
Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola

5000 Szolnok (5000), Bán utca 9.

Telefon: +3656341710, E-mail: baross@szolmusz.hu

Tájékoztatom, hogy gyermeke,

Oktatási azonosító száma: 

iskolánk 9.B osztályának tanulója, a 2020/2021. tanévben az alábbiak szerint teljesített:

Tantárgy Év végi értékelés

Magatartás Jó

Szorgalom Változó

kommunikáció-magyar nyelv és irodalom (72 óra) Elégséges (2)

matematika (72 óra) Elégséges (2)

történelem és társadalomismeret (108 óra) Jó (4)

természetismeret (108 óra) Elégséges (2)

angol nyelv (72 óra) Jó (4)

testnevelés II. (540 óra) Közepes (3)

munkavállalói ismeretek (18 óra) Elégséges (2)

gépészeti alapismeretek (270 óra) Jó (4)

villamos alapismeretek (288 óra) Jó (4)

Mulasztások Óra

Igazolt 65

Igazolatlan 0

Összesen 65

Záradékok

A gépészet ágazati alapvizsgáját teljesítette, elért eredménye: 68%
Szolnok (5000), 2021.06.11.

Az oktatói testület határozata: a tizedik évfolyamba léphet.
Szolnok (5000), 2021.06.15.

Tisztelt Szülő! Kérem, hogy az év végi értesítőt aláírva visszaküldeni szíveskedjen.

P.H. Nagyné Szabó Julianna

osztályfőnök

Szolnok (5000), 2021. 10. 28.

......................................................

Aláírásommal igazolom, hogy gyermekem év végi értesítőjében szereplő értékeléseket megtekintettem és
tudomásul vettem.

......................................................

szülő (gondviselő)

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmn
opqrstuvwxyz0123456789-/}

{iktatoSzam} {vonalkod}



Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola

5000 Szolnok (5000), Bán utca 9.

Telefon: +3656341710, E-mail: baross@szolmusz.hu

Tájékoztatom, hogy 

gyermeke,

Oktatási azonosító száma: 

iskolánk 9.D osztályának tanulója, a 2020/2021. tanévben az alábbiak szerint teljesített:

Tantárgy Év végi értékelés

Magatartás Változó

Szorgalom Jó

kommunikáció-magyar nyelv és irodalom (72 óra) Közepes (3)

matematika (72 óra) Jó (4)

történelem és társadalomismeret (108 óra) Jó (4)

természetismeret (108 óra) Közepes (3)

angol nyelv (72 óra) Jeles (5)

testnevelés (144 óra) Elégséges (2)

munkavállalói ismeretek (18 óra) Közepes (3)

gépészeti alapismeretek (270 óra) Jeles (5)

villamos alapismeretek (288 óra) Jó (4)

Mulasztások Óra

Igazolt 15

Igazolatlan 4

Összesen 19

Záradékok

A specializált gép- és járműgyártás ágazati alapvizsgáját teljesítette, elért eredménye: 94%
Szolnok (5000), 2021.06.08.

Az oktatói testület határozata: a tizedik évfolyamba léphet.
Szolnok (5000), 2021.06.15.

Tisztelt Szülő! Kérem, hogy az év végi értesítőt aláírva visszaküldeni szíveskedjen.

P.H. Kovács József

osztályfőnök

Szolnok (5000), 2021. 10. 28.

......................................................

Aláírásommal igazolom, hogy gyermekem év végi értesítőjében szereplő értékeléseket megtekintettem és
tudomásul vettem.

......................................................

szülő (gondviselő)

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmn
opqrstuvwxyz0123456789-/}

{iktatoSzam} {vonalkod}



Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola

5000 Szolnok (5000), Bán utca 9.

Telefon: +3656341710, E-mail: baross@szolmusz.hu

Tájékoztatom, hogy 

gyermeke,

Oktatási azonosító száma: 

iskolánk 9.D osztályának tanulója, a 2020/2021. tanévben az alábbiak szerint teljesített:

Tantárgy Év végi értékelés

Magatartás Változó

Szorgalom Változó

kommunikáció-magyar nyelv és irodalom (72 óra) Közepes (3)

matematika (72 óra) Elégséges (2)

történelem és társadalomismeret (108 óra) Közepes (3)

természetismeret (108 óra) Elégséges (2)

angol nyelv (72 óra) Mentesítve

testnevelés (144 óra) Elégséges (2)

munkavállalói ismeretek (18 óra) Közepes (3)

gépészeti alapismeretek (270 óra) Közepes (3)

villamos alapismeretek (288 óra) Jó (4)

Mulasztások Óra

Igazolt 102

Igazolatlan 4

Összesen 106

Záradékok

Mentesítve az idegen nyelv tantárgyból az értékelés és a minősítés alól.
Szolnok (5000), 2020.09.15.

