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23. § (1) A nevelési-oktatási intézmény közzétételi lista: 

 

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: 

 
Egyházi és magánintézmények működésére, valamint az állami nevelési-oktatási 

intézményekben megszervezhető hit- és erkölcsoktatásra vonatkozó sajátos szabályok: 

 

31. § (1)  Az egyházi és magánintézmények az e törvényben foglalt, az általánostól eltérő 

szabályok szerint működhetnek és szervezhetik tevékenységüket. 

(2) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház vagy más nem állami szerv, nem önkormányzat 

tartja fenn:  

a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként 

működhet, és ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként 

kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja 

 

 

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei: 

 

Általános iskola: 

 
A felvételire vonatkozó jogszabályok:  

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 

 

A beiskolázást az igazgató a Köznevelési Törvényben megfogalmazottak alapján végzi, az 

iskolát nem köti körzethatár. 

A tanulók felvételéről, illetve elutasításáról az igazgató dönt. Az elutasító döntés ellen az 

igazgatónál lehet fellebbezni.  A fellebbezést az iskola igazgatójához kell benyújtani - az 

elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül.  

A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény 

pedagógiai programját, és eltökéltek legyenek annak megvalósításában.  

A második évfolyamtól felfelé a felvételnél tanulmányi és egyéb (sport, művészet, stb) 

szempontok is érvényesíthetők.   

Plébánosi (lelkészi) ajánlás, illetve a gyermek keresztségéről szóló igazolás bekérhető. 



 

A felvétel feltételei: 

 

A felvétel alapfeltételei 
 

A szülő a gyermekét keresztény szellemiségben kívánja nevelni, és ebben hajlandó 

együttműködni az iskolával. 

A szülő az iskola sajátosságainak megismerése után, azokat magára és gyermekére nézve 

kötelezőnek fogadja el, aminek tudomásulvételét a beiratkozáskor egy szándéknyilatkozat 

aláírásával erősíti meg. 

 

Általános feltételek 

 
A törvény adta lehetőséggel élve, a felvétel során a keresztény családok gyermekei 

elsőbbséget élveznek az előre meghatározott létszámkereten belül. Plébánosi, (lelkészi) 

vélemény bekérhető. 

Az iskola más településekről is fogadhat diákokat. 

 

Túljelentkezés 

 
Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek azok a tanulók: 

akik hitüket megvalló keresztény családból jönnek; 

akik jászberényi lakhellyel rendelkeznek; 

akiket egyházközségük, gyülekezetük plébánosa, lelkésze ajánl; 

akiknek testvére az intézmény tanulója. 

 

Felvétel az általános iskola első osztályába 

 
A következő tanév első osztályosainak felvételére az államilag meghatározott tanév rendje 

szerint tavasszal a helyi önkormányzat által meghatározott időben kerül sor.  

A hirdetmény a beiratkozás kitűzött időpontja előtt minimum 30 nappal jelenik meg, 

megtekinthető a helyi médiában, az iskolában kifüggesztve, és az iskola honlapján. 

 

A felvétel feltételei 

 
Részvétel az iskola által szervezett idegen nyelvi előkészítő kurzuson 

Alkalmasság az idegen nyelv első évfolyamtól történő tanulására.  

Az iskolaérettség igazolása 

A szülő a gyermekét keresztény szellemiségben kívánja nevelni, és ebben hajlandó 

együttműködni az iskolával. (elsőáldozás, bérmálkozás, részvétel a vasárnapi szentmisén). 

A szülő az iskola sajátosságainak (lásd. Pedagógiai program) megismerése után, azokat 

magára és gyermekére nézve kötelezőnek fogadja el, aminek tudomásul vételét a felvételt 

megelőző személyes beszélgetést követően egy szándéknyilatkozat aláírásával erősíti meg. 

A törvény adta lehetőséggel élve, a felvétel során a keresztény családok gyermekei 

elsőbbséget élveznek az előre meghatározott létszámkereten belül.  Plébánosi, (lelkészi) 

vélemény bekérhető. 



