037172
Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
8500 Pápa, Várkert út 6.

KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a
lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

1. Intézmény adatai
OM azonosító:
Intézmény neve:
Székhely címe:
Székhelyének megyéje:
Intézményvezető neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

037172
Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
8500 Pápa, Várkert út 6.
Veszprém
Bognár Anita
89/324953
gimnazium@petofi-papa.sulinet.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2019.10.21.

Ellátott feladatok:
-4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

2. Fenntartó adatai
Fenntartó:
Fenntartó címe:
Fenntartó típusa:
Képviselő neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

Pápai Tankerületi Központ
8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.
tankerületi központ
Egyházi Andrea
+36 (89) 795-206
andrea.egyhazi@kk.gov.hu

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei
001 - Pápai Petőfi Sándor Gimnázium (8500 Pápa, Várkert út 6.)
Ellátott feladatok:
- 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

4. Intézmény statisztikai adatai

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2019-es statisztikai adatok alapján
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Pedagógusok számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2019-es statisztikai adatok alapján
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya
pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2019-es statisztikai adatok alapján
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Pedagógus képesítés
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Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2019-es statisztikai adatok alapján
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Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=037172

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
001 - Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=037172&th=001

5. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
A pályaválasztási tájékoztatók időpontjai:
2019. november 11.17.00 óra
A pályaválasztási tájékoztatót az intézményvezetői feladatokat ellátó intézményvezető-helyettes tartja a gimnázium aulájában.
A nyílt napok időpontjai:
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2019. november 12.
A nyílt napokon 8.00 órától a diákönkormányzat fogadja az érdeklődőket, majd a 2-3-4. óra látogatható.

Induló képzések és kódszámaik:
4200 négyosztályos gimnáziumfél osztály14 fő
emelt szintű német oktatás
4300 négyosztályos gimnáziumfél osztály14 fő
emelt szintű természettudományi oktatás
5100 ötosztályos gimnázium
magyar-angol két tanítási
nyelvű oktatás