A specializált gép- és járműgyártás ágazati alapvizsgáját teljesítette, elért eredménye: 73%
Szolnok (5000), 2021.06.08.

Az oktatói testület határozata: a tizedik évfolyamba léphet.
Szolnok (5000), 2021.06.15.

Tisztelt Szülő! Kérem, hogy az év végi értesítőt aláírva visszaküldeni szíveskedjen.

P.H. Kovács József

osztályfőnök

Szolnok (5000), 2021. 10. 28.

......................................................

Aláírásommal igazolom, hogy gyermekem év végi értesítőjében szereplő értékeléseket megtekintettem és
tudomásul vettem.

......................................................

szülő (gondviselő)

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmn
opqrstuvwxyz0123456789-/}

{iktatoSzam} {vonalkod}



Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola

5000 Szolnok (5000), Bán utca 9.

Telefon: +3656341710, E-mail: baross@szolmusz.hu

Tájékoztatom, hogy 

gyermeke,

Oktatási azonosító száma: 

iskolánk 10.B osztályának tanulója, a 2020/2021. tanévben az alábbiak szerint teljesített:

Tantárgy Év végi értékelés

Magatartás Jó

Szorgalom Hanyag

kommunikáció-magyar nyelv és irodalom (36 óra) Elégséges (2)

matematika (72 óra) Elégséges (2)

társadalomismeret (36 óra) Elégséges (2)

angol nyelv (72 óra) Közepes (3)

informatika (36 óra) Közepes (3)

testnevelés (108 óra) Elégséges (2)

hegesztési alapismeretek (72 óra) Közepes (3)

hegesztési ismeretek I. (144 óra) Elégséges (2)

hegesztési ismeretek II. (108 óra) Elégséges (2)

hegesztési alapgyakorlatok (108 óra) Jó (4)

hegesztési gyakorlatok I. (180 óra) Közepes (3)

hegesztési gyakorlatok II. (288 óra) Jó (4)

Mulasztások Óra

Igazolt 83

Igazolatlan 4

Összesen 87

Záradékok

Az oktatói testület határozata: az összefüggő szakmai gyakorlat követelményeinek teljesítése után a tizenegyedik
évfolyamba léphet.
Szolnok (5000), 2021.06.15.

Az összefüggő szakmai gyakorlat követelményeit teljesítette.
Szolnok (5000), 2021.08.18.

Tisztelt Szülő! Kérem, hogy az év végi értesítőt aláírva visszaküldeni szíveskedjen.

P.H. Csík Henriette

osztályfőnök

Szolnok (5000), 2021. 10. 28.

......................................................

Aláírásommal igazolom, hogy gyermekem év végi értesítőjében szereplő értékeléseket megtekintettem és
tudomásul vettem.

......................................................

szülő (gondviselő)

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmn
opqrstuvwxyz0123456789-/}

{iktatoSzam} {vonalkod}



Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola

5000 Szolnok (5000), Bán utca 9.

Telefon: +3656341710, E-mail: baross@szolmusz.hu

Tájékoztatom, hogy 

gyermeke,

Oktatási azonosító száma: 

iskolánk 9.B osztályának tanulója, a 2020/2021. tanévben az alábbiak szerint teljesített:

Tantárgy Év végi értékelés

Magatartás Példás

Szorgalom Példás

kommunikáció-magyar nyelv és irodalom (72 óra) Jeles (5)

matematika (72 óra) Jó (4)

történelem és társadalomismeret (108 óra) Jeles (5)

természetismeret (108 óra) Elégséges (2)

angol nyelv (72 óra) Jeles (5)

testnevelés II. (540 óra) Jó (4)

munkavállalói ismeretek (18 óra) Közepes (3)

gépészeti alapismeretek (270 óra) Jó (4)

villamos alapismeretek (288 óra) Jó (4)

Mulasztások Óra

Igazolt 49

Igazolatlan 0

Összesen 49

Nevelőtestület határozatai és feljegyzései

Kiemelkedő tanulmányi munkájáért igazgatói dicséretben részesült.

Záradékok

A gépészet ágazati alapvizsgáját teljesítette, elért eredménye: 83%
Szolnok (5000), 2021.06.11.

Az oktatói testület határozata: a tizedik évfolyamba léphet.
Szolnok (5000), 2021.06.15.

Tisztelt Szülő! Kérem, hogy az év végi értesítőt aláírva visszaküldeni szíveskedjen.

P.H. Nagyné Szabó Julianna

osztályfőnök

Szolnok (5000), 2021. 10. 28.

......................................................

Aláírásommal igazolom, hogy gyermekem év végi értesítőjében szereplő értékeléseket megtekintettem és
tudomásul vettem.

......................................................

szülő (gondviselő)

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmn
opqrstuvwxyz0123456789-/}

{iktatoSzam} {vonalkod}
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