
Levelező oktatás 
 

a 2020/2021. tanév rendje 
 

Levelező tagozaton kedden és csütörtökön 1420-tól 1800-ig folyik a tanítás. 
 
A tanév folyamán háromszor kerül sor számonkérésre, mégpedig kétszer 

beszámoló formájában, év végén pedig a teljes év tananyagából vizsga 
keretében. A beszámoló jegyei befolyásolják az év végi érdemjegyet, de aki az 
év végi vizsgán teljes tájékozatlanságot mutat a tananyagban, annak 
teljesítménye a beszámoló jegyeitől függetlenül elfogadhatatlan. A 
beszámolókról a távolmaradást alapos indok esetén a tagozatvezetőtől írásban 
kell kérni, ill. a beszámolót követő 8 napon belül kell igazolni az előzőleg be 
nem jelentett távolmaradást. Aki nem jelenik meg a beszámoló vizsgákon, az 
kizárja magát a tanulói létszámból. 9 – 11. évfolyamon írásbeli beszámoló és 
vizsga van. Elégtelen osztályzat esetén szóbeli vizsgán van javítási lehetőség. A 
12. évfolyamon írásbeli és szóbeli beszámoló illetve vizsga van előzetes 
egyeztetés alapján. Az írásbeli beszámolókra és vizsgákra keddi napokon kerül 
sor, a szóbeli beszámoló és vizsga szerdai napokon történik. A tanév folyamán 
elmaradó napok pótlására meghatározott szerdai napokon kerül sor. Az év végi 
vizsgák miatt elmaradó júniusi napok pótlása is szerdai napokon történik. 

 
 A 9. és 10. évfolyamon térítési díj nincs. 
 
 A 11. és 12. évfolyamon tanulóknak térítési díjat kell fizetni, melynek éves 
mértéke 48.030 Ft, melyet a tanulmányi eredménytől függően:  
 
      4,51  felett 50% - kal 
      4,01 - 4,50  40 % - kal   
  3,51 – 4,01   30 %-kal csökkenteni kell. 
  
Mindkét félévben négy részletben is be lehet fizetni a térítési díjat. Az első 
részlet kötelező befizetési határideje mindkét évfolyamon november 17., az 1. 
sz. beszámoló időpontja. Aki nem fizeti be az első térítési díjat, beszámolóját 
nem kezdheti meg. 
 
Határidők: 1. részlet: november 17.  2. részlet: január 26. 
  3. részlet: március 23. 4. részlet: április 27.(12. évf.) 
      május 25.(11. évf.) 
 
Csökkenteni lehet a szociális helyzet alapján a térítési díjat szociális helyzet 
alapján: 
 
  amennyiben a tanuló családjában az 1 főre jutó havi nettó 
   jövedelem a mindenkori nyugdíjminimumhoz viszonyítva 
   - nem haladja meg azt 



    80 %- kal 
   - meghaladja, de annak másfélszeresénél kisebb 
    50 %-kal 
   - meghaladja, de nem több a kétszeresénél 
    25 %-kal csökken a térítési díj. 
 
A csökkentéshez szükséges dokumentumokat kötelező benyújtani a tanulmányi 
év megkezdése után az igazgatónak címzett kérvény és a szükséges kereseti 
igazolások beadásával. Minden csökkentő tényezőt figyelembe véve a 
maximális kedvezmény 80 % lehet. 
 
A kérvények beadásának határideje: október 08. (csütörtök) 
Amennyiben változás áll be a levelezős tanuló szociális helyzetében, a 
meghatározott dokumentumok beadásával a tanév folyamán módosítható a 
terítési díj mértéke. 
 
 
Tanítási szünetek: Őszi szünet: okt. 23 – nov. 01. 
 Téli szünet: dec. 19 – jan. 03. 
 Tavaszi szünet: április 01 - 06. 
 
Az I. félév 2021. január 21-ig tart, új órarend január 26-tól készül. 
 
Osztályozó vizsgák: 
 
                 9. évfolyam: 2020. november 10 - 12. (1. beszámoló előtti hét) 
 írásbeli vizsga, naponta 3 tantárgy 
 
Különbözeti vizsgák: 
                 10 – 12. évfolyam: 2020. november 17. (1. beszámoló) 
  
   



Tanítási napok és a vizsgák rendje: 
 

 Szeptember   Október   November  

01. kedd (A) 01. csütörtök (A) 03. kedd (A) 

03. csütörtök  06. kedd (B) 05. csütörtök  

08. kedd (B) 08. csütörtök  10. kedd (B) 

10. csütörtök  13. kedd (A) 12. csütörtök  

15. kedd (A) 15. csütörtök  17. kedd (A) 1.besz. 
írásbeli 

17. csütörtök  20. kedd (B) 18. szerda 1.besz. 
szóbeli 

22. kedd (B) 22. csütörtök  19. csütörtök  

24. csütörtök     24. kedd (B) 

