
 

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 

 

Ellátott feladatok:

-4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

-kollégiumi nevelés-oktatás

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium (1203 Budapest XX. kerület, Serény utca 1.)

Ellátott feladatok:

- 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

 

002 - Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Telephelye (1203 Budapest XX. kerület, Vízisport utca 7.)

Ellátott feladatok:

- kollégiumi nevelés-oktatás

 

4. Intézmény statisztikai adatai

035304
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
1203 Budapest XX. kerület, Serény utca 1.

OM azonosító: 035304
Intézmény neve: Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
Székhely címe: 1203 Budapest XX. kerület, Serény utca 1.
Székhelyének megyéje: Budapest
Intézményvezető neve: Tápai Ildikó
Telefonszáma: 1/2830222
E-mail címe: titkarsag@dng-bp.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2018.10.18.

Fenntartó: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Fenntartó címe: 1026 Budapest II. kerület, Júlia utca 9.
Fenntartó típusa: országos nemzetiségi önkormányzat
Képviselő neve: Heinek Ottó
Telefonszáma: 1/2129151
E-mail címe: ldu@ldu.hu
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Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2017-es statisztikai adatok alapján

 

Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2017-es statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében pedagógus

munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok gyógype

dagógiai
nevelésb

en,
oktatásb

an
résztvev

ők

felnőttok
tatásban
résztvev

ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakközépiskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gimnázium 1 309 189 1 0 36 27 0 53 14 10,00 7 2

Szakgimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Összesen
(s01+s02+...+s07)

1 309 189 1 0 36 27 0 53 14 10,00 7 2

Alapfokú
művészetoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kollégium 1 35 0 0 0 4 3 0 0 0 0,00 2 2

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Konduktív
pedagógiai ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Darabsz
ám

1-4.
évfolyam

on

5-8.
évfolya

mon
(ált.

iskolába
n,

gimnázi
umban)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában, szakiskolában,
készségfejlesztő iskolában, illetve
szakgimnázium nem szakképző

évfolyamán

Szakgimnázium
szakképző

évfolyamán

Alapfok
ú

művész
eti

iskolába
n

Kollégi
umban

Pedagóg
iai

szakszol
gálatnál,

utazó
gyógype
dagógus
i, utazó

Fejleszt
ő

nevelés-
oktatásb

an

Összese
n

(o01+…
+o04+o
06+…+

o13)közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakmai
gyakorl

ati

elméleti gyakorl
ati
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összese
n

ebből
szakköz
épiskola
két éves
érettségi

re
felkészít

ő évf.

tárgyat tárgyat kondukt
ori

hálózat,
kiegészí

tő
nemzeti

ségi
nyelvok

tatás
feladatn

tanít tanít foglalkoztatott

Teljes
munkaidős

0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 4 0 0 35

ebből nő 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 3 0 0 26

Részmunkaidős 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

ebből nő 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Óraadó 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

ebből nő 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Összesen
(s01+s03+s05)

0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 4 0 0 42

ebből nő
(s02+s04+s06)

0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 3 0 0 32
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Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai
2017-es statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035304

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=035304&th=001
 

002 - Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=035304&th=002

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Évfolyamok Összes
enből
lány9 10 11 12 13 Összes

