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Közzétételi lista 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 23. § (1) bekezdés alapján. 

 

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

 

Felvételi eljárás nincs, jelentkezés a jelentkezési lap leadásával történik, a tanulói jogviszony 

a beiratkozás napjával kezdődik. Beiratkozás június vége és augusztus vége. 

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 személyi igazolvány 

 lakcímkártya 

 a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány 

 TAJ kártya 

 oktatási azonosító szám (ha már rendelkezik vele) 

Nappali munkarend szerinti oktatás 

Gimnázium 

Gimnáziumi osztályt 11. és 12. évfolyamon indítunk. 

Nappali munkarend szerinti gimnáziumi osztályba jelentkezhet aki: 

 tanköteles kort betöltötte 

 a jelentkezés évében még nem tölti be a 25. életévét 

 sikeresen befejezte a szakközépiskola, vagy gimnázium 9. és 10. évfolyamát 

Esti munkarend szerinti oktatás 

Gimnázium 

9. évfolyamba jelentkezhet aki: 

 tanköteles kort betöltötte 

 az általános iskola 8. évfolyamát sikeresen befejezte. 

10. évfolyamba jelentkezhet aki: 

 tanköteles kort betöltötte 

 sikeresen befejezte a szakiskola, szakközépiskola, gimnázium 9. évfolyamát  

11. évfolyamba jelentkezhet aki: 

 tanköteles kort betöltötte 

 sikeresen befejezte a szakiskola, szakközépiskola, vagy gimnázium 9. és 10. 

évfolyamát 

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 

száma 

 

Beiratkozás a 2017/2018. tanévre: 

 2017.06.29. 

 2017.08.28. 

 

Fenntartó által engedélyezett osztályok 

 Nappali munkarend szerint 
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o Gimnázium 

11. évfolyam 1 osztály 

12. évfolyam 1 osztály 

 

 Esti munkarend szerint 

o Gimnázium 

9. évfolyam 2 osztály 

10. évfolyam 1 osztály 

11. évfolyam 3 osztály 

12. évfolyam 4 osztály 

 

Térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke 

 

A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre (Vhr. 33. § (1) bek.) 

Az iskolánkkal tanulói jogviszonyban álló tanulók számára az alábbi köznevelési feladatokat 

térítésmentesen biztosítjuk: 

a) a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára 

megszervezett felzárkóztató foglalkozás, 

b) a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további alkalommal 

történő megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a 

tanulmányi követelményeket nem teljesítette, 

c) az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb 

foglalkozás, 

d) a tanulmányi és szakmai verseny, szakkör, érdeklődési kör, diáknap, az iskolai sportkör, a 

házibajnokság, az iskolák közötti verseny, bajnokságok, 

e) az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti felügyelet, 

f) az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig 

és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói 

jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája, 

g) a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát, 

h) a tanulók – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres 

egészségügyi felügyelet, 

i) a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes 

szolgáltatás igénybevételekor, 

j) sajátos nevelési igényű tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi 

ellátás. 
 

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink (Vhr. 34. §) 

Iskolánkban az alábbi szolgáltatásokat térítési díj ellenében biztosítjuk: 

a) A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok körében meg nem határozott egyéb 

foglalkozások, 

b) a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt 

az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor az 1.1. a)–k) pontjaiban 

meghatározott köznevelési közfeladatok, 

c) a független vizsga, 
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d) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az 

érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az 

érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további 

javító- és pótló vizsgája, 

e) a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint 

térítési díjat fizet. 

A térítési díj mértéke (Vhr. 35. § (1)-(3) bek.) 

Iskolánkban a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított 

folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 

a) 20 %-a az 1.2. a) pontjában meghatározott esetben, 

b) 20 %-a az 1.2. b) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven aluli tanulóknál, 

c) 40 %-a az 1.2. b) pontjában meghatározott esetben, tizennyolc éven felüli tanulóknál, 

d) 30 %-a vendégtanulói jogviszony esetén. 
 