1 osztály28 fő

A képzési formák ismertetése:
1. Négy évfolyamos emelt szintű német nyelvi osztály; tagozatkód: 4200
Ezen a tagozaton a német nyelvet mind a négy évben heti 6 órában tanulják a diákok. Ez az óraszám lehetővé teszi a felsőfokú
nyelvvizsga letételét a tanulmányok alatt. Második idegen nyelvként angolt vagy franciát vagy olaszt választhatnak.
Azokat a 8. osztályos tanulókat várjuk erre a tagozatra, akik már tanulták a német nyelvet, és szeretnék a tanulását emelt szinten
folytatni gimnáziumban. Különösen ajánljuk a tagozatot azoknak, akik német nemzetiségi oktatásban részesültek az általános
iskolában.
2. Négy évfolyamos emelt szintű természettudományi osztály; tagozatkód: 4300
A tagozaton a biológiát, a fizikát és a kémiát a négy év átlagában heti 3 órában és csoportbontásban oktatjuk, ami lehetőséget ad
a kerettantervi előírásoknál jóval mélyebb tudás megszerzésére, kísérletezésre, tehetséggondozásra a felsorolt tárgyakból.
Azoknak ajánljuk a tagozatot, akik a felsőoktatásban természettudományos területen szeretnének továbbtanulni (és így biztos
álláslehetőséghez jutni), elsősorban orvosi, mérnöki, tanári karokon.
3. Öt évfolyamos magyar–angol két tanítási nyelvű osztály (nyelvi előkészítő évfolyammal); tagozatkód: 5100
Ezen a tagozatunkon a nyelvi előkészítő év után a diákok egyes közismereti tárgyakat (matematikát, történelmet, földrajzot,
célnyelvi civilizációt) angol nyelven tanulnak.
Az idegen nyelven folyó tantárgyak oktatása csoportbontásban történik.
Tanulmányaik végén kétnyelvű érettségit tesznek, amely komplex felsőfokú nyelvvizsgának (C1) felel meg abban az esetben,
ha angol nyelvből az emelt szintű érettségi vizsga eredménye jeles (min.60%). A nyelvi előkészítő évfolyamon heti 18 órában, a
további évfolyamokon emelt szinten (heti 6-6-5-5 óra) tanítjuk az angol nyelvet. A nyelvi előkészítő évfolyam megalapozza a 912. év-folyamon folyó emelt szintű nyelvoktatást, lehetővé teszi, hogy a diákok közismereti tárgyakat idegen nyelven
tanuljanak. A tanulók munkáját angol anyanyelvi lektor és jelentős angol nyelvű könyvtári anyag is segíti. A tagozatra azok
jelentkezését várjuk, akik vállalják az előkészítő évfolyam s a későbbi emelt szintű nyelvi képzés magas idegen nyelvi
óraszámát, közismereti tárgyak angolul tanulását. Az előkészítő év nyelvi csoportjai kezdő és haladó szintről indulnak.
A felvételi eljárás rendje:
Az emelt szintű német nyelvi és természettudományi tagozatra jelentkezők számára felvételi vizsga nincs, a felvétel az általános
iskolai tanulmányi eredmény alapján történik. Az 5-6-7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi eredményt vesszük figyelembe
a készségtárgyak kivételével.
A magyar-angol két tanítási nyelvű osztályba jelentkezőknek központi írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük. A vizsga
eredménye 50 %-kal, a hozott jegyek szintén 50 %-kal számítanak a felvételi összpontszámba. A hozott jegyeknél az 5-6-7.
osztályos év végi és a 8. osztályos félévi eredményt vesszük figyelembe a készségtárgyak kivételével. A jelentkezőknek a
jelentkezési laphoz csatolniuk kell a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatát.
Központi írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 18. (szombat) 10.00 óra
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Pótló központi írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 23. (csütörtök) 14.00 óra
A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése: 2020. január 27. (hétfő) 8.00 órától 16.00 óráig
Iskolánk:
Gimnáziumunk korszerű épülete a Várkertben, zöldövezetben található, közel a buszpályaudvarhoz, a Városi Sportcsarnokhoz,
a Termálfürdőhöz és a sportpályákhoz. A gyerekeket ideális körülmények fogadják: tágas aula, ízlésesen berendezett tantermek,
szaktantermek, előadók és informatika termek, a legkorszerűbb oktatási eszközökkel felszerelve. A helyben történő étkezés
biztosított.
Kollégiumi lehetőség:
Saját kollégiummal nem rendelkezik gimnáziumunk, de a Pápai SZC Gazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma
kollégiumában bőven van férőhely, tehát minden jelentkező számára garantálni tudjuk a kollégiumi elhelyezést.
Információk:
A sajátos nevelési igényű tanulók részére a központi felvételi írására hosszabb időt biztosítunk, ha ezt kérik a jelentkezési lapon.
Mindhárom tagozatunkra azok jelentkezését várjuk, akik érettségi után a felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni. Az utolsó
két tanévben emelt- és középszintű érettségi felkészítőket szervezünk azokból a tantárgyakból, amelyek iránt a legnagyobb az
érdeklődés. Az iskolában tanított idegen nyelvek: angol, német, francia és olasz. Az iskola tanulói kiválóan szerepelnek
országos tanulmányi és sportversenyeken.
A beiratkozásra meghatározott idő:
A 2020/2021-es tanévre a beiratkozás időpontja: 2020. június 23. (kedd) 8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.00 óráig
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Tagozatkód: 4200 négyosztályos gimnázium emelt szintű német oktatás
fél osztály14 fő
Tagozatkód: 4300 négyosztályos gimnázium emelt szintű természettudományi oktatásfél osztály14 fő
Tagozatkód: 5100 ötosztályos gimnáziummagyar-angol két tanítási nyelvű oktatás
1 osztály

