

sok helyét és időtartamát az tagintézmény-vezető és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terem-

beosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

 

A mindennapos testedzés lehetőségét az alábbi lehetőségekkel biztosítjuk  

 minden osztálynak a mindennapos testnevelés keretében van testnevelés órája 

 a tanítási órák alkalmával gyógytestnevelés órákat szervezünk a kiszűrt tanulók részére 

 a tagintézmény-vezető engedélyével a konditerem használható 

 



A házi feladat, hétvégi házi feladat szabályozása  

 

A tanítási órákon jellemzően rendszeres otthoni szóbeli feladatot határozunk meg, amelyet a tanítási órát 

tartó pedagógusaink egyértelműen közölnek. A szóbeli felkészülés céljából meghatározott feladatokat a 

következő tanítási órákon szóbeli, esetenként írásbeli számonkérési formában, illetőleg frontális számon-

kéréssel ellenőrizzük. A szóbeli feladatok mellett a legtöbb tantárgyból rendszeresen írásbeli házi felada-

tokat határozunk meg, amelyet tanulóinknak általában a következő tanítási órára kell elkészíteniük. A hét-

végi időszakra is jelölünk ki írásbeli és szóbeli házi feladatot, de ennek mértéke, terjedelme nem halad-

hatja meg a hétköznapokon is szokásos mértéket. 

 

A szóbeli és írásbeli házi feladatok meghatározásakor a következő elveket követjük:  

 

  egy-egy tantárgyból jellemzően annyi szóbeli és írásbeli házi feladatot jelölünk ki, amennyi – átlagos 

diákjaink képességét és munkabírását, koncentráló képességét figyelembe véve – nem haladja meg a 

30 perces munkaidő-igényt  

 a hosszabb idő-ráfordítást igénylő házi írásbeli feladatokat (olvasónapló, házi dolgozat, stb.) legalább 

egy héttel a kijelölt elkészítési időpont előtt kijelöljük  

 a tanítási szünetek időtartamára (nyári, őszi, téli és tavaszi szünet, többnapos ünnepek) nem adunk az 

átlagos mennyiséget meghaladó írásbeli és szóbeli házi feladatot  

 minden pedagógus köteles figyelembe venni, hogy a tanulónak egy-egy tanítási napra több tantárgy-

ból is készülnie kell  

 

Az iskolai dolgozatokkal kapcsolatos szabályok:   

 

 röpdolgozat az adott óra vagy maximálisan az utolsó három óra tananyagából  

o érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét  

o a röpdolgozat előzetes bejelentése nem kötelező  

o a röpdolgozatra a tanuló egy osztályzatot kap  

 számonkérő dolgozat 3-nál több óra anyagából  

o érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét  

o a számonkérő dolgozat előzetes bejelentése legalább 2 nappal korábban kell, hogy megtörtén-

jék  

o a számonkérő dolgozatra a tanuló egy osztályzatot kap  

 témazáró dolgozat egy vagy több átfogó témakör anyagából  

o  jellemzően az osztály egészét érinti  

o  a témazáró dolgozat előzetes bejelentése a dolgozat íratását megelőzően legalább egy héttel 

korábban kell, hogy megtörténjék  

o  a témazáró dolgozatra a tanuló egy osztályzatot kap, amelyet piros színnel rögzít a szaktanár a 

digitális naplóban és súlyozott átlag számításakor 2 jegyként számítja a rendszer 

 

Az iskolai dolgozatok további szabályait házirendünk 6.4. szakasza tartalmazza.  

„A tanuló joga, hogy a témazáró dolgozat témájáról és idejéről egy héttel a megíratás előtt információt 

kapjon. Egy tanítási napon csak 2 témazáró dolgozat iratható. A megírt dolgozatot a szaktanár 10 mun-

kanapon belül köteles kijavítva, értékelve a tanulóknak visszaadni, a jegyeket a naplóba beírni. A határ-

időn túl kijavított dolgozatok jegyét a tanuló beleegyezésével lehet a naplóba beírni." 

 

14. A tanulmányi idő alatt szervezett vizsgák részletes szabályozásai 



A tanulmányi idő alatt szervezett vizsgák részletes szabályait a Pedagógiai Program tartalmazza. A vizs-

gák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei a Pedagógiai Program Helyi Tantervében találha-

tók. 

 

15. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 
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  SZAKGIMNÁZIUM                        

1. 9/Ny. A  Halász Kornélia 16         10 6           

2. 9.A Dobrókáné Kun Irén 16         10 6           

3. 11.A Tamási Katalin 26       9 17           

4. 12.A Bányász Beáta 17 11 6                   

5. 1/13. A Csányi Edit 16         12 4           

6. 2/14. A Balogh Mariann 9         9            

  75 11 6 0 0 29 29 0 0 0 0 0 

  SZAKKÖZÉPISKOLA                         

7. 1/9.B Széll Anikó 32             32         

8. 1/9.C Fajkáné Szollár Mónika 16                5  11   

9. 2/10. B Borbély Istvánné 18             18         

10. 2/10. C Trencsényi Tamás 12                 2 10   

11. 3/11.B Lászlóné Fodor Csilla 16             16         

12. 3/11. C Lepuschán Éva 16                5 11   

 110 0 0 0  0 0 66 5 7 32 0 

13. 12.B Szécsényi Zoltán 18                       

14. 13.B Demecs Mária 11                       

  29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. SZH/1. A Holló Sándor 10                     10 

16. SZH/2. A Urbán-Szabó Hedvig 7                     7 

     17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

NAPPALI TAGOZAT ÖSSZESEN 256 11 6 0 0 50 33 66 5 7 32 17 

12.KKV-1 Tamási Katalin 14                       

15.E Demecs Mária 17                       

12.E Borbély Istvánné 20            

13.E Bányász Beáta 13            

Ksz/12. F cipőkészítő  Fajkáné Szollár Mónika 12            

Ksz/12. E eladó Csányi Edit 14                       

Ksz/11. F cipőkészítő Bencsikné Kocsis Eszter 7                       

1/13.E irodai titkár  Bencsikné Kocsis Eszter 16                       

 Felnőttoktatás/esti tagozat 113                       

 MINDÖSSZESEN 369 11 6 0 0 50 33 66 5 7 32 17 

 

 