en

Gyermekek, tanulók száma 127 61 63 58 0 309 189

eb
bő

l

leány 71 39 42 37 0 189 0

más településről bejáró 44 21 16 14 0 95 58

egész napos iskolai oktatásban részesül 0 0 0 0 0 0 0

váltakozó (de-du) oktatásban részesül 0 0 0 0 0 0 0

összevont osztályba járó 0 0 0 0 0 0 0

integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 0 1 0 0 0 1 1

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 0 0 0 0 0 0 0

napközis tanuló 0 0 0 0 0 0 0

délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő 58 14 15 14 0 101 69

évfolyamismétlő (s14+s15) 0 0 0 0 0 0 0

eb
bő

l leány 0 0 0 0 0 0 0

eredményesen végzett, de ismétel 0 0 0 0 0 0 0

évfolyamismétlésre utasított 0 0 0 0 0 0 0

magántanuló 0 1 0 0 0 1 0

ebből sajátos nevelési igényű 0 0 0 0 0 0 0

otthont nyújtó ellátásban részesülő 15 7 10 4 0 36 25

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 0 0 0 0 0 0 0

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 0 0 0 0 0 0 0

fe
la

da
t-

el
lá

tá
si

 h
el

y 
típ

us
t

 v
ál

to
tt

gimnáziumból jött 0 0 0 0 0 0 0

szakgimnáziumból jött 0 0 0 0 0 0 0

szakközépiskolából, szakiskolából, készségfejlesztő
iskolából  jött

0 0 0 0 0 0 0

a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte 64 0 0 0 0 64 38

utolsó éves 0 0 0 0 0 0 0

egy idegen nyelvet tanulók száma 0 0 0 0 0 0 0

kettő idegen nyelvet tanulók száma 127 61 63 58 0 309 189

három vagy több idegen nyelvet tanulók száma 0 0 0 0 0 0 0

nyelvoktatásban nem részesül 0 0 0 0 0 0 0

nyelvoktatás alól felmentett 0 0 0 0 0 0 0

tandíjas 0 0 0 0 0 0 0

térítési díjas 0 0 0 0 0 0 0

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 0 0 0 2 0 2 1

más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 0 0 0 0 0 0 0

más településről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű gyermek,
tanuló

0 0 0 0 0 0 0

kezdő évfolyamos tanulók száma 65 0 0 0 0 65 38

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 0 0 0 0 0 0 0
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Felvételi tájékoztató a 2019/2020-as tanévre

OM azonosító: 035304

Az intézmény a 2019/2020-as tanévben két (db) öt évfolyamos (nemzetiségi két tanítási nyelvű gimnáziumi) osztályt indít,

melyek tagozatkódjai a következők:

0001 tagozatkódú 5 évfolyamos (kezdő német), két tanítási nyelvű nemzeti kisebbségi; normál oktatás angol nyelvből (4

évfolyam + 1 évfolyam nemzetiségi német nyelvi előkészítő)

0002 tagozatkódú 5 évfolyamos (haladó német), két tanítási nyelvű nemzeti kisebbségi; emelt óraszámú oktatás angol nyelvből

(4 évfolyam + 1 évfolyam nemzetiségi német nyelvi előkészítő)

A 0001 tagozatkódú osztályba németül még egyáltalán nem vagy kevésbé jól tudó tanulók nyerhetnek felvételt. Ők egy évig

kiemelten magas óraszámban tanulják a német nyelvet és a német nyelvű szaknyelvi képzést (pl. történelem, földrajz,

informatika). Matematikából és magyar nyelvből szinten tartó képzést kapnak, emellett heti 4 órában angol nyelvet tanulnak.

Ezen alapozó képzés után német nyelven tanulják a gimnáziumi tananyag 50 %-át. Rendes érettségi vizsgát az ötödik év végén

tesznek.

Azok a diákok, akik már tanulták a német nyelvet, és megfelelő szintű tudásukról a felvételi vizsgán számot adtak, a 0002

tagozatkódú osztályban elmélyítik, továbbfejlesztik német nyelvtudásukat, s emellett heti 8 órában angolt tanulnak. Ezen

alapozó képzés után német nyelven tanulják a gimnáziumi tananyag 50 %-át. Rendes érettségi vizsgát az ötödik év végén

tesznek.

Az intézmény, élve a jogszabályokban biztosított lehetőségével, felvételi vizsgát szervez a jelentkező 8. évfolyamosok részére.

Matematikából és magyar nyelvből a tanulók a központi (egységes) felvételi eljárás alapján, német nyelvből helyben készített

nemzetiségi nyelvű, szövegértésen alapuló feladatsor alapján tesznek írásbeli vizsgát.