28 fő

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
Étkezés
Kedvezményes vagy ingyenes étkezés kérelmezése:
- A három- vagy többgyermekes családok tanulói számára 50 %-os kedvezmény jár a menzaköltséghez. Az igényléshez
szükséges nyomtatvány az iskola menzafelelősénél kérhető.
- 50-100 %-os étkezési támogatás kérhető Pápa Város Önkormányzatától.
Gyermekvédelmi támogatásként 50 %-os étkezési hozzájárulás kérhető a tanuló lakóhelye szerinti helyi önkormányzattól.
- A tartósan beteg gyermekek részére (orvosi szakvélemény alapján) 50 %-os étkezési támogatást biztosítunk.
A menza igénybevételének rendje:
Menzai étkezésre a tanév első tanítási napjától lehet jelentkezni. Menzát a következő hónapra igényelni vagy lemondani az adott
hónap 19. napjáig lehet. Az étkezési jegy másra át nem ruházható. Betegség vagy egyéb távollét esetén a megvásárolt jegy árát
vissza lehet igényelni. A tanuló a reggel 9 óráig a gazdasági irodán leadott jegyek árát az aktuális napét kivéve visszakapja. A
menzai térítési díjat minden hónap 12. napjáig kell befizetni.
Tankönyvellátás
Az ingyenes tankönyvellátás formái és rendje:
A jogosultak köre:
Jogszabály határozza meg azoknak a körét, akiknek ingyenes tankönyvet kell biztosítani a normatív támogatásból. Ezek a
következők:
a) 2017. szeptember 1-től alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásban részesül minden általános iskolás diák, illetve a
középiskolák kilencedik évfolyamán tanuló diákok.
b) tartósan beteg,
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c) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
d) három vagy több kiskorú vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
e), rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
Ösztöndíj
A kiemelkedő tanulmányi sikert, átlageredményt iskolai alapítványunk jutalommal, ösztöndíjjal honorálja. Tanulmányi
ösztöndíjra pályázhatnak azok a tanulók, akiknek év végi eredménye kitűnő vagy egy készségtárgy jó mellett jeles.
A tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi vizsga, javító és pótlóvizsga díját a mindenkori költségvetési
szabályoknak megfelelően kell a fenntartó számlájára a vizsgára jelentkezőnek befizetnie.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Ilyen információ nem áll rendelkezésünkre.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az iskola 7.00 és 17.00 óra között tart nyitva. A tanítás 8.00 órakor kezdődik, kivételt képeznek az Intézményi Tanács és a
Diákönkormányzat egyetértésével megtartott "nulladik" órák.
A tanítási órákon kívüli, nem tantervi órákat (felzárkóztatás, korrepetálás, diákkör, tömegsport, tehetséggondozás, egyéb
programok foglalkozásait) általában 14 órától 17 óráig kell megtervezni.
Az óraközi szünetek, valamint a tanulók viselkedési, mozgási, tartózkodási, öltözködési rendjét, a tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozások rendjét a Házirend tartalmazza.
http://www.petofi-papa.sulinet.hu/images/dokumentumok/letolthetodokumentumok/hazirend2014.pdf
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A tanév rendje, a 2019/20-as tanév munkaterve, feladatok ütemezése
Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
augusztus 21.8.00 óraAlakuló értekezlet
augusztus 22.8.30 óraMunkaközösségi vezetők értekezlete
augusztus 26.8.00 óraSzintfelmérő 9.Kny, 9.00 óra Gólyanap 9.Kny
augusztus 27.9.00 óraGólyanap 9.C
augusztus 30.8.00 óraTanévnyitó értekezlet
szeptember 02.8.00 óraTanévnyitó ünnepség
szeptember 04.8.00 óraTanmenetek leadása a munkaközösség-vezetőknek
szeptember 05.Érettségi jelentkezés határideje az őszi vizsgaidőszakban
szeptember 06.Osztálykirándulás 12.A, 12.C
szeptember 07.Osztálykirándulás 12.A, 12.C
szeptember 08.Osztálykirándulás 12.B
szeptember 09.Osztálykirándulás 12.B, Szakkörök és sportkörök indítása, 8.00 óra Fakultációk felv. és lead.
szeptember 11.16.30 óra Szülői értekezlet a 9.Kny, 9.B és 9.C osztályoknak
szeptember 18.16.30 óra Szülői értekezlet a felsőbb évfolyam osztályinak
szeptember 20.OKTV jelentkezés határideje
október 01.10.35 óra A zene világnapja
október 02.13.40 óra A 9. évfolyam bemutatkozó műsora
október 04.8.00 óraIskolai megemlékezés az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulójáról
október 22.8.00 óraMegemlékezés az 1956-os magyar népfelkelésről
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október 25.15.00 óra Szecskaavató
október 26. - november 03.Őszi szünet, Angliai utazás
november 06.13.30 óra Őszi nevelési értekezlet
november 07.14.30 óra Helyesírási verseny
november 11.17.00 óra Pályaválasztási tájékoztató szülők részére
november 12.8.00 óraNyílt nap a 8. osztályos tanuló részére
november 13.8.00 óraa magyar nyelv napja
november 25. - november 29.Jubileumi hét
december 04.16.30 óra Fogadóóra
december 06.10.35 óra Mikulás napi ajándékozás és futás
december 07.Munkanap (december 24.)
december 14.Tanítás nélküli munkanap (december 27.), Tanulmányi kirándulás
december 20.12.00 óra Karácsonyi műsor
december 21. - január 05. Téli szünet
január 17.17.00 óra A végzősök szalagavató ünnepsége
január 18.10.00 óra Központi írásbeli vizsga időpontja
január 22.8.00 óraA magyar kultúra napja, 14.30 óraMűveltségi-kulturális vetélkedő
január 23.14.00 óra Pótló központi írásbeli vizsga időpontja
január 24.14.00 óra Osztályozó értekezlet, Az első félév lezárása
január 27.8.00 óraA központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése, A második félév kezdete
január 31.A tanulók és szüleik értesítése a tanév első félévében elért tanulmányi eredményéről
február 5.13.30 óra Félévi nevelési értekezlet, 16.30 óra Szülői értekezlet
február 14.Jelentkezés a májusi-júniusi érettségi vizsgákra
február 25.Megemlékezés a diktatúrák áldozatairól
március 02. – március 06.Pénzügyi téma7
március 12.14.30 óra Kiejtési verseny
március 13.8.00 óraMegemlékezés a magyar polgári forradalom és szabadságharc évfordulójáról
március 17.Magyar próbaérettségi a 12. évfolyamon
március 23.A költészet világnapja
április 01.13.30 óra Nevelési értekezlet, 16.30 óra Fogadóóra
április 07.15.00 óra Megyei angol nyelvi szépkiejtési verseny
április 08.Iskolanap/DÖKNAP, tanítás nélküli munkanap
április 09. – április 14.Tavaszi szünet
április 15.8.00 óraKöltészet napi rendezvény
április 16.A holokauszt áldozatainak emléknapja
április 18.Jótékonysági bál
április 22.A föld napja/Te Szedd, Az év ásványkiállítása
április 30.14.30 óra Osztályozó értekezlet (végzős évfolyam), 21.00 óra Szerenád
május 02.Ballagás
május 04. – május 07.Érettségi szünet
május 11.
Madarak és fák napja
május 27.8.00 óraOrszágos kompetenciamérés (10. évfolyam)
június 04.A nemzeti összetartozás napja
június 05.14.30 óra Pedagógus napi ünnepség
június 15.12.00 óra Az alsóbb évfolyamok tanulóinak osztályozó értekezlete
június 16. – június 25.Szóbeli érettségi vizsga
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június 23.8.00 óraBelépő osztályok tanulóinak beiratkozása
június 25.18.00 óra Tanévzáró ünnepség
június 30.8.00 óraTanévzáró értekezlet