1.3.2. A térítési díjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell – az 1.3.1. a)-c) 

pontjára vonatkozóan – a következők szerint: 

a) 5,00 - 4,51 tanulmányi átlag esetén 35 %-kal, 

b) 4,50 - 4,01 tanulmányi átlag esetén 25 %-kal, 

c) 4,00 - 3,01 tanulmányi átlag esetén 15 %-kal, 
 

Szociális kedvezmények 

a) Legfeljebb 50 %-kal mérsékeljük a térítési díjat, ha a fizetésre kötelezett családjában az egy 

főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 150 %-át 

nem éri el. 

 

Az érettségi és a független vizsga térítési díja (Vhr. 35. § (4)-(7) bek.) 

Az a tanulmányok alatti vizsgák körén túl, kivéve a független vizsgát, az érettségi vizsga az 

alábbiak szerint díjköteles: 

a) a vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért vizsgatárgyanként az adott évre érvényes 

kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített 

összeget kell fizetnie az iskola számára. 

b) Az 1.2. c) pontja szerinti független vizsga díja tantárgyanként az adott évre érvényes 

kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75 %-a. 

 

Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások (Vhr. 36. § (1) bek.) 

Iskolánkban az alábbi szolgáltatásokat tandíj ellenében biztosítjuk: 

a) a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő 

más szolgáltatás, 

b) a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további 

alkalommal történő megismétlése, 

 

A tandíj mértéke (Vhr. 36. § (2)-(4) bek.) 

1.6.1. A tandíj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra 

számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát.  
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A tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján 

csökkenthető. 

 
 

1.6.2. A tandíjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell  a következők szerint: 

a) 5,00 – 4,51 tanulmányi átlag esetén 35 %-kal, 

b) 4,50 – 4,01 tanulmányi átlag esetén 25 %-kal, 

c) 4,00 – 3,01 tanulmányi átlag esetén 15 %-kal, 
 

 

1.6.3. Szociális kedvezmények 

a) Legalább 50 %-kal csökken a tandíj, ha a fizetésre kötelezett családjában az 1 főre jutó havi 

nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 80 %-át nem éri el. 

b) Legalább 25 %-kal csökken a tandíj, ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem éri 

el. 

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai 

 

Ellenőrzés időpontja: 2014.11.15 

Ellenőrzés tárgya: 

 Tanügy-igazgatási nyilvántartások, szabályzatok, dokumentumok megléte, 

érvényessége, illetve vezetésének pontossága. Pedagógusok alkalmazási feltételeinek 

megléte. 

 Az intézményben folyó szakmai munka eredményességének, hatékonyságának 

vizsgálata. A pedagógiai programban megfogalmazottak teljesülésének vizsgálata. 

 Magyar Államkincstár ellenőrzésének előkészítése. 

Vizsgált isdőszak: 2013/2014, 2014/2015-ös tanév 

Összegző értékelés 

„Az intézmény tanügyi dokumentációinak ellenőrzése során kevés hiányosság tapasztalható. 

A tanügyi alapdokumentumok (szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai 

program) néhány helyen kiegészítésre, pontosításra szorulnak. A pedagógusok alkalmazása 

megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az intézmény pedagógiai munka tekintetében teljesítette 

a pedagógiai programban megfogalmazottakat. 

A sajátos nevelési igényű tanulók különleges bánásmódhoz való joga sérül azzal, hogy a 

rehabilitációs órákra az intézmény nem biztosított megfelelő szakember. 

Felhívjuk az intézményvezető figyelmét, hogy az alapító okiratban meghatározott 

fogyatékossági típusoknak megfelelő szakembert biztosítson az érintett tanulók szakszerű 

ellátására. Ez alól nem mentesít az a tény sem, hogy szakemberhiányra való hivatkozással 

nem történik normatíva igénylés a sajátos nevelési igényű tanulók után.” 