A kétnyelvű, német nyelvből kezdő osztályainkba (0001-es tagozatkód) jelentkező tanulók matematikából és magyar nyelvből

az egységes követelményeken alapuló központi írásbeli vizsgát írják meg, valamint szóbeli felvételi vizsgán vesznek részt

magyar nyelvből.

A kétnyelvű, német nyelvből haladó, angol nyelvből emelt óraszámú osztályainkba (0002-es tagozatkód) jelentkező tanulók

matematikából az egységes követelményeken alapuló központi írásbeli vizsgát írják meg, német nyelvből a helyben készített

nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsor alapján tesznek írásbeli vizsgát, valamint szóbeli felvételi vizsgán vesznek részt

német nyelvből.

A mindkét tagozatkódra jelentkezőknek felvételi vizsgát kell tenniük matematikából, magyarból és németből is.

Amennyiben a tanuló mindkét tagozatkód követelményeinek megfelel, az általa 1. helyen megjelölt tagozatra nyer felvételt.

Az egységes írásbeli vizsga időpontja:

2019. január 19. (szombat). 10 órai kezdettel

Pótnap: 2019. január 24. 14 órai kezdettel

Az egységes írásbeli vizsgára a jelentkezési határidő:

2018. december 7.  (az Oktatási Hivatal által készített egységes jelentkezési lap postán történő megküldésével)

A 0002 tagozatkódú osztályba jelentkezők német nyelvi írásbeli vizsgájára a szóbeli vizsgával egy napon, 2019. március 1-én

kerül sor.

Pótnapok: 2019. február 27. (szerda) és február 28. (csütörtök), vizsga kezdete: 14 óra

A képzés sajátosságai és a túljelentkezés mértéke miatt mindkét tagozatra szóbeli felvételi vizsgát is szervez a gimnázium (0001

tagozatkódú osztályba magyar nyelvből, 0002 tagozatkódú osztályba német nyelvből).

A mindkét tagozatkódra jelentkezőknek mindkét tárgyból szervezünk szóbeli vizsgát.

A csak kezdő németes (0001) tagozatra jelentkezők német nyelvből nem tesznek sem írásbeli, sem szóbeli vizsgát.

A szóbeli vizsga időpontja: 2019. március 1. (pótnap: február 27., február 28.).

Az Oktatási Hivatal által készített, hivatalos jelentkezési lap beadási határideje mindkét tagozatkódra 2019. február 18.

A felvételi vizsga követelményei:

Német írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán: a nyelvoktató kisebbségi oktatás kerettanterve 7. évfolyamának tanév végi

követelményei.

Magyar nyelv szóbeli felvételi vizsgán: az alapfokú nevelés-oktatás tanterve 7. évfolyamának tanév végi követelményei.

A rangsorolás módja

A felvételi eljárás során összesen 200 pont szerezhető, az alábbi megoszlás szerint:

0001 tagozatkódú osztályban

Bizonyítvány 25 % (7. osztály év végi, 8. osztály félévi: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, tanult idegen

nyelv tantárgyak)

Magyar nyelv és matematika 50 % (egységes írásbeli)
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Magyar nyelv szóbeli felvételi 25 %

0002 tagozatkódú osztályban

Bizonyítvány 25 % (7. osztály év végi, 8. osztály félévi: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, német nyelv

tantárgyak)

Német nyelv (saját) és matematika (egységes) írásbeli 50 %

Német nyelv szóbeli felvételi 25 %

A jelentkezési lapon előzetesen jelzett nemzetiségi származás előnyt jelent.

A vizsgaszervezés érdekében a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók

esetében szükséges a szakértői véleménynek és speciális igények bejelentésére vonatkozó kérelemnek a jelentkezési laphoz

csatolása. A kérelem elbírálásáról szóló határozatot az írásbeli vizsga előtt eljuttatjuk a kérelmezőhöz.

A gimnázium továbbtanulási, felvételi statisztikája igen kedvező (nemcsak a nyelvi irányú továbbtanulás területén). Az országos

gimnáziumi ranglista előkelő első tizedében helyet foglaló iskolánkba szorgalmas, minimum négyes átlagú tanulók jelentkezését

várjuk.