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Intézményünkben 2015 és 2019 között pedagógust érintő tanfelügyeleti ellenőrzés nem volt.
Pedagógus II. minősítési eljárásban vett részt (portfóliót töltött fel) 7 fő, mesterpedagógus minősítési eljárásban vett részt 2 fő.
Intézményünkben eddig 13 fő önértékelése történt meg. Az önértékelési folyamat során alapvető hiányosságokat nem tártunk
fel. A folyamatban részt vevő kollégák együtt- működőek voltak. Megállapítottuk, hogy a szakmai-módszertani felkészültségük
többségüknek megfelelő, egy kollégának szükséges segítséget nyújtanunk. Az önértékelési tervük reális, teljes mértékben
megvalósítható.

Utolsó frissítés: 2019.10.21.

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=037172
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
A 2018/2019-es tanévben 100 fő maradt ki a végzős (12. A = 33 fő, 12. B = 35 fő, 12 C = 32 fő) osztályokból.
Évfolyamismétlők száma: 0 fő
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=037172
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Tanulóink számára biztosítunk felzárkóztató, tehetségfejlesztő foglalkozásokat és érettségire felkészítő foglalkozásokat.
Ezen kívül részt vehetnek énekkar munkájában és sportköri foglalkozásokon.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
A tanuló kötelessége, hogy tanulmányi kötelezettségeinek eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatát elkészítse.
A hiányos vagy hibás házi feladat értékelésekor nem kap büntetést a tanuló, ha a mulasztás a feladat vagy a tananyag meg nem
értéséből fakad.
A hanyagságból elmulasztott írásbeli feladatot sem értékeli a pedagógus elégtelennel. A mulasztást a tanár pótoltathatja
feleltetéssel, pótfeladatok kitűzésével, a házi feladathoz hasonló feladat dolgozat formájában történő megíratásával.
A témazáró dolgozatok időpontját és követelményeit a számonkérés előtt legalább egy héttel közölni kell a tanulókkal.
Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható ugyanabban a tanulócsoportban.
Az írásbeli dolgozatokat két hét alatt ki kell javítani. A tanulókat tájékoztatni kell a dolgozat értékelésének módjáról. A tanuló a
kijavított dolgozatba betekinthet, a javításról, minősítésről tájékoztatást kérhet.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
3.A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályait A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI
rendelet 64-72.§ tartalmazza.
A tanulmányok alatti vizsgák: az osztályozó vizsga, a javítóvizsga, a különbözeti vizsga és a házi vizsga.
7.1Az osztályozó vizsga
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Az osztályozó vizsga célja a tanuló tudásszintjéről való tájékozódás, a tanulmányi követelmények teljesítésének minősítése
osztályzattal.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
1)felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól
2)engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt
tegyen eleget (pl. előrehozott érettségi miatt)
3)a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet
4)a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
Az osztályozó vizsga letételét a tantestület csak akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az
igazolt mulasztások számát.
Ha a tanuló mulasztása már az első félévben meghaladja a jogszabályban meghatározott mértéket, és teljesítménye nem volt
érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozó vizsgát kell tennie.
7.2A pótló vizsga
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, vagy távol marad.
7.3A javító vizsga
Javító vizsgát tehet a vizsgázó, ha
1)a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott
2)az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély
nélkül távozik.
9.4 A különbözeti vizsga
A különbözeti vizsga annak megállapítására szolgál, hogy a tanuló rendelkezik-e a tanulmányai folytatásához szükséges
ismeretekkel.
A tanuló másik iskolából történő átvételét a helyi tantervben az adott évfolyamon meghatározott tantárgyakból akkor kötjük
különbözeti vizsgához, ha azt a tantárgyat a tanuló nem tanulta. Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet,
amelyben a tanulmányait folytatni kívánja.
9.5 Vizsgatárgyak, vizsgarészek
VizsgatárgyÍrásbeliSzóbeliGyakorlati
Magyar nyelvxx
Irodalomxx
Történelemxx
Matematikax
Idegen nyelvxx
Informatikaxx
Biológiaxx
Fizikaxx
Kémia xx
Földünk és környezetünkxx
Ének-zenexx
Testnevelésx
Rajz xx
Mozgókép és média ismeretx