A család - vallási elkötelezettségéről, nevelési elveiről a beiratkozást megelőzően - lehetőség 

szerint - mindkét szülővel történő személyes elbeszélgetés és egy kérdőív kitöltése során 

győződünk meg és ezt követően döntünk a gyermek felvételéről. A beszélgetés előtt a szülők 

egy jelentkezési lapot és egy kérdőívet töltenek ki. 

Az elbeszélgetés és a kérdőív értékelése után, a hivatalos beiratkozási időpontot megelőzően a 

szülők értesítést kapnak, a gyermek felvételéről, vagy annak elutasításáról, hogy ne a 

beiratkozáskor szembesüljenek ezzel a ténnyel. 

Az iskola más településekről is fogadhat diákokat. 

 

Túljelentkezés 

 
Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek azok a tanulók: 

akik hitüket megvalló keresztény családból jönnek; 

akik jászberényi lakhellyel rendelkeznek; 

akiket egyházközségük, gyülekezetük plébánosa, lelkésze ajánl; 

akiknek testvére az intézmény tanulója. 

Az esetlegesen fennmaradó helyekre sorsolással válasszuk ki a tanulókat. 

A sorsolás: 

A sorsolás résztvevői 

Igazgató vagy igazgatóhelyettes 

Leendő elsős osztályfőnökök  

Szülői munkaközösség képviselője 

Iskola titkár (jegyzőkönyvvezető) 

Szülők 

 

A sorsolás menete 

 
Az iskola igazgatójához érkezett jelentkezési lapok jelölés nélküli, zárt borítékban a 

jelenlevők előtt behelyezésre kerülnek a sorsolási urnába.  

Az urnából a jelenlévő szülők közül önként vállalkozók, ennek hiányában a sorsolási 

bizottság 1 tagja 1-1 borítékot kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa a jelentkező gyermek és 

szülője nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül.  

Mindez addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem töltődnek.  

Sorsolás helyszíne: az iskola étterme. 

 

Értesítési kötelezettség 

 
A jelentkező gyermekek szüleit az iskola bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblán illetve 

honlapunkon értesítjük a sorsolás időpontjáról, helyszínéről. 

A szülőket írásban (tértivevényes levélben) értesítjük a sorsolás eredményéről. 

 

 

 

 

 

 

 



Felvétel másik iskolából az általános iskola bármelyik évfolyamára: 

 

A felvételi eljárás folyamata 

 
A tanuló szülei írásban kérvényezik az intézmény igazgatójánál az iskolába történő felvételt, 

mellékelve a bizonyítványának másolatát, kulturális, sport és egyéb eredmények igazolását, 

lelkészi, plébánosi véleményt, és a bármilyen okból készült szakvéleményt. 

A kérvény alapján a család (a szülőt és a diákot) felvételi beszélgetésen vesz részt, előre 

egyeztetett időpontban, ahol be kell mutatni az ellenőrzőt. A felvételi beszélgetésen részt vesz 

az igazgató vagy az igazgatóhelyettes az osztályfőnök. és egy nyelvtanár. 

Cél: kölcsönös lehetőség teremtése a családnak és az iskolának is egymás nevelési elveinek és 

értékrendjének, valamint a gyermek idegen nyelvi előképzettsége megismerésére hogy 

mindkét fél részéről felelős döntés születhessen.  

A felvételt meg kell, hogy előzze, hogy a szülők tájékozódhassanak az iskola alapelveiről és 

jellegzetességeiről. Ezt segíti az alapdokumentumok átadása és egy általános szóbeli 

tájékoztató, amelyen való részvétel előfeltétele a beiratkozásnak. 

A felvételi beszélgetést követő 5 munkanapon belül az iskola értesíti a szülőket, hogy 

gyermekük felvételt nyert-e az iskolába. 

 

Gimnázium: 
 

A felvételire vonatkozó jogszabályok:  
 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

A beiskolázást az igazgató a felvételire vonatkozó jogszabályok által megfogalmazottak 

alapján végzi. 

A tanulók felvételéről illetve elutasításáról az igazgató dönt és küld hivatalos értesítést a tanév 

rendjében meghatározott határidőn belül. A tanulmányi pontok és a felvételt megelőző 

személyes beszélgetés valamint a szülő által kitöltött kérdőívre adott válaszok 

figyelembevételével. 