Nyitva tartás rendje  

Az iskola szorgalmi időben hétköznap 8-20:30 óráig, szombaton 7:30-tól 13:30-ig van nyitva (a 

szervezett foglalkozások időpontjai ettől eltérhetnek). 
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Rendezvények, események 

 
szept. 4. Tanévnyitó 

okt. 6. Megemlékezés az aradi vértanúk mártírhalálának évfordulójáról 
okt. 8. Tanulmányi kirándulás Belgrádba, a Nándorfehérvári várba 

okt. 23. Nemzeti ünnep Az 1956-os forradalom évfordulója 

okt. 20. – 27. I. negyedéves beszámoló 

okt. 28. Tanulmányi kirándulás egy budapesti múzeumba a Sz/13/N  

 (nappali) osztálynak. 

okt. 30. – nov. 3. Őszi szünet 

nov. 14. Megemlékezés a reformáció napjáról 

nov.28. Megemlékezés a hálaadás napjáról 

dec.17. Adventi koncert Budapesten 

dec. 20. Karácsonyi ünnepség 

dec. 27. – jan. 2. Téli szünet 

jan. 15. – 20. II. negyedéves beszámoló 

febr. 6. Félévzáró nevelőtestületi értekezlet 

febr. 17. Szalagavató bál 

márc. 13. Megemlékezés március 15.-ről. 

márc. 19. – 24. III. negyedéves beszámoló 

márc. 29. – ápr. 3.  Tavaszi szünet 

ápr. 24. 28. Év végi beszámolók a 12 E évfolyamon 

máj. 4. Ballagás 

máj. 7. – 22. Középszintű írásbeli érettségi 

jún. 4. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról 

jún. 11. – 15. Év végi beszámolók 

jún. 15. Utolsó tanítási nap 

jún. 18. – 29. Középszintű szóbeli érettségi 

jún. 29. Beiratkozás 

júl. 2. Bizonyítványosztás 

júl. 3. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 

 

Pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend 

Megtekinthető iskolánk weblapján: http://mffg.hu/dokumentumok.html 

 

  

http://mffg.hu/dokumentumok.html
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Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai 

Vezetői tanfelügyelet megállapításai - 2016: Kompetenciák értékelése 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Kiemelkedő területek 

 A tanulók tantárgyi ellenőrzése rendszeres, tervezett és összehangolt. (nevelőtestületi kérdőív)  

A tanulók megfelelő visszajelzést kapnak az értékelések eredményeiről, dolgozataikat a 

tanárok megadott időn belül kijavítják. (nevelőtestületi kérdőív) • A nevelés és oktatás 

személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi és szellemi képességeiket, törődnek 

értelmi, érzelmi fejlődésükkel. (nevelőtestületi kérdőív) • A kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

speciális támogatást kapnak. (PP, vezetői program, vezetői interjú) 

Fejleszthető területek 

 Nincs 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Kiemelkedő területek 

 • Az intézmény nevelő-oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi 

pedagógiai gyakorlatot tükrözi. (nevelőtestületi kérdőív) • Az intézményen belüli 

információáramlás kétirányú, a testület tagjai időben megkapják a munkájukhoz szükséges 

információkat. (nevelőtestületi kérdőív) 

Fejleszthető területek 

 Nincs 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Kiemelkedő területek 

 A vezető fontosnak tartja a pedagógusok és önmaga szakmai fejlődését: ezt segíti a 

feladatmegbízásokkal, valamint a célzott belső és külső továbbképzésekkel. (nevelőtestületi 

kérdőív) Erősségei: az együttműködés a kollégákkal, a hatékony kommunikáció és 

tudásmegosztás, az intézmény menedzselése, a folyamatos kapcsolattartás a partnerekkel, a 

költségvetés irányítása, a nyugodt légkör biztosítása 

Fejleszthető területek 

 Nincs 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Kiemelkedő területek 

 • A vezető fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai 

együttműködését. (nevelőtestületi kérdőív) Személyes kapcsolatot tart az intézmény minden 

munkatársával, támogatja az új ötleteket. A továbbképzési programot úgy alakítja ki, hogy az 

megfeleljen az intézmény érdekeinek, de támogassa a munkatársak egyéni karrierépítését is. • 

Az intézményt érintő döntésekről mindig tájékoztatja a tantestületet, véleményét kéri. 