Technika és életvitelxx
9.6 Házi vizsgák
Intézményünk saját vizsgarendszert alakított ki, amely a szintfelmérést szolgálja.
A házi vizsga módot ad arra is, hogy a tanulók korrigálják évi teljesítményüket, és a vizsgákra való felkészülés során
gyakorolják az egyéni, intenzív tanulást.
Általános tagozaton
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10. évfolyamon matematika (írásbeli)
11. évfolyamon magyar nyelv és irodalom (írásbeli és szóbeli)
történelem (írásbeli)
első idegen nyelv (írásbeli és szóbeli)
Természettudományi tagozaton
10. évfolyamon matematika (írásbeli)
11. évfolyamon magyar nyelv és irodalom (írásbeli és szóbeli)
történelem (írásbeli)
egy természettudományos tárgy (írásbeli és szóbeli)
Emelt szintű német tagozaton
10. évfolyamon matematika (írásbeli)
11. évfolyamon magyar nyelv és irodalom (írásbeli és szóbeli)
történelem(írásbeli)
német nyelv (írásbeli és szóbeli)
Két tanítási nyelvű tagozaton
Nyelvi előkészítő évfolyamon angol nyelv (írásbeli és szóbeli)
10. évfolyamon
matematika (írásbeli)
11. évfolyamon
magyar nyelv és irodalom (írásbeli és szóbeli)
történelem(írásbeli)
12. évfolyamon
angol nyelv célnyelvi mérés (központi)
9.7 A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb szabályai
Az osztályozó és javítóvizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti tartalmi követelményei azonosak az iskola Pedagógiai
Programjában rögzített követelményekkel.
Az osztályozóvizsga letételére az iskola igazgatója ad engedélyt, ha a tanuló megfelel az alábbi feltételnek:
-az adott tantárgyból a tanuló utolsó két félévi eredményének átlaga legalább 4,0
Egy vizsganapon egy tanuló legfeljebb két írásbeli vizsgát tehet. A vizsgák között pihenőidőt kell a vizsgázók részére
biztosítani.
Az írásbeli vizsga vizsgatárgyanként 60 perc, a magyar nyelv és irodalom vizsga esetén 90 perc.
Szóbeli vizsga egy vizsgázónak, egy vizsganapra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető.
A szóbeli vizsga időtartama 15 percnél nem lehet több.
Az írásbeli vizsgák feladatlapját a szaktanár készíti el nyomtatott formában, és a vizsgát szervező igazgatóhelyettesnek adja át,
legkésőbb az írásbelit megelőző napon
A szóbeli vizsga tételeit (kérdéseit) a szaktanár állítja össze, és a vizsgabizottság elnökének adja át, legkésőbb a szóbeli vizsgát
megelőző napon.
A tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. A vizsgabizottságba – ha lehetséges – legalább
két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására.
A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért.
A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató felel a vizsga jogszerű
előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért.
A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás szerint pontosan megjelenni iskolai egyenruhában. Javító vizsga
esetén a középiskolai bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt le kell adni a titkárságon.
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.
A tanulmányok alatti vizsgán a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulónak
lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amit a tanuló a szakértői bizottság szakvéleményével
megalapozott kérésére az igazgató határozata alapján kapott.
Ha a tanuló az osztályozó vizsgát több évfolyam tananyagából kívánja letenni, akkor az osztályzatokat minden évfolyam
tananyagából külön vizsgán kell megszereznie.
A tanulmányok alatti vizsgán történt bármely szabálytalanság esetén a R. 68.§ 5-7. bekezdéseinek, illetve a 71.§ 56.bekezdéseinek megfelelően kell eljárni.
A vizsgák eredményét a megfelelő záradék alkalmazásával az osztályfőnök írja be a törzslapba és a bizonyítványba.
Ha a tanuló osztályozóvizsgával teljesítette a követelményeket, a vizsga után nyilatkoznia kell:
- nem kívánja tovább tanulni az adott tantárgyat
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- az adott tantárgyat továbbra is tanulni szeretné
Ha a tanuló úgy nyilatkozik, hogy a tantárgyat továbbra is tanulni szeretné, akkor a továbbiakban a tanórára járás számára
kötelező.
A házi vizsga érdemjegye és az egész évi teljesítmény együttesen határozza meg a tanuló év végi osztályzatát úgy, hogy a házi
vizsga egyharmados, az egész éves munka kétharmados súllyal esik latba a tanév végi osztályzat kialakításakor.
Ha a tanuló saját hibájából nem vesz részt a házi vizsgán, arra elégtelen érdemjegyet kap. Ha önhibáján kívül hiányzik a
vizsgáról, pótlólag leteheti azt.

