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SZAKKÉPZÉS MEGSZERZÉSÉRE FELKÉSZÍTŐ
ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS
SZABÁLYAI
Iskolánkban felnőttoktatás keretében középfokú OKJ-s művészeti képzés történik.
Jogszabályi háttér:

Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI törvény

A 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről

37/2003 (XII.27) OM rendelet az OKJ-ről

Az iskola pedagógiai programja

Az intézmény önköltség számítási szabályzata
A tanulók felvételének rendje:
A tanulók az intézmény által meghirdetett időpontban és módon jelentkezhetnek a képzésékre.
A képzés induló időpontjai: tanév kezdetén – szeptemberben.
Felvehető tanulók létszáma:
40 fő
Jelentkezési határidő: minden év június 30.
A felvétel területe: országos beiskolázás lehetséges, tartózkodási engedéllyel rendelkező
külföldi tanuló is felvehető.
Felnőttoktatás keretében induló szakképesítések a képzés időtartama, belépés feltételei
Szakma megnevezése, OKJ
Képzési idő
Belépési feltétel
száma
542120700105404
2 tanév
Gimnáziumi érettségi,
és
Színházi táncos
sikeres rajz felvételi
542110800105401
2 tanév
Gimnáziumi érettségi,
és
Általános festő
sikeres rajz felvételi
542110900105401
2 tanév
Gimnáziumi érettségi,
és
Alkalmazott grafikus
sikeres rajz felvételi
542110900105402
2 tanév
Gimnáziumi érettségi,
és
Képgrafikus
sikeres rajz felvételi
542110100000000
2 tanév
Gimnáziumi érettségi,
és
Alkalmazott fotográfus
sikeres rajz felvételi
542111000000000
Gimnáziumi érettségi,
2 tanév
és
Keramikus
sikeres rajz felvételi
542110500000000 Díszlet
2 tanév
Gimnáziumi érettségi,
és
és jelmeztervező
sikeres rajz felvételi

A felvételhez szükséges dokumentumok:
 intézményi jelentkezési lap. Letölthető
az
iskola honlapjáról.
www.medgyessygimnazium.hu,
 érettségi bizonyítvány és egyéb végzettséget igazoló bizonyítvány
 nyilatkozat a megszerzett szakmákról
Beszámíthatóság
Az egyes szakképesítések esetében a hozott ismeretek elfogadhatók a szakképzési törvény
11.§ 1. bekezdése alapján.
„A szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felsőoktatási intézményben folytatott
tanulmányokat a szakképesítést nyújtó szakképzésben előírt - megegyező tartalmú követelmények teljesítésébe be kell számítani. Az előzetes tanulmányok és az azokkal
megegyező tartalmú követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti
kérelmet (beszámítás iránti kérelem) a szakképzést folytató intézmény vezetőjéhez kell
benyújtani. A beszámítás mértékéről a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt. A
szakképzést folytató intézmény vezetőjének döntése ellen a közoktatási feladatkörében eljáró
oktatási hivatalhoz lehet fellebbezni. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályait kell alkalmazni.”
Elfogadás esetén a félévek zárása során a tantárgyhoz a felmentve szó kerül beírásra.
A képzés költségei
Az intézményben önköltség számítási szabályzatban rögzítik a fizetendő tandíj és térítési díj
mértékét és módját.
A felnőttoktatásban mindenki tandíjat fizet, amely a teljes önköltség 100%-a. Minden év
májusában felülvizsgálatra kerül.
A tandíj mértéke tanulmányi eredménytől függően csökkenthető az önköltség számítási
szabályzatban foglaltak alapján.
Részletfizetési lehetőség írásbeli kérelem alapján történhet. Maximum 8 havi részlet
engedélyezhető. Az oktatás rendje
Az oktatás munkarendje: sajátos munkarend. Az elméleti oktatás a nappalis szakképző
osztályokban kerül megszervezésre.
Az oktatás folyamata: moduláris rendszerű. A szorgalmi idő egysége a félév. Az
oktatás helyszínei:
 A gimnázium épülete Debrecen, Holló László sétány 6.: Anatómia, ECDL,
rajzolás-festés tantárgyak
 Holló László Múzeum Debrecen, Holló László sétány 8.: Művészettörténet
tantárgy, kerámia elméleti és gyakorlati oktatása
 B épület Debrecen, Angyalföld tér 4.: Díszlet-és jelmeztervező elméleti és
gyakorlati oktatása, táncoktatás
 Festő műhely Debrecen, Kishegyesi u. 46-50: Festő szak elméleti és gyakorlati
oktatása.
 Grafika műhely Debrecen, Kishegyesi u. 38.: Alkalmazott grafika és képgrafika
elméleti és gyakorlati oktatása.
 Alkalmazott grafika és animációs műhely Debrecen, Angyalföld tér 16.: Fotó szak
elméleti és gyakorlati oktatása.
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Mulasztás
A hiányzást a tanuló köteles igazolni. A képzési idő 20%-át meghaladó hiányzás esetén a
tanulónak az évfolyamot meg kell ismételni.
A szakmai vizsga megszervezése
A szakmai záróvizsga az adott szakképesítésre előírt vizsgakövetelmények alapján
szervezhető.
A szakmai vizsga eljárási rendjét a 26/2001. (VII.27.) OM rendelet szabályozza.
Egyéb szabályok
Az órákról a szaktanároknak kötelező naplót vezetni. Minden tanulóról törzslapot kell
kiállítani.
A továbblépéshez a tantárgyi követelményeket teljesíteni kell.
A tanulót érdemjeggyel kell értékelni
13. és 14. évfolyamon is záró osztályzattal kell minősíteni.
Kötelező a törvényben előírt záradékokat használni.
Dohányozni csak a kijelölt helyen lehet.
Távozáskor rendezni kell a könyvtári és pénzügyi tartozásokat
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