Azon tanulóknak, akik már tanulták a német nyelvet, első helyen a 0002 tagozatkódú osztály megjelölését javasoljuk.

A felvett tanulóknak (igény szerint akár budapestieknek is) az iskola saját, igen színvonalas, korszerű kollégiumában férőhelyet

biztosít.

 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2019. június 21. 9h - 12h
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Az intézmény a 2019/2020-as tanévben két (db) öt évfolyamos (nemzetiségi két tanítási nyelvű gimnáziumi) osztályt indít.
 

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:

12 Térítési díjak

 

Étkezés:

 

reggeli		188,- Ft			reggeli kedvezményes: 94,- Ft

ebéd		351,- Ft			ebéd kedvezményes: 176 ,- Ft

vacsora		325,- Ft			vacsora kedvezményes: 163,- Ft

 

 

Tandíj, kollégiumi díj (a jogszabályban meghatározottak szerinti tanulók részére):

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 92. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

92. § (7) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az (1)-(6) bekezdésben foglaltak hatálya alá - ha nemzetközi szerződés

vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik -, az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat

igénybevételéért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A

köznevelési intézmény vezetője a díjat a fenntartó által meghatározott szabályok alapján csökkentheti vagy elengedheti.

A Nktv. 92. § (1)-(6) bekezdései az alábbiakról rendelkeznek:

(1) A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, továbbá akkor tanköteles Magyarországon, ha

a) menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 25/B. § (1) bekezdés b) pontja

alapján befogadott jogállású,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad

mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy

letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

(2) A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

(3) A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek az

óvodai nevelést, a kollégiumi ellátást, a pedagógiai szakszolgálatokat, továbbá – ha a magyar jog szerinti tanköteles kort eléri –

az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett
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tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában felsoroltak az elismerés iránti kérelem benyújtásától kezdődően gyakorolhatják a (3)

bekezdésben meghatározott jogokat.

(5)  A (3) bekezdésben szabályozott jog az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározottak alapján akkor gyakorolható, ha a

szülő és a gyermek, a tanuló három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

(6) Az a nem magyar állampolgár, aki az oktatásért felelős miniszter meghívólevelével rendelkezik, a meghívólevélben

meghatározott ellátást a magyar állampolgárokkal azonos feltételek szerint veheti igénybe.

 

Az intézmény a tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is elvégezték az önköltségszámítást, mely alapján megállapítható, hogy

mennyi a szakmai feladatra jutó kiadások egy tanulóra eső hányada.

 

gimnázium:  810.000,- Ft/tanuló/tanév

kollégium: 1.140.000,- Ft/tanuló/tanév

 
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Fenntartói ellenőrzés az adott időszakban nem volt.
 

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 kapuja 6,00 órától 21,00 óráig van nyitva.

Az iskola épületét szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani.
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A 2018/2019-es tanév legfontosabb időpontjai

hónap	nap  	esemény

szeptember	3. 8h	Tanévnyitó ünnepély

szeptember	3. 17h	Szülői értekezlet (9.A;11.AC)

szeptember	3-10.	Diákcsere: 10.AC/BD osztály 21 tanulója darmstadti diákokat  fogad

szeptember	4-11.	Diákcsere: 9. A, 9. B osztály Halle-ba utazik

szeptember	6-8.	Tanulmányi projekt a 12.AC és a 12.BD osztály számára

szeptember	10. 17h	Igazgatói megbeszélés az SZMK képviselőkkel

szeptember	10-17.	Diákcsere ( a 11.AC osztály 20 tanulója Rotenburgba utazik)

szeptember	17.	17h Tanév eleji szülői értekezletek

Kollégium 16h

szeptember	19-26.	Diákcsere (a 9.B osztály Saarlouis-ba utazik)

