
Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium

5000 Szolnok (5000), Gyermekváros  utca 1.

Telefon: +3656522013, E-mail: sipos@szolmusz.hu

Oktatási azonosító száma: 

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

Tantárgy Év végi értékelés

Magatartás Példás

Szorgalom Jó

Kommunikáció- magyar nyelv és irodalom (72 óra) Közepes (3) * Év végi értékelés

Matematika (36 óra) Mentesítve

Társadalomismeret (36 óra) Elégséges (2)

Természetismeret (18 óra) Jeles (5)

Angol nyelv (72 óra) Mentesítve

Informatika (36 óra) Jeles (5)

Testnevelés (90 óra) Jeles (5)

Általános élelmiszerismeret (36 óra) Közepes (3)

Ételkészítési ismeretek elmélet (72 óra) Közepes (3)

Szakmai angol nyelv (36 óra) Jó (4)

Vendéglátás higiéniája (18 óra) Közepes (3)

Vendéglátó gazdálkodás (36 óra) Közepes (3)

Ételkészítési ismeretek alapjai gyakorlat II. (558 óra) Jó (4)

Ételkészítési ismeretek gyakorlat (72 óra) Jó (4)

Ételkészítési ismeretek gyakorlat ( belső ) (72 óra) Elégséges (2)

Tanulmányi átlag: 3,54

Mulasztások Óra Elmélet Gyakorlat

Igazolt 6 2 4

Igazolatlan 0 0 0

Összesen 6 2 4

Tantárgyi mentesség Mentesség oka

Angol nyelv (Értékelésmentesség)

A tanuló a 1158/2019-2020. számú határozata alapján
sajátos nevelési igényű - beszédfogyatékos, Az iskolai
készségek kevert zavara. (a felmentés érvényessége:
2020.09.01. - )

Kommunikáció- magyar nyelv és irodalom

Minden tantárgy helyesírás tantárgyrész, önálló
szövegfeldolgozás esetén fokozott pedagógiai
megsegítés - 1158/2019-2020. számú határozat
alapján. (a felmentés érvényessége: 2020.09.01. - )

Matematika (Értékelésmentesség)

A tanuló a 1158/2019-2020. számú határozata alapján
sajátos nevelési igényű - beszédfogyatékos, Az iskolai
készségek kevert zavara. (a felmentés érvényessége:
2020.09.01. - )

Záradékok

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmn
opqrstuvwxyz0123456789-/}

{vonalkod}{iktatoSzam}



Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium

5000 Szolnok (5000), Gyermekváros  utca 1.

Telefon: +3656522013, E-mail: sipos@szolmusz.hu

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

Mentesítve matematika és angol nyelv tantárgyak értékelése és minősítése alól. 2021.05.15.
Szolnok (5000), 2021.06.15.

Az összefüggő szakmai gyakorlatot elvégezte. Osztályzata: jó, a tizenegyedik évfolyamba léphet. 2021.07.09.
Szolnok (5000), 2021.07.09.

Kérem, hogy az év végi értesítőt aláírva visszahozni szíveskedjen.

P.H.
Marik Tamás

osztályfőnök

Szolnok (5000), 2021. 10. 29.

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

Aláírásommal igazolom, hogy az év végi értesítőben szereplő értékeléseket megtekintettem és tudomásul vettem.

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

Tanuló aláírása

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmn
opqrstuvwxyz0123456789-/}

{vonalkod}{iktatoSzam}



Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium

5000 Szolnok (5000), Gyermekváros  utca 1.

Telefon: +3656522013, E-mail: sipos@szolmusz.hu

Oktatási azonosító száma: 

iskolánk 10.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) * Év végi értékelés

Matematika (36 óra) Közepes (3)

Társadalomismeret (36 óra) Elégséges (2)

Természetismeret (18 óra) Közepes (3)

Angol nyelv (72 óra) Közepes (3)

Informatika (36 óra) Közepes (3)

Testnevelés (90 óra) Elégséges (2)

Általános élelmiszerismeret (36 óra) Elégséges (2)

Ételkészítési ismeretek elmélet (72 óra) Elégséges (2)

Szakmai angol nyelv (36 óra) Közepes (3)

Vendéglátás higiéniája (18 óra) Elégséges (2)

Vendéglátó gazdálkodás (36 óra) Közepes (3)

Ételkészítési ismeretek alapjai gyakorlat II. (558 óra) Jó (4)

Ételkészítési ismeretek gyakorlat (72 óra) Jó (4)

Ételkészítési ismeretek gyakorlat ( belső ) (72 óra) Jó (4)

Tanulmányi átlag: 2,80

Mulasztások Óra Elmélet Gyakorlat

Igazolt 41 20 21

Igazolatlan 0 0 0

Összesen 41 20 21

Záradékok

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

A tanuló jogviszonya saját kérésére megszűnt 2021.08.31-én. Létszámból törölve.
Szolnok (5000), 2021.08.31.

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmn
opqrstuvwxyz0123456789-/}

{vonalkod}{iktatoSzam}



Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium

5000 Szolnok (5000), Gyermekváros  utca 1.

Telefon: +3656522013, E-mail: sipos@szolmusz.hu

Kérem, hogy az év végi értesítőt aláírva visszahozni szíveskedjen.

P.H.
Marik Tamás

osztályfőnök

Szolnok (5000), 2021. 10. 29.

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

Aláírásommal igazolom, hogy az év végi értesítőben szereplő értékeléseket megtekintettem és tudomásul vettem.

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

Tanuló aláírása

{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmn
opqrstuvwxyz0123456789-/}

{vonalkod}{iktatoSzam}
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