9.8 Az osztályozó vizsgák minősítése
Az osztályozó vizsgák minősítését az alábbiak szerint állapítjuk meg:
85-100 %: jeles
70- 84 %: jó
55- 69 %: közepes
40- 54 %: elégséges
0- 39 %: elégtelen
9.9 A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai
Az osztályozó vizsgák időpontja:
-az ősszel érettségizők részére október első hete, jelentkezési határidő szeptember 6.
-a félévi záráshoz szükséges minősítések megszerzéséhez január első hete
-a tavasszal érettségizők részére április második fele, jelentkezési határidő március 1.
-az év végi záráshoz szükséges minősítések megszerzéséhez június első hete
A javítóvizsgák időpontja:
- a tanév rendje szerint augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban szervezhető
A különbözeti vizsgák időpontja:
- iskolaváltáskor előírt különbözeti vizsga időpontját az igazgató a vizsga engedélyezésekor határozatba foglalja
A házi vizsgák időpontja:
- nyelvi előkészítő évfolyamon angol nyelvből május második és harmadik hete
- idegen nyelvből a többi tagozaton november második és harmadik hete
- magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, természettudományos tárgyakból május második és harmadik
hete
A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
9.10 A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgák
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi.
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig jelentheti be,
ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell
jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni.
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben
bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le.
9.11 A tanulmányok alatti vizsgák iratai és kezelésük
A tanulmányok alatti vizsgákról (kivéve a házi vizsgát) jegyzőkönyv készül az elnök és a vizsgabizottság tagjainak aláírásával.
A jegyzőkönyvet öt évig kell megőrizni az iskola irattárában. A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és
feladatlapja, valamint a szóbeli felkészülés jegyzetei.
9.12 Jogorvoslat
A tanulmányok alatti vizsgákkal összefüggésben hozott döntésekkel szemben a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő –
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jogszabálysértésre hivatkozva a fenntartóhoz, érdeksérelemre hivatkozva az iskolaszékhez fordulhat a döntés közlését követő 15
napon belül.
Az iskola alkalmassági vizsga letételét egyik tagozatán sem követeli meg a jelentkezőktől.