szeptember	21.	OKTV iskolai jelentkezési határidő

szeptember	28.	Német nemzetiségi iskolák fővárosi tanévnyitó ünnepsége (fellépnek a 12.AC osztály diákjai)

október	2.-3.	Nyitott kapuk speciális órarenddel

október	12.	1. tanítás nélküli munkanap Tantestületi továbbképzés

október	15-22	Diákcsere (a 11.AC osztály 20 tanulója rotenburgi diákokat fogad)

október	18.	Rendhagyó megemlékezés az október 23-i forradalomról

október	22.	Október 13-a helyett február 16--án dolgozzuk le a Sváb bálon

október	25.	Gólyabál

október	29-nov. 2.	Őszi szünet (szünet előtti utolsó tan. nap okt. 26. péntek, szünet utáni első tan. nap nov. 5. hétfő)

november	5. 15h-18h	I. félévi fogadóórák, Kollégium is

november	5.	Történelem OKTV

november	6.	Földrajz OKTV

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Magyar Államkincstár Budapesti és
Pest Megyei Igazgatóság

2016.05.17. 2016.05.18. Elszámolás ellenőrzése
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november	08.	Márton napi felvonulás, táncház

november	10. szombat	A „Híd Európába” iskolai projektnap előkészítése

NOVEMBER 2-a ledolgozása

november	12.	Angol nyelv I. II.kategória OKTV

november	13.	Matematika I.  II. kategória OKTV

november	14.	A „Híd Európába” iskolai projektnap

november	14.	Magyar nyelv OKTV

november	15.	Fizika I.  II. kategória OKTV

november	19.	Kémia I. II. kategória OKTV

november	20.	DSD Pilotprüfung 12. évfolyam és 3 jelölt a 11. évfolyamról

november	20.	Nyitott kapuk pótnap

november	21.	Informatika I. kategória OKTV

november	22.	Biológia I. II. kategória OKTV

november	26.	Német nyelv I. II. kategória OKTV

november	27-28.	Adventi koszorúkötés

november	28.	DSD írásbeli vizsga 12. évfolyam

december	1.	2. tanítás nélküli munkanap

december 24. ledolgozása

december	6.	DÖK Mikulás

december	6.	Magyar irodalom OKTV

december	10.-12.	DSD szóbeli vizsgák

december	15.	3. tanítás nélküli munkanap

december 31-e ledolgozása

december	18.	Kollégiumi Karácsonyi ünnepség

december	18-20	Osztálykarácsonyok

december	21.	Iskolai nemzetiségi karácsony ( 10.A;10.B)

december	24- jan. 2.	Téli szünet, szünet előtti utolsó tan. nap dec. 21. szünet utáni első tanítási nap január 3.

január	15.	Német nemzetiségi nyelv és irodalom OKTV

január	19. 10h	Központi írásbeli felvételi vizsga a kilencedik évfolyamra

január	19. 17h	Szalagavató bál

január	25.	Sportok Éjszakája

január	25. 14h	Félévi osztályozó értekezletek, 40 perces rövidített órák

január	28-febr. 1	A félévi értesítők kiosztása

február	4. 17h	Igazgatói megbeszélés az SZMK képviselőkkel

február	5. 14h	Félévi nevelőtestületi értekezlet; 40 perce rövidített órák

február	11.	 17h  II. félévi szülői értekezletek,

16h Kollégiumi szülői értekezlet

február	16. 17h	Sváb bál (október 22-e ledolgozása)

február	kb. 16. -26.	Sítábor

február	21.	4. tanítás nélküli - Pályaorientációs - munkanap

február	27.-28.	Felvételi pótnapok 8. osztályos tanulóknak

március	1.	Felvételi szóbeli meghallgatás

március	1.	5. tanítás nélküli - munkanap

március	13. 14h	Március 15-i megemlékezés  (40 perces rövidített órák)

március	18. 	Történelem kimeneti mérés

március	18.15-18h	II. félévi Fogadóóra, Kollégiumi is

március	27. 14h 	Elemző nevelőtestületi értekezlet (40 perces rövidített órák)

április	4. 8h	Kimeneti mérés matematikából (mindkét szinten)

április	17.	DÖK-nap, 6. tanítás nélküli munkanap

április	18-23	Tavaszi szünet (utolsó tan. nap 17. szerda, első tan. nap ápr. 24. szerda)

április	29. 14:45	Osztályozó értekezlet a 12.AC és a 12.BD osztályok számára.