Az elutasító döntés ellen az igazgatónál lehet fellebbezni.  A fellebbezést az iskola 

igazgatójához kell benyújtani - az elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül.  

A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény 

pedagógiai programját, és eltökéltek legyenek annak megvalósításában.  

A kilencedik évfolyamtól felfelé a felvételnél tanulmányi és egyéb (sport, művészet, stb) 

szempontok is érvényesíthetők.   

Plébánosi (lelkészi) ajánlás, illetve a gyermek keresztségéről szóló igazolás bekérhető. 

A törvény adta lehetőséggel élve, a felvétel során a keresztény családok gyermekei 

elsőbbséget élveznek az előre meghatározott létszámkereten belül. 

 

A felvétel feltételei a kilencedik évfolyamra 
 

Tanulmányi pontok 

 
A tanulmányi pontokat a Középiskolai Felvételi Tájékoztató kiadványban közölt tanévekben 

tanult meghatározott tantárgyak érdemjegyeinek összege adja.(135 pont) 



 

A felvétel alapfeltételei: 
 

A szülő a gyermekét keresztény szellemiségben kívánja nevelni, és ebben hajlandó 

együttműködni az iskolával. 

A szülő az iskola sajátosságainak megismerése után, azokat magára és gyermekére nézve 

kötelezőnek fogadja el, aminek tudomásul vételét a beiratkozáskor szándéknyilatkozat 

aláírásával erősíti meg. 

Túljelentkezés 

 

Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek azok a tanulók: 

 
akik általános iskolai tanulmányaikat intézményünkben végezték  

akik hitüket megvalló keresztény családból jönnek; 

akik jászberényi lakhellyel rendelkeznek; 

akiket egyházközségük, gyülekezetük plébánosa, lelkésze ajánl; 

akiknek testvére az intézmény tanulója. 

 

 
Felvétel másik középiskolából a gimnázium bármelyik évfolyamára: 

 

A felvételi eljárás folyamata 

 
A tanuló szülei írásban kérvényezik az intézmény igazgatójánál az iskolába történő felvételt, 

mellékelve a bizonyítványának másolatát, kulturális, sport és egyéb eredmények igazolását, 

lelkészi, plébánosi véleményt, és a bármilyen okból készült szakvéleményt. 

A kérvény alapján a család (a szülőt és a diákot) felvételi beszélgetésen vesz részt, előre 

egyeztetett időpontban, ahol be kell mutatni az ellenőrzőt.  A felvételi beszélgetésen részt 

vesz az igazgató vagy az igazgatóhelyettes az osztályfőnök. és egy nyelvtanár. 

Cél: kölcsönös lehetőség teremtése a családnak és az iskolának is egymás nevelési elveinek és 

értékrendjének, valamint a gyermek idegen nyelvi előképzettsége megismerésére hogy 

mindkét fél részéről felelős döntés születhessen.  

A felvételt meg kell, hogy előzze, hogy a szülők tájékozódhassanak az iskola alapelveiről és 

jellegzetességeiről. Ezt segíti az alapdokumentumok átadása és egy általános szóbeli 

tájékoztató, amelyen való részvétel előfeltétele a beiratkozásnak. 

A felvételi beszélgetést követő 5 munkanapon belül az iskola értesíti a szülőket, hogy 

gyermekük felvételt nyert-e az iskolába. 

 

2. A beiratkozásra meghatározott idő: 

 
A tanév rendjében és az iskola munkatervében meghatározott időpont szerint.  

 
A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 

 

Első évfolyam: 3 osztály   Ötödik évfolyam: 3 osztály 

Második évfolyam: 3 osztály   Hatodik évfolyam: 3 osztály 

Harmadik évfolyam: 3 osztály  Hetedik évfolyam: 3 osztály 



Negyedik évfolyam: 3 osztály  Nyolcadik évfolyam: 3 osztály 

 

Gimnáziumi osztály: tanévenként egy évfolyam 

 

3. Térítési díjak 

 
A jogszabályban meghatározott étkezési-térítési díjon felül az intézmény más célra térítési 

díjat nem szed. 