Fejleszthető területek 

 A kollégák pedagógiai szaktudásának gyarapítása, ellenőrzése. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Kiemelkedő területek 

 • A vezetés hatékonyan együttműködik a fenntartóval a humán, a tárgyi és a pénzügyi 

erőforrások biztosítása érdekében. Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan 

végzéséhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. (nevelőtestületi kérdőív) • Az 

intézményen belüli információáramlás kétirányú, a testület tagjai időben megkapják a 

munkájukhoz szükséges információkat. (nevelőtestületi kérdőív) 

Fejleszthető területek 

 Nincs 

 

http://www.oktatas.hu/pem_eredmeny/!/
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A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 
Sorszám  Végzettség  Tantárgyfelosztás  

1.  Földrajz, történelem - egyetem  11. évf. történelem  

2.  Informatika - egyetem 11. évf. 

3.  Magyar nyelv és irodalom - egyetem  9., 11, 12. évf.  

4.  Matematika, informatika - egyetem 9., 10., 12. évf. matematika 

11., 12 évf. informatika 

5.  Magyar nyelv és irodalom - egyetem 9., 10., 11., évf. 

 

6.  Földrajz, biológia – egyetem 9., 10., 11., 12. évf. biológia 

9., 10., 11., évf. földrajz 

7.  Matematika, fizika – egyetem 11., évf. matematika  

10., 11. évf. fizika  

8.  Angol – egyetem 9., 10., 11., 12., évf.  

9.  Angol – egyetem 9., 10., 11., 12., évf. 

10.  Matematika, földrajz - egyetem 9., 10., 11. évf. matematika  

11., 12. évf. földrajz 

11.  Történelem, földrajz – egyetem 9., 10., 11., 12. évf. történelem 

9. évf. földrajz 

12.  Angol – egyetem 12. évf. 

13.  Német – egyetem 11., 12. évf.  

14.  Német – egyetem 9. évf.  

19.  Vizuális- és környezetkultúra - egyetem 11., 12. évf. vizuális kultúra  

22.  Biológia, kémia - egyetem 9. évf. kémia 

 

 
A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

 
Sorszám  Feladatkör  Iskolai végzettség  Szakképzettség  

1.  Iskolatitkár  középiskolai érettségi  képesített könyvelő, vállalati 

tervező, statisztikus, gyors-, és 

gépíró, alapfokú számítógép kezelő, 

használó  

2.  Gazdasági ügyintéző  egyetem  közgazda  
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Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei  

 

Az intézmény országos mérés-értékelésben nem vesz részt.  

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

 

Tanév  Szeptember 1. 

létszám 

Tanév során 

beírt tanulók 

száma 

Tanév során 

kiírt tanulók 

száma 

Évismétlésre 

bukottak száma 

2007/2008  410 20 39 32 

2008/2009  370 28 30 28 

2009/2010  415 16 38 33 

2010/2011  373 23 81 53 

2011/2012  383 52 92 19 

2012/2013  404 11 81 56 

2013/2014 409 62 91 61 

2014/2015 423 181 113 49 

2015/2016 418 28 88 20 

2016/2017 389 30 112 21 

 

  



10 

 

Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve 

 

2007/2008  

Vizsgatárgya  Vizsga szintje Átlag 

Magyar nyelv és irodalom  közép 2,70 

Történelem  közép 2,91 

Angol nyelv  közép 2,51 

Német nyelv  közép 2,98 

Matematika  közép 2,50 

Fizika  közép 3,23 

Kémia  közép 2,77 

Biológia  közép 2,99 

Művészettörténet  közép 3,32 

Informatika  közép 3,02 

Földrajz  közép 3,10 

 

2008/2009  

Vizsgatárgya  Vizsga szintje Átlag 

Magyar nyelv és irodalom  közép 2,55 

Történelem  közép 3,01 

Angol nyelv  közép 2,52 

Német nyelv  közép 3,10 

Matematika  közép 2,20 

Fizika  közép 3,57 

Kémia  közép 2,89 

Biológia  közép 2,95 

Művészettörténet  közép 3,86 

Informatika  közép 3,11 

Földrajz  közép 3,00 

 

2009/2010  

Vizsgatárgya  Vizsga szintje Átlag 

Magyar nyelv és irodalom  közép 2,58 

Történelem  közép 2,95 

Angol nyelv  közép 2,48 

Német nyelv  közép 3,00 

Matematika  közép 2,12 

Fizika  közép 4,00 

Kémia  közép 2,50 

Biológia  közép 3,00 

Művészettörténet  közép 3,34 

Informatika  közép 2,82 

Földrajz  közép 3,00 
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2010/2011  