29. kedd (A)    26. csütörtök  
 

 December   Január   Február  

01. kedd (A) 05. kedd (B) 02. kedd (B) 

03. csütörtök  07. csütörtök  04. csütörtök  

08. kedd (B) 12. kedd (A) 09. kedd (A) 

10. csütörtök  14. csütörtök  11. csütörtök  

15. kedd (A) 19. kedd (B) 16. kedd (B) 2.besz. 
írásbeli 

17. csütörtök  21. csütörtök I.félév 
vége 17. szerda 2.besz. 

szóbeli 
   26. kedd (A) 18. csütörtök  

   28. csütörtök  23. kedd (A) 

      25. csütörtök  
 
 
 
 
 



 Március   Április   Május  

02. kedd (B) 08. csütörtök (B) 11. kedd (B)  

04. csütörtök  13. kedd (A) 13. csütörtök  

09. kedd (A) 15. csütörtök  18. kedd (A) 

11. csütörtök  20. kedd (B) 20. csütörtök  

16. kedd (B) 22. csütörtök  25. kedd (B) 

18. csütörtök  27. kedd (A) 
Év végi 
írásbeli 
12.oszt. 

27. csütörtök  

23. kedd (A) 28. szerda Szóbeli 
12. oszt    

25. csütörtök  29. csütörtök     

30. kedd (B)     Június  

      01. kedd  (A) 

      03. csütörtök  

      08. kedd (B) 

      09. szerda 

Év végi 
írásbeli 
10-11. 
oszt. 

      10. csütörtök 

Év végi 
szóbeli 
10-11. 
oszt. 

 
 
Évközi beszámolókon minden évfolyamon az elégtelen matematika írásbeli 
dolgozat szóbeli vizsgán javítható, a 11. és 12. évfolyamon csak 10%-os írásbeli 
teljesítménytől. 
 
 
 
 
 
 
 
 



(9.E) 10.E  
 
9. E osztályozó vizsga határideje: 2020. november 10 - 12.  
     (kedd – szerda - csütörtök)  
 
10. E 
1. beszámoló: írásbeli (magyar, mat., angol v. német nyelv, történelem)  

szóbeli sikertelen beszámoló esetén   
2. beszámoló: írásbeli (magyar, mat., angol v. német nyelv, történelem)  
 szóbeli  sikertelen írásbeli beszámoló esetén 
 
Fizika és földrajz beszámoló határidő: 2020. január 21. 
Kémia és biológia beszámoló határidő: év végi vizsga időpontja 
 
A földrajz és a fizika vizsga év végi vizsgának számít - elégtelen jegy év végén 
javítható.  
   
Év végi vizsga: 
 írásbeli (magyar, mat., angol v. német nyelv, történelem, kémia,  
   biológia)  

szóbeli sikertelen írásbeli vizsga esetén 
 
 
 
11. E  
 
1. beszámoló: írásbeli (magyar, mat., angol v. német, történelem) 
 szóbeli sikertelen írásbeli beszámoló esetén 
2. beszámoló: írásbeli (magyar, mat., angol v. német, történelem) 

szóbeli (magyar, történ., angol v. német, fizika,földrajz) 
 
A fizika és a biológia vizsga év végi vizsgának számít - elégtelen jegy év végén 
javítható.  
 
Fizika és biológia beszámoló határidő: 2020. január 21. 
Informatika, művészetek beszámoló határidő: év végi vizsga időpontja 
 
 
Év végi vizsga:  
 írásbeli (magyar, mat., angol v. német nyelv, történelem, etika, 

művészetek) 
szóbeli  sikertelen vizsga esetén 
gyakorlati (informatika) 

 
 
 



 
12. E  
 
Beszámolók és év végi vizsga: 

írásbeli: (magyar, matematika, angol v. német nyelv, művészetek, 
fizika) 

 szóbeli: (magyar, történelem, angol v. német nyelv,  földrajz 
(érettségiző), biológia (érettségiző)) 

 gyakorlati (informatika) 
 
   
 
Beszámolók időpontjai 
 

1. beszámoló: 2020. november 17 – 18. 
 

2. beszámoló: 2021. február 16 – 17. 
 

3. beszámoló  végzős:  2021. április 27 – 29. 
   10-11. évfolyam: 2021. június 08 – 10. 
 
 
 

Jó tanulást, jó munkát kívánunk! 
 
 
 

Sátoraljaújhely, 2020. szeptember 02. 
 
 
 
 
   Palicz Márta   Csizmadia Jánosné 
   ( ig. helyettes)         (munkaközösség vezető) 
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