április	30.	Ballagás

május	3.	 Német nemzetiségi nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga
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délután tanítás

május	6.	Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga

május	6-7	Tanulmányi projekt a 9.N-11. osztályok számára

május	7.	 Matematika írásbeli érettségi vizsga

május	8.	 Történelem írásbeli érettségi vizsga

délután tanítás

május	9.	 Angol nyelv írásbeli érettségi vizsga, közben tanítás

május	10.	 Német nyelv írásbeli érettségi vizsga, közben tanítás

május	13.	 Informatika emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

május	14.	 Biológia írásbeli érettségi vizsga, közben tanítás

május	16.	 Informatika középszintű írásbeli érettségi vizsga, közben tanítás

május	17.	 Kémia írásbeli érettségi vizsga 8:00

május	17.	 Földrajz írásbeli érettségi vizsga 14:00

május	17.	7. tanítás nélküli munkanap

Országos Német Nyelvű Vers- és Prózamondó Verseny döntője

május	20.	 Fizika írásbeli érettségi vizsga, közben tanítás

május	23. 17h	Szülői értekezlet az újonnan felvételt nyert tanulók számára

besoroló tesztek íratása

május	29.	Kompetenciamérések 9. A, 9. B osztályok számára

június	első hete	Prezentációs vizsgák a 9N és a többi évfolyamon

június	11-18.	Diákcsere: a 9NAB osztályok Halle-ból diákokat fogadnak

június	13. 13h	Tanév végi osztályozó értekezletek ( 9.N-11. osztályok)

 

június	14.	Tanulmányi projekt

június	17.-28.	 Középszintű szóbeli érettségi vizsga 12.AC, 12.BD

június	20. 10h	Bizonyítványok és jutalomkönyvek kiosztása, az éves munka értékelése a 9.N-11. osztályokban

 

június	21. 9h-12h	beiratkozás a leendő 9N évfolyam részére

június	27. 9h	Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

június	vége	Vizi-tábor

 
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Ilyen típusú ellenőrzés a 2017/18-as tanévben nem volt.

 

Utolsó frissítés: 2018.10.18.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035304
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A 2017/2018. tanév év eleji létszám:  309 fő

tanév végi létszám: 307 fő

a tanév során más intézménybe távozott: 2 tanuló

 

Évfolyamismétlő tanuló nem volt.
 

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=035304
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A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

A tanórán kívüli foglalkozásokon az iskola tanulói jelentkezés alapján vehetnek részt, jelentkezni a foglalkozás szervezőjénél

kell.

A korrepetálások, szakkörök, sportkörök, öntevékeny diákkörök megtartására a tanítási órák befejezése után van lehetőség. 
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

8 Házi feladat, iskolai dolgozatok

 

Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, az értékelésben betöltött szerepük, súlyuk

 

A nevelőtestület egészére nézve egységes értékelési rendszer kialakítását tűztük célul magunk elé. A tantárgyak sokszínűsége,

eltérő struktúrája miatt azonban szükség van munkaközösségi szintű, azon belül tantárgyankénti egyeztetésekre. Az általánosan

alkalmazott elveken túlmutató szabályozást az adott terület munkaközösségi munkaterve tartalmazza.

Az értékelésben betöltött szerepe

A pedagógus a tanulók teljesítményét – így írásbeli munkáit is – tanév közben rendszeresen érdemjegyekkel értékeli. A

témazáró dolgozat kivételével bármely típusú számonkérés (szóbeli, írásbeli) érdemjegye azonos rangú osztályzat.