Tanulóinknak lehetőségük van a menzai szolgáltatások igénybe vételére. Igénylésüket minden 

tanév végén, illetve pótlólag a tanév elején a szülő – nagykorú diák esetén a tanuló – 

aláírásával adhatja le. A menzai térítési díjak rendezése előlegszámla kiegyenlítésével 

történik. A befizetésre kizárólag készpénz formájában a tárgyhónapot megelőző utolsó 3 

tanítási napon, az iskola pénztárában van lehetőség. A befizetés időpontjáról, valamint az 

étkezéshez kapcsolódó kedvezmények igénybevételéről az iskola honlapján tájékozódhatnak. 

A befizetett menzai térítési díjat az étkezés lemondása esetén a menza működési szabályzata 

szerint visszatéríti az iskola. A menza 100%-os térítési díja napi háromszori ellátás esetén 

455,- Ft. Egyszeri főétkezés díja az általános iskolások számára 313,- Ft, a gimnazisták 

részére 396,- Ft. 

 

 

 

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő 

értékelésének nyilvános megállapításai: 

 
A fenntartó részéről minden gazdasági év januárjában normatíva ellenőrzést végeznek. 

 

 

 

5. Nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 
 

Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje 

Nyitva tartás: Az iskola, tanítási napokon reggel 7 órától délután 17 óráig áll a tanulók 

rendelkezésére. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. 

Rendezvények esetén, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az iskola 

vezetője ad engedélyt. 

 

Az iskolába érkezés ideje: 7 – 7 óra 45 percig. 

Reggeli ügyelet: 7 óra 30 perctől – 8 óráig. 

Tanórák kezdete: 8 óra 00 perc. A tanítás megkezdéséig a tanulók az udvaron, az 

osztálytermekben, ill. a folyosón várakoznak. 



A tanítás rendje: 
 

Általános iskolában 1-2.évfolyam:    Általános iskola 3-8. évfolyam: 

 

1. óra: 8:00 – 8:45 Tízórai szünet    1. óra: 8:00-8:45 

2. óra: 9:00 – 9:45      2. óra: 9:00-9:45 

3. óra: 10:00 – 10:45       3. óra: 10:00-10:45   Tízórai szünet 

4. óra: 10:55 – 11:40      4. óra: 10:55-11:40 

5. óra: 11:50 – 12:35 Ebéd     5. óra: 11:50-12:35 

6. óra: 12:45 – 13:30      6. óra: 12:45-13:30 

7. óra: 13:35 – 14:20      13:30-13:50   Ebédszünet 

      7. óra: 13:50-14:35 

      8. óra: 14:40-15:25 

 

Gimnáziumban:  

 

0. óra: 7:10-7:55 (szülői hozzájárulással) 

1. óra: 8:00-8:45 

2. óra: 9:00-9:45 

3. óra: 10:00-10:45 

4. óra: 11:50-12:35 

5. óra: 11:55-12:35 

12:35-12:55  Ebédszünet 

6. óra: 12:55-13:40 

7. óra:13:50-14:35 

8. óra: 14:40-15:25 

 

 

 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események időpontjai: 
 

 

 2018/19: az intézmény munkatervében 

 

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok 

védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:  

 

 
Intézményünkben komplex intézményértékelés 2011. november 9-10-11-én zajlott, a 

Katolikus Pedagógiai Szervezési Intézet részéről.  

 

Eredmények, értékek az erőforrások területén: 

 

Vallását gyakorló, az iskola iránt elkötelezett tanári kar 

Tapasztalt, jól együttműködő iskolavezetés 

Jó munkahelyi légkör 

Az SZMK, az iskolaszék támogatja az iskola törekvéseit 



A fenntartó támogatja az iskola felújítását, szakmai munkáját 

Kedvező mikrokörnyezet 

Felújítások 

Az új gimnáziumi szárny 

 

Az intézményi dokumentumok értékei: 

 

A pedagógiai-szakmai munkát meghatározó intézményi dokumentumok szerkezete, felépítése 

megfelel a jogszabályi követelményeknek 

 

A vezetés és szervezeti kultúra értékei: 

Összehangolt működés az iskolavezetés és a szülők között 

Az igazgató munkájának általános elismerése 

Az intézmény „innovációs” törekvései biztosítják a stabil tanulólétszámot 

Az intézmény hagyományai színesek, gazdagok 

Jó munkahelyi légkör 

 