A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyi követelményei
Magyar nyelv
A vizsga típusaosztályozó/javító/különbözeti/házi
A vizsga formájaírásbeli
Az adott tanév tananyagához kapcsolódó feladatlap
Tartalmi követelményekA mindenkori érvényes érettségi vizsgaszabályzatban a középszintű érettségire vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális évben tanított témakörök. (házi vizsgán az aktuális és az azt megelőző tanévek tananyaga)
A vizsga időtartama60 perc
Egyéb szabályoksegédeszköz nem használható
Értékelés85-100 %: jeles
70- 84 %: jó
55- 69 %: közepes
40- 54 %: elégséges
0- 39 %: elégtelen
Irodalom
A vizsga típusaosztályozó/javító/különbözeti/házi
A vizsga formájaírásbeli, szóbeli
Írásbeli: szövegalkotás
Szóbeli
Az adott tanév tananyagához kapcsolódó tételsor
Tartalmi követelményekA mindenkori érvényes érettségi vizsgaszabályzatban a középszintű érettségire vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális évben tanított témakörök. (házi vizsgán az aktuális és az azt megelőző tanévek tananyaga)
A vizsga időtartamaÍrásbeli 90 perc
Szóbeli 15 perc
Egyéb szabályok A magyar helyesírási szótár használata engedélyezett. Szóbeli vizsgán irodalmi szöveggyűjtemények és
kötelező olvasmányok használata megengedett.
Értékelés85-100 %: jeles
70- 84 %: jó
55- 69 %: közepes
40- 54 %: elégséges
0- 39 %: elégtelen
Történelem
A vizsga típusaosztályozó/javító/különbözeti/házi
A vizsga formájaÍrásbeli, szóbeli (házi vizsgán csak írásbeli)
Feladattípusok: teszt+esszé
Az adott tanév tananyagához kapcsolódó tételsor
Tartalmi követelményekA mindenkori érvényes érettségi vizsgaszabályzatban a középszintű érettségire vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális évben tanított témakörök. (házi vizsgán az aktuális és az azt megelőző tanévek tananyaga)
A vizsga időtartama60 perc
Egyéb szabályokA történelem atlasz használata engedélyezett
Értékelés85-100 %: jeles
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70- 84 %: jó
55- 69 %: közepes
40- 54 %: elégséges
0- 39 %: elégtelen
Matematika
A vizsga típusaosztályozó/javító/különbözeti/házi
A vizsga formájaírásbeli
Az adott tanévtananyagához kapcsolódó feladatlap
Tartalmi követelményekA mindenkori érvényes érettségi vizsgaszabályzatban a középszintű érettségire vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális évben tanított témakörök. (házi vizsgán az aktuális és az azt megelőző tanévek tananyaga)
A vizsga időtartama60 perc
Egyéb szabályokNégyjegyű függvénytáblázat és zsebszámológép használható
Értékelés85-100 %: jeles
70- 84 %: jó
55- 69 %: közepes
40- 54 %: elégséges
0- 39 %: elégtelen
Idegen nyelv
(angol, német, francia, olasz, orosz)
A vizsga típusaosztályozó/javító/különbözeti/házi
A vizsga formájaÍrásbeli: szövegértés (kivéve a javítóvizsgán), szókincs ellenőrzésére vonatkozó feladatok, nyelvtani tudás
felmérésére szolgáló feladatok
Szóbeli: önálló témakifejtés a húzott tétel alapján, beszélgetés a vizsgáztatóval
Tartalmi követelményekA mindenkori érvényes érettségi vizsgaszabályzatban a középszintű érettségire vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális évben tanított témakörök. (házi vizsgán az aktuális és az azt megelőző tanévek tananyaga)
A vizsga időtartamaÍrásbeli: 60 perc
Szóbeli: 15 perc
Egyéb szabályokLevélírásnál szótár használható.
Értékelés85-100 %: jeles
70- 84 %: jó
55- 69 %: közepes
40- 54 %: elégséges
0- 39 %: elégtelen
Fizika
A vizsga típusaosztályozó/javító/különbözeti/házi
A vizsga formájaírásbeli, szóbeli
Tartalmi követelményekA mindenkori érvényes érettségi vizsgaszabályzatban a középszintű érettségire vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális évben tanított témakörök. (házi vizsgán az aktuális és az azt megelőző tanévek tananyaga)
A vizsga időtartamaÍrásbeli:60 perc
Szóbeli: 15 perc
Egyéb szabályokZsebszámológép használható
Értékelés85-100 %: jeles
70- 84 %: jó
55- 69 %: közepes
40- 54 %: elégséges
0- 39 %: elégtelen
Biológia
A vizsga típusaosztályozó/javító/különbözeti/házi
A vizsga formájaírásbeli, szóbeli
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Tartalmi követelményekA mindenkori érvényes érettségi vizsgaszabályzatban a középszintű érettségire vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális évben tanított témakörök. (házi vizsgán az aktuális és az azt megelőző tanévek tananyaga)
A vizsga időtartamaÍrásbeli:60 perc
Szóbeli: 15 perc