A témazáró dolgozat osztályzata az osztályozó az elektronikus naplóba és az ellenőrzőbe pirossal kerül bejegyzésre, és a félévi

illetve év végi minősítés meghatározásakor kétszeresen vesszük figyelembe.

Az érdemjegy a tanuló teljesítményének, előmenetelének értékelésre szolgál, tehát nem lehet fegyelmezési eszköz.

Az értékelés szempontjait az írásbeli számonkérés formájától függetlenül a tanulókkal ismertetni kell.

Az írásbeli munka javításának az adott tantárgynál alkalmazott jelrendszerét ismertetni kell a tanulókkal, hogy az értékelés a

tanuló számára is világos és követhető legyen.

Az évközi érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szüleit rendszeresen tájékoztatni kell az elektronikus napló, az ellenőrző

illetve az osztályfőnök útján, szüksége esetén hivatalos levél formájában.

A számonkérésnek a lehetőségekhez képes igazodnia kell az érettségi várható formai és tartalmi követelményeihez.

Az írásbeli beszámoltatás formái

Röpdolgozat (a mobilizálható, pillanatnyi tudás felmérésére), mely egy-két tanóra anyagából bejelentés nélkül iratható, az előző

dolgozat kiosztása után. Nem pótolható, és a kapott érdemjegy nem javítható.

Dolgozat (három tanóra anyagát meghaladó, nagyobb tanítási egység elsajátításáról), mely két-három nappal korábban, előre

bejelentett órán iratható, az előző dolgozat kiosztása után. Tanítási időn kívül (az erre a célra szolgáló központi tanórán kívüli

foglalkozáson) pótolható.

Témazáró dolgozat (az adott témakör, egység globális áttekintésére szolgál), mely minimum egy héttel korábban bejelentett,

előre jelzett órán iratható, az előző dolgozat kiosztása után. Várható időpontja a tanmenetben rögzített. A hiányzás miatt meg

nem írt dolgozat pótlása kötelező, a szaktanárral történő egyeztetés alapján. Egy tanítási napon maximum két témazáró dolgozat

iratható.

Írásbeli házi dolgozat (kiadott téma alapján), a tantárgytól függő változó gyakorisággal, a tanárral történt megegyezés szerint.

Pótlásra és javításra nincs lehetőség.

 

A tanuló kötelessége, hogy az írásbeli számonkérésen jelen legyen, a dolgozatokat megírja, a tantárgyak teljesítési

követelményeinek megfeleljen.

A hiányzás miatt meg nem írt témazáró dolgozat pótlása kötelező a szaktanár által kijelölt időpontban. Az elégtelen témazáró

dolgozatot újra kell írni, ha a tanár úgy látja, hogy az abban szereplő ismeretek hiánya a továbbhaladást veszélyezteti, és erről a

tanulókat még a dolgozat írása előtt tájékoztatta.

Ha kettőnél több témazáró dolgozatot jelentenek be egy napra, akkor a csoport/osztály köteles a tanárt erről a dolgozat

bejelentésekor tájékoztatni.

A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját egy héttel hamarabb megismerje. Egy tanítási napon maximum 2

témazáró dolgozat íratható. Ha egy tanítási napra kettőnél több témazáró írására kerülne sor, a tanulók jelzése alapján az osztály

képviselői kérhetik valamelyik dolgozat elhalasztását a szaktanártól, a dolgozat bejelentését követően azonnal

A tanulónak joga, hogy szóbeli és írásbeli munkájának érdemjegyét megtudja. A diák joga, hogy dolgozatát annak beszedésétől

számított 15 munkanapon belül kijavítva és értékelve megtekinthesse. Ha a diák a dolgozatát az értékelési határidő lejárta után

kapja csak vissza, jogosult eldönteni, hogy érdemjegye beleszámítson-e a félévi, illetve az év végi osztályzat megállapításába.