A nevelés és oktatás területének kiemelkedő értékei: 

A tanórán kívüli foglalkozások magas színvonala 

Magas színvonalú nyelvi képzés 

 

Kiemelkedő eredmények: 

Versenyeredmények 

Nyelvoktatás minősége 

Elégedettség mérése 

 

Jövőkép: 

Összegzés és előretekintés: 

Az intézmény az evangelizáció fontos helyszínének tartja az iskolát. Az elmúlt 20 év alatt az 

intézmény elismert lett az Egri Főegyházmegyén és a városon belül, ezért az új egyházi 

intézmények számára referencia iskolaként, mintaiskolaként működik. Bizonyítottnak látják, 

hogy a vallásos pedagógusok jelentős hatást tudnak kifejteni a város, a Jászság szellemi 

életére. Nagy várakozással tekintenek a gimnázium beindulására és az ebből fakadó 

feladatokra, kihívásokra, várják az iskola további fejlődését. 

 

 

7. SZMSZ, házirend, Pedagógiai program elérhetősége:  

 
iskola honlap – dokumentumok fül.  

 

8.  A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége megtekintés helye:   

 
honlap – munkatársaink fül 
 

 

  

 



 

Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők száma 

Iskolai 

végzettsége Szakképzettsége 

1. érettségi iskolatitkár 

2. érettségi 

 3. érettségi pedagógiai asszisztens 

 

 

10.  Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei: 

 

 

 
 

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok: 

 
2017/2018. tanév végén alsó tagozatban 0 fő a lemaradás. Másik intézménybe távozott: 5 fő.  

Évfolyamismétlés: Alsó tagozat: 0 fő 

Felső tagozat: 0 fő 

Javítóvizsgát tett felső tagozaton 1 fő.  

 

 

12.  Érettségi vizsgák átlageredményei:  

 
Magyar nyelv és irodalom: 4,4 

 

Matematika: 3,7 

 

 



Történelem:  

 Középszint: 4,0 

 

Angol nyelv:  

 Középszint: 4,7 

 

Német nyelv:  

 Középszint: 4,2 

 

Biológia:  

 Középszint: 4,0 

 Emelt szint: 4,6 

 

Kémia:  

 Emelt szint: 4,0 

 

Katolikus hittan: 4,0 

 

Informatika: 4,2 

 

Testnevelés: 

 Közép szint: 5,0 

 Emelt szint: 5,0 

 

 

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: 

 
A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások: 

 

Szakkörök 

 
 Barkács 

 Sakk 

 Énekkar 

 ügyességi  

 

Napközi: 1-5. évfolyam 

Tanulószoba: 5-12. évfolyam 

      DSE:  
Éves tagdíj: 500 Ft 

Elnök: Ilonkáné Baranyi Zsuzsanna 

Sportágak: asztalitenisz, röplabda, labdarúgás, játékos ügyességi, evezés, természetjárás.  

 

 

 



Táborok 
 

Intézményünk a 2017/18 -os tanév nyári táborai: 

 

Hittan tábor:  

Ideje: 2018. június 25-30.  

Helyszín: Keszthely 

Létszám: 41 tanuló, 4 kísérő tanár 

 

Nagyvisnyói természetjáró tábor: 

Ideje: 2018. július 23-29. 

Létszám: 52 tanuló, 4 kísérő nevelő 

 

Vízitábor: 

Ideje: 2018. július 25-31. 

Helyszín: Balatongyörök 

Létszám: 53 fő tanuló, 6 pedagógus, 8 fő segítő 

 

Nyári napközis tábor hátrányos szociális helyzetű családok gyermekeinek 
Ebben az évben is két időszakban került lebonyolításra.  

Ideje: Első turnus:         2018. június 18 - június 22-ig 

           Második turnus: 2018. június 25 – június 29-ig 

A tábor helyszíne 2018-ban is a Jászberény-Öregerdei gyermektábor 

 
Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségleti, 

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei 

rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót 

kell vezetni.  

 

A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével 

a munkaközösség-vezetők és az igazgató egyezetése után lehet meghirdetni. Ezek vezetőit 

az igazgató bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell 

vezetni.  