Vizsgatárgya  Vizsga szintje Átlag 

Magyar nyelv és irodalom  közép 2,60 

Történelem  közép 2,72 

Angol nyelv  közép 2,38 

Német nyelv  közép 2,50 

Matematika  közép 2,10 

Fizika  közép 3,00 

Kémia  közép 2,66 

Biológia  közép 2,90 

Művészettörténet  közép 3,25 

Informatika  közép 2,70 

Földrajz  közép 2,70 

 

2011/2012  

Vizsgatárgya  Vizsga szintje Átlag 

Magyar nyelv és irodalom  közép 2,75 

Történelem  közép 2,88 

Angol nyelv  közép 2,67 

Német nyelv  közép 2,76 

Matematika  közép 2,20 

Fizika  közép 4,00 

Kémia  közép - 

Biológia  közép 3,06 

Művészettörténet  közép 3,30 

Informatika  közép 3,08 

Földrajz  közép 3,00 

 

2012/2013  

Vizsgatárgya  Vizsga szintje Átlag 

Magyar nyelv és irodalom  közép 2,82 

Történelem  közép 2,70 

Angol nyelv  közép 2,66 

Német nyelv  közép 2,82 

Matematika  közép 2,34 

Fizika  közép 4,00 

Kémia  közép 3,00 

Biológia  közép 3,23 

Művészettörténet  közép 3,4 

Informatika  közép 3,03 

Földrajz  közép 3,12 
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2013/2014  

Vizsgatárgya  Vizsga szintje Átlag 

Magyar nyelv és irodalom  közép 3,03 

Történelem  közép 3,03 

Angol nyelv  közép 2,89 

Német nyelv  közép 3,25 

Matematika  közép 2,07 

Fizika  közép 3,33 

Kémia  közép - 

Biológia  közép 3,18 

Művészettörténet  közép 3,44 

Informatika  közép 2,82 

Földrajz  közép 3,06 

 

2014/2015  

Vizsgatárgya  Vizsga szintje Átlag 

Magyar nyelv és irodalom  közép 2,93 

Történelem  közép 3,27 

Angol nyelv  közép 2,81 

Német nyelv  közép 2,4 

Matematika  közép 2,13 

Fizika  közép - 

Kémia  közép - 

Biológia  közép 3,11 

Művészettörténet  közép 3,34 

Informatika  közép 3,04 

Földrajz  közép 2,79 

 

2015/2016  

Vizsgatárgya  Vizsga szintje Átlag 

Magyar nyelv és irodalom  közép 3,12 

Történelem  közép 3,02 

Angol nyelv  közép 2,70 

Német nyelv  közép 3,01 

Matematika  közép 2,23 

Biológia  közép 3,20 

Vizuális kultúra közép 3,87 

Informatika  közép 2,73 

Földrajz  közép 3,41 
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2016/2017  

Vizsgatárgya  Vizsga szintje Átlag 

Magyar nyelv és irodalom  közép 3,07 

Történelem  közép 3,09 

Angol nyelv  közép 2,72 

Német nyelv  közép 3,12 

Matematika  közép 2,15 

Biológia  közép 3,13 

Művészettörténet  közép 3,78 

Informatika  közép 2,75 

Földrajz  közép 3,62 

 

Szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei 

 

Az intézményben szakképzésben még nem végzett tanuló 

 

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

 

Tanórán kívüli foglalkozások 

A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje, idő- beosztása 

A tanórán kívüli foglalkozásokat kezdeményezőjük és feladatuk szerint a következő 

csoportokba soroljuk: 

 Szakkör 

 Differenciált képességfejlesztő foglalkozás 

 Önköltséges tanfolyam 

 Diákvállalkozás 

 

Szakkör 

Feladata: a tehetségápolás és a tanulmányi versenyekre való felkészítés 

Kezdeményezője: az iskolavezetés, munkaközösségek, tanulók 

Működési ideje: szeptember l5-től május 31-ig órarend szerint 

Létszáma: legalább 10 fő 

Tagja lehet: érdeklődő, jó képességű tanuló a szaktanár véleménye alapján 

Vezetője: az intézmény vezetője által megbízott szaktanár vagy külső szakember 

A szakkörök éves programját a szakkörvezető állítja össze, és az igazgató hagyja jóvá. 