Tanév közben érdemjegyet feleletre, dolgozatra, órai munkára, beszámolóra, kiselőadásra, önként vállalt szorgalmi feladatra,

házi dolgozatra, házi feladatra kaphat a tanuló. Az érettségi tantárgyakból a szaktanárnak kéthavonta legalább egy jegyet kell

adni.
10 /  13 



Az otthoni munka formái:

Írásbeli házi feladat, melynek célja a gyakorlás, készségfejlesztés, ismeretek elsajátítása egyik tanóráról a másikra, melynek

ellenőrzése rendszeres. Értékelhető szóban vagy írásban, és/vagy érdemjeggyel is.

Szóbeli házi feladat, melynek célja a gyakorlás, készségfejlesztés, ismeretek elsajátítása egyik tanóráról a másikra, ellenőrzése

rendszeres. Értékelhető szóban vagy írásban,és/vagy érdemjeggyel is.

Házi dolgozat, melynek célja az ismeretek önálló alkalmazása, az egyéni felkészülés és adatgyűjtés. Elkészítésére minimum egy

hét áll a tanuló rendelkezésére, ellenőrzése mindig megtörténik. Értékelhető szóban vagy írásban, és/vagy érdemjeggyel is.

Kiselőadás, melynek célja az önálló adatgyűjtés, kutató munka, felkészülés. Elkészítésére minimum egy hét áll a tanuló

rendelkezésére, ellenőrzése mindig megtörténik. Értékelhető szóban vagy írásban, és/vagy érdemjeggyel is.

Adatgyűjtés, melynek célja a készségfejlesztés, az egyéni munka. Elvégzésére minimum két hét áll a tanuló rendelkezésére,

ellenőrzése mindig megtörténik. Értékelhető szóban vagy írásban, és/vagy érdemjeggyel is.

 

 

 

 

 
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

9 Osztályozó vizsga

 

Az osztályozó vizsgák rendje

1. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához, ha

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól

- engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményeinek egy tanévben, vagy az előírtnál rövidebb idő

alatt tegyen eleget, pl. előrehozott érettségire való jelentkezés miatt

- a köznevelési törvényben meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát

köteles tenni

- félévi, év végi osztályzatainak megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

 

2. Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. Az adott

évfolyam tantárgyi követelményeit a pedagógiai program tartalmazza. Az érdemjegyet a tanuló tanév végi bizonyítványába be

kell jegyezni.

 

3. Az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezőknek évente két alkalommal szervezi meg az intézmény az osztályozó vizsgát,

szeptember 15-30. és április 1-15. között.

 

4. Egyéb osztályozó vizsga a felmerülő igény alapján évente két alkalommal, január és augusztus hó folyamán kerülhet

megszervezésre.

 

5. Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, a vizsgabizottság három tagú.

 

6. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát, vagy egy adott

tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt

érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát

tegyen.

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a

húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a jogszabályban meghatározott értesítési kötelezettségének.

Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló

mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem

volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben teljesíti, osztályzatait minden

érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat

valamennyi elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni.
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Javító vizsga

 

A tanuló javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15- étől augusztus 31-éig terjedő

időszakban tehet.

 

 
 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Osztályok létszáma 2018/2019

 

9NA		31 fő

9NB		33 fő

9A		34 fő

9B		31 fő

10A		35 fő

10B		25 fő

11AC		27 fő

11BD		33 fő

12AC		29 fő

12BD		33 fő

 

Utolsó frissítés: 2018.10.18.

 

7. Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek 
 

A szabadidős foglalkozások köre:

Szakkörök (rendszeres):

színjátszó

kézműves

sport
 

Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:

Kollégiumi felvételt kérhet a gimnázium minden diákja. A jelentkezés személyesen történik.

A felvételről az igazgató dönt. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól.
 

A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:

1. csoport	15 fő

2. csoport	19 fő

 

Utolsó frissítés: 2018.10.18.

 

8. Működését meghatározó dokumentumok  

 

Szervezeti és működési
szabályzat:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-035304-0

Házirend: kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-035304-0
Pedagógiai program: kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-035304-0
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A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2018. október 18.
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