Egyéb szabályokÁllat- és növényhatározó használata a szóbelin engedélyezett
Értékelés85-100 %: jeles
70- 84 %: jó
55- 69 %: közepes
40- 54 %: elégséges
0- 39 %: elégtelen
Kémia
A vizsga típusaosztályozó/javító/különbözeti/házi
A vizsga formájaírásbeli, szóbeli
Tartalmi követelményekA mindenkori érvényes érettségi vizsgaszabályzatban a középszintű érettségire vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális évben tanított témakörök. (házi vizsgán az aktuális és az azt megelőző tanévek tananyaga)
A vizsga időtartamaÍrásbeli:60 perc
Szóbeli: 15 perc
Egyéb szabályokNégyjegyű függvénytáblázat és zsebszámológép használható
Értékelés85-100 %: jeles
70- 84 %: jó
55- 69 %: közepes
40- 54 %: elégséges
0-39 %: elégtelen
Földrajz
A vizsga típusaosztályozó/javító/különbözeti/házi
A vizsga formájaírásbeli, szóbeli
Tartalmi követelményekA mindenkori érvényes érettségi vizsgaszabályzatban a középszintű érettségire vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális évben tanított témakörök. (házi vizsgán az aktuális és az azt megelőző tanévek tananyaga)
A vizsga időtartamaÍrásbeli:60 perc
Szóbeli: 15 perc
Egyéb szabályokAtlasz használata a topográfiai feladat kivételével engedélyezett, vonalzó és zsebszámológép használható
Értékelés85-100 %: jeles
70- 84 %: jó
55- 69 %: közepes
40- 54 %: elégséges
0- 39 %: elégtelen
Informatika
A vizsga típusaosztályozó/javító/különbözeti
A vizsga formája Gyakorlati és szóbeli
Tartalmi követelményekA mindenkori érvényes érettségi vizsgaszabályzatban a középszintű érettségire vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális évben tanított témakörök.
A vizsga időtartamaGyakorlati:60 perc
Szóbeli: 15 perc
Egyéb szabályok
Értékelés85-100 %: jeles
70- 84 %: jó
55- 69 %: közepes
40- 54 %: elégséges
0- 39 %: elégtelen
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Ének-zene
A vizsga típusaosztályozó/javító/különbözeti
A vizsga formájaírásbeli, szóbeli
Tartalmi követelményekA mindenkori érvényes érettségi vizsgaszabályzatban a középszintű érettségire vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális évben tanított témakörök.
A vizsga időtartamaÍrásbeli:60 perc
Szóbeli: 15 perc
Egyéb szabályok
Értékelés85-100 %: jeles
70- 84 %: jó
55- 69 %: közepes
40- 54 %: elégséges
0- 39 %: elégtelen
Mozgóképkultúra és médiaismeret
A vizsga típusaosztályozó/javító/különbözeti
A vizsga formájaírásbeli
Tartalmi követelményekA mindenkori érvényes érettségi vizsgaszabályzatban a középszintű érettségire vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális évben tanított témakörök.
A vizsga időtartamaÍrásbeli:60 perc
Egyéb szabályok
Értékelés85-100 %: jeles
70- 84 %: jó
55- 69 %: közepes
40- 54 %: elégséges
0- 39 %: elégtelen
Vizuális kultúra
A vizsga típusaosztályozó/javító/különbözeti
A vizsga formájaírásbeli és/vagy gyakorlati
művészettörténeti teszt és/vagy rajz feladat
Tartalmi követelményekA mindenkori érvényes érettségi vizsgaszabályzatban a középszintű érettségire vonatkozó témák és
feladattípusok közül az aktuális évben tanított témakörök.
A vizsga időtartamaÍrásbeli:60 perc
Egyéb szabályok
Értékelés85-100 %: jeles
70- 84 %: jó
55- 69 %: közepes
40- 54 %: elégséges
0- 39 %: elégtelen
Testnevelés
A vizsga típusaosztályozó/javító/különbözeti
A vizsga formájagyakorlati
Tartalmi követelményekAz évfolyamnak megfelelő, tanult mozgásformák bemutatása
A vizsga időtartama60 perc
Egyéb szabályoksportruházat
Értékelés85-100 %: jeles
70- 84 %: jó
55- 69 %: közepes
40- 54 %: elégséges
0- 39 %: elégtelen
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Etika
A vizsga típusaosztályozó/javító/különbözeti
A vizsga formájaírásbeli
Tartalmi követelményekA helyi pedagógiai programban meghatározott tantárgyi követelmények
A vizsga időtartama60 perc
Egyéb szabályok
Értékelés85-100 %: jeles
70- 84 %: jó
55- 69 %: közepes
40- 54 %: elégséges
0- 39 %: elégtelen
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
Osztályadatok
2019/2020. tanév
9. Kny29 fő
9. B
28 fő
9. C29 fő
10. A22 fő
10. B32 fő
10. C24 fő
11. A27 fő
11. B26 fő
11. C26 fő
12. A27 fő
12. B34 fő
12. C28 fő

Utolsó frissítés: 2019.10.09.

7. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-037172-0
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-037172-0
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-037172-0

A közzétételi lista letöltésének dátuma:
2020. január 28.
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