 

Differenciált képességfejlesztés 

Feladata: a 9-12. évfolyam gyengébb képességű tanulóinak felkészítése a tantárgyi és 

vizsgakövetelmények teljesítésére 

Kezdeményezője: az iskolavezetés, munkaközösségek, tanulók 

Működési ideje: szeptember 15-től május 31-ig órarend szerint 

Létszám: Nem meghatározott 

Vezetője: az intézmény vezetője által megbízott szaktanár 

 

Önköltséges tanfolyam 

Szervezhető a tanulók igénye szerint a tanórát meghaladó ismeretek bővítésére 

 

Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai 
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Házi feladat szabályai 

A tanulók köznevelési törvényből, és az intézmény házirendjéből is fakadó kötelessége a 

tanulás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás, 

gyakorlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag elsajátításának érdekében szóbeli 

és írásbeli házi feladatot adhatnak. A szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége nem 

haladhatja meg tantárgyanként a 40 percet. 

Hétvégén sem adható több házi feladat, mint a hét többi napján. 

Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént. 

Hosszabb iskolai szünetekre kötelező házi feladat nem adható. 

A tanulókat motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától 

függően, tetszőlegesen adható. 

 

Iskolai dolgozatok szabályai 

Témazáró nagydolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy 

héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Nappali munkarend szerinti osztályok esetén 

egy napon legfeljebb két, esti munkarendben tanuló osztályok esetén a vizsgarendben előírt 

számú témazáró nagydolgozatot szabad íratni. 

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom kivételével) csak 

egyetlen osztályzat adható. A dolgozatokat 10 tanítási napon belül ki kell javítani, és ki kell 

osztani. 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 

 

A tantárgyankénti követelményeket a helyi tantervek tartalmazzák, amelyek a pedagógiai 

program mellékletét képezik. 

 

A tanulmányok alatti vizsga szabályai 

 Javítóvizsga: augusztus 15-31 között lehetséges tenni. 

 Osztályozó vizsga: egy adott tantárgy, egy adott évfolyamának a követelményeiből, 

szeptember első munkanapjától június 16. előtti utolsó munkanapjáig bármikor 

szervezhető. 

 Különbözeti vizsga: az intézmény igazgatója azon tanulók részére írhatja elő, akik 

átvételüket kérik egy másik intézményből. 

 Pótló vizsga: az előzőekben említett vizsgákról a vizsgázó fel nem róható okból 

elkésik, távol marad. 

  

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend 

 A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet 

tenni, azzal, hogy az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet. 

 A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon, valamint 

az intézmény honlapján közzétesz. 

 A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről a vizsgázó, illetőleg a 

kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete előtt 10 nappal 

postai értesítést kap, kivéve a javítóvizsgát (Lásd előző pont!). 

 Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az igazgató engedélyezi. Az 

osztályozó vizsgára való jelentkezést az iskolatitkárnak kell írásban leadni. A 

jelentkezési lapot a tanuló, valamint kiskorú tanuló esetében a gondviselő is aláírja. Az 

osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége 

alól. 
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 A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák 

meg. A vizsga részletes követelményeiről a tanuló kérésére, a vizsga előtt legalább 6 

héttel írásbeli tájékoztatást kap a szaktanártól. (A szaktanár megkeresése a tanuló 

felelőssége!) 

 A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított vala-

mennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság 

szakvéleményében foglaltak alapján, az igazgató adhat. 

 

Vizsgaforma, vizsgarészek: 

 szóbeli vizsga 

 írásbeli vizsga 
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Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban 

 

2007/2008 

Osztályok száma: 

12 

Tanulók létszáma 

az egyes 

osztályokban 

9/E-1 37 

10/E1 31 

10/L-1 39 

11/E-1 36 

11/E-2 35 

11/L-1 44 

11/N-1 42 

11/N-2 42 

12/E-1 29 

12/L-1 27 

12/N-1 29 

12/N-3 19 

Összesen 410 

 

 

2008/2009 

Osztályok száma: 

10 

Tanulók létszáma 

az egyes 

osztályokban 

9/E-1 28 

10/E-1 34 

11/E-1 41 

11/E-2 42 

11/L-1 40 

11/N-1 42 

11/N-2 42 

12/E-1 42 

12/L-1 17 

12/N-1 42 

Összesen 370 

 

