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A képzés pontos megnevezése faipari technikus

Képzés időtartama 2 év

Képzési napok száma hetente 3 nap (hétfő, kedd, csütörtök)

Képzési órák száma alkalmanként 6 tanóra

Csengetési rend

óra 
sorszáma

óra 
kezdete

óra
vége

10/1. óra 16:00 16:40
11/2. óra 16:45 17:25
12/3. óra 17:30 18:10
13/4. óra 18:15 18:55
14/5. óra 19:00 19:40
15/6. óra 19:45 20:25

- A tanév első napján az iskola minden tanulójának általános munkavédelmi, balesetvédelmi és
tűzvédelmi  oktatáson  kell  részt  venni.  Ennek tényét  és  az  ott  hallottak  tudomásulvételét  a
tanuló aláírásával köteles igazolni.

- Tanóra látogatás alól lehet kérni felmentést, olyan módon, hogy a mellékelt kérelmet ki kell
tölteni  és  hozzá  kell  csatolni  a  felmentés  alapjául  szolgáló  bizonyítvány  másolatát.  Ezt  a
szaktanárral  véleményeztetni  kell,  majd  utána  a  tanulmányi  irodára  be kell  adni  legkésőbb
október 31-ig. 

Egy adatlappon 1 tantárgy nevezhető meg. Ha több tantágyból szeretne felmentést kérni,
akkor azt külön-külön adatlappal tegye meg.

 Angol  óralátogatás  alóli felmentés  csak  angol  nyelvvizsga  bizonyítvány alapján
engedélyezhető. 

Az engedélyezett kérelem határozatának elkészültéig az órákat látogatni kell.
A határozat elkészültéről a tanulót tájékoztatjuk.

- A  tanítási  órák  és  műhelygyakorlatok  látogatása  kötelező,  a  mulasztást  a  felnőttoktatási
koordinátornak kell igazolni a hiányzást követő 8 napon belül.

- A tanuló jogviszonya 20 igazolatlan óra után megszűnik. /20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet
143.§ (7) és (9) bekezdése/

- Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint  50%-ról távol maradt, félévkor és év végén
minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga alól
felmentés nem adható. /20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 143.§ (10) bekezdése/

- A szakmai vizsgamunka elkészítéséhez, az anyagot, a tanulónak kell önköltségből fedeznie. 
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- Őszi, téli és tavaszi szünetben nincsen tanítás. Az időpontok megtalálhatók a www.kozmafa.hu
oldalon, az iskolánk > dokumentumok > tanév rendje címszó alatt.

- Javítóvizsgát  tehet  a  tanuló,  ha  a  tanév  végén  –  legfeljebb  három tantárgyból  –  elégtelen
osztályzatot kapott.

- Amennyiben,  ha  érettségi bizonyítványt  megkövetel  a  képzés  és  még nem szerezte  meg,
akkor kérvényt kell írni az igazgatónak, hogy jelentkezni szeretne a képzésre és egy érettségi
törzslapkivonatával  együtt  kell  ezt  megküldeni  az  iskolánknak.  Az  igazgató  a  felvételét
engedélyezheti  azzal  a  feltétellel,  hogy  októberig  sikeres  érettségi  vizsgát  kell  tennie.
Hogyha határidőig nem teljesíti, a tanulói jogviszonyát kizárással megszüntetjük.

- Az iskola félévenként 315 órát szervez.

Az elektronikus napló használatával kapcsolatos szabályok

Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót használ. A tanulók
az  elektronikus  napló  bejegyzéseit  regisztráció  és  jelszó  beírásával  tekinthetik  meg.  Az  iskola
elektronikus naplója az iskola honlapján keresztül érhető el.

Alapesetben az e-naplóba való belépés az alábbiak szerint történik:
felhasználónév: oktatási azonosító
jelszó: éééé-hh-nn

Azonban a beiratkozás lezárása után minden tanuló egyedi belépési jelszót kap, mely az
általános belépési jelszót felülírja. Ez az oktatás közben kiosztásra kerül.

A  tájékoztatót  elolvastam,  tudomásul  vettem,  melyből  a  mai  napon  egy  példányt  átvettem  a
felmentési kérelem adatlapjával együtt:

Dátum: 2020.

Tanuló  neve  nyomtatott
nagy betűkkel:

                                                                  
tanuló aláírása 

P.H.

Borbola Erika
 tagintézmény-vezető
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http://www.kozmafa.hu/
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