2009/2010 

Osztályok száma: 

11 

Tanulók létszáma 

az egyes 

osztályokban 

9/E-1 42 

10/E-1 42 

11/E-1 40 

11/E-2 42 

11/N-1 42 

11/N-2 41 

11/N-3 41 

12/E-1 35 

12/L-1 24 

12/N-1 32 

12/N-2 34 

Összesen 415 
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2010/2011 

Osztályok száma: 9 Tanulók létszáma 

az egyes 

osztályokban 

G9/E-1 27 

G10/E-1 44 

11/E-1 45 

11/E-2 44 

G11/N-1 41 

G11/N-2 45 

12/E-1 44 

12/N-2 44 

12/N-3 39 

Összesen 373 

 

2011/2012 

Osztályok száma: 

10 

Tanulók létszáma 

az egyes 

osztályokban 

G9/E-1 38 

G10/E-1 41 

G11/E-1 44 

G11/E-2 44 

G11/N-1 40 

G11/N-2 38 

12/E-1 27 

G12/E-2 30 

G12/N-1 40 

G12/N-2 40 

Összesen 382 

 

2012/2013 

Osztályok száma: 

11 

Tanulók létszáma 

az egyes 

osztályokban 

G9/E-1 36 

G10/E-1 45 

G11/E-1 42 

G11/E-2 45 

G11/N-1 42 

G11/N-2 37 

G11/N-3 39 

G12/E-1 38 

G12/E-2 22 

G12/N-1 35 

G12/N-2 34 

Összesen 415 
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2013/2014 

Osztályok száma: 

13 

Tanulók létszáma 

az egyes 

osztályokban 

9/E-1 24 

10/E-1 40 

11/E-1 40 

11/E-2 40 

11/E-3 40 

11/N-1 31 

11/N-2 32 

11/N-3 29 

12/E-1 30 

12/E-2 31 

12/N-1 25 

12/N-2 30 

12/N-3 25 

Összesen 417 

 

2014/2015 szeptember 

Osztályok száma: 

13 

Tanulók létszáma 

az egyes 

osztályokban 

9/E-1 30 

9/E-2 31 

10/E-1 22 

11/E-1 36 

11/E-2 37 

11/E-3 38 

11/N-1 36 

11/N-2 27 

12/E-1 32 

12/E-2 34 

12/E-3 37 

12/N-1 25 

12/N-2 20 

Összesen 405 
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2014/2015 február 

Osztályok száma: 

20 

Tanulók létszáma 

az egyes 

osztályokban 

10/E-1 22 

10/E-2 22 

10/E-3 18 

11/E-1 36 

11/E-2 37 

11/E-3 38 

11/E-4 22 

11/E-5 13 

11/N-1 36 

11/N-2 27 

12/E-1 32 

12/E-2 34 

12/E-3 37 

12/E-4 26 

12/E-5 22 

12/N-1 25 

12/N-2 20 

12/N-3 24 

Összesen 491 

 

 

2015/2016 

Osztályok száma: 

13 

Tanulók létszáma 

az egyes 

osztályokban 

9/E-1 33 

9/E-2 31 

11/E-1 34 

11/E-2 29 

11/E-3 20 

12/E-1 38 

12/E-2 33 

12/E-3 23 

12/N-1 25 

12/N-2 24 

Szé/12/1/E1 37 

Szé/12/1/E2 32 

Szé/12/1/N 29 

Összesen 388 

 

  



20 

 

 

2016/2017 

Osztályok száma: 

12 

Tanulók létszáma 

az egyes 

osztályokban 

9/E-1 39 

10/E-1 15 

11/E-1 31 

11/E-2 34 

12/E-1 33 

12/E-2 35 

12/E-3 30 

Sz/12/E1 38 

Sz/12/E2 39 

Sz/12/E3 39 

Sz/13/E 31 

Sz/13/N 24 

Összesen 388 

 

2017/2018 

Osztályok száma: 

10 

Tanulók létszáma 

az egyes 

osztályokban 

9/E-1 31 

9/E-2 31 

9/E-3 32 

10/E-1 23 

11/E-1 40 

11/E-2 36 

11/E-3 33 

11/E-4 34 

12/E-1 37 

12/E-2 37 

Összesen 388 

 