 

A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését, 

megszervezését és működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagy mértékben 

hagyatékozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységre. A diákkörök 

szakmai irányítását a tanulók kérése alapján kimagasló felkészültségű pedagógusok vagy 

külső szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével. 

 



Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv 

tartalmazza a műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken 

az iskola tanulói a házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és 

rendben kötelesek megjelenni.  

 

A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését 

célozza. A tanulók intézményi, városi, kistérségi és országos meghirdetésű versenyeken 

vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre 

a felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az 

igazgatóhelyettesek felelősek. 

 

A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott 

pedagógus tartja. 

 

Az iskola énekkara sajátos diákkörként működik, vezetője az igazgató által megbízott 

kórusvezető tanár. Elsősorban az egyén közös éneklésének igényét hivatott kielégíteni, de 

az iskolai, kistérségi és városi kulturális rendezvények színesítését is szolgálja. A 

kóruspróbák, meghatározott időben – a rendkívüli eseteket leszámítva, heti két 

alkalommal tarthatók. Ez időben egyéb foglalkozások csak az igazgató vagy helyettesének 

külön engedélyével szervezhetők. 

 

Az iskola Galériában havi gyakorisággal különböző jellegű   megrendezésére kerül sor 

hivatásos és amatőr művészek, az iskola diákjainak vagy dolgozóinak alkotásaiból. 

Tevékenységének irányítása az igazgató által megbízott pedagógus feladata. 

 

Színház látogatás keretében az osztályoknak lehetőségük van a fővárosi, vagy a 

közelünkben lévő vidéki színházak műsorán lévő az életkoruknak megfelelő előadásainak 

megtekintésére a szülőkkel történő tanév első szülőértekezletén létrejött megállapodás 

alapján. Lehetőség szerint olyan előadásokat kell választani, amelyek a tanulók kulturális, 

történelmi vagy művészeti ismereteit bővítik, és alkalmasak arra, hogy szakórákon, vagy 

az osztályfőnöki órán közösen megbeszélve tanulságokkal szolgáljanak a diákok számára 

 

Mozi látogatás keretében a tanulók évente legfeljebb két filmet tekinthetnek meg iskolai 

keretben. Lehetőség szerint olyan filmeket kell választani, amelyek a tanulók kulturális, 

történelmi vagy művészeti ismereteit bővítik, és alkalmasak arra, hogy szakórákon, vagy 

az osztályfőnöki órán közösen megbeszélve tanulságokkal szolgáljanak a középiskolás 

korosztály számára. Felelőse a közönségszervező, akit az igazgató bíz meg. 

 

A zenei kultúra fejlesztése érdekében minden tanuló számára évi három alkalommal a 

tanulási időben egy órás időtartamú filharmónia hangverseny-látogatást szervezünk. A 

résztvevőket egy-egy szaktanár, illetve az osztályfőnök kíséri el a hangversenyre. 

 

Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen 

nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen 

tapasztalatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól és az egyház által működtetett 

oktatási intézményekről. Külföldi utazások az igazgató engedélyével és pedagógus 

vezetésével, a szülők hozzájárulásával szervezhetők. 

 



A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének 

szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és 

egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi 

kirándulások megszervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell 

szabályozni. 

 

 

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: 

 
A házi feladat olyan feladatokat jelent, amely otthon, a napköziben vagy a tanulószobán 

készítendők el. Új anyag feldolgozása nem adható fel házi feladatként.  

Feladható egyszerre írásbeli és szóbeli házi feladat is. A házi feladat mennyisége pontosan 

nem határozható meg, körülbelül annyi, amennyit a következő órán 10 perc alatt 

ellenőrizni lehet. A hét végére is adható házi feladat. Az alsó tagozatban a házi feladat 

mennyisége nem haladhatja meg azt, amit a napközis foglalkozások alatt el lehet végezni. 

 

 

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 

Osztályozó vizsgát köteles tenni a tanuló, aki: 

- a tanulói foglalkozások alól felmentett, 

- az intézmény igazgatója engedélyezte, hogy tanulmányi kötelezettségeit az előírtnál 

rövidebb idő alatt teljesítse, 

- egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, illetve az egyes tantárgyak éves 

órakeretének 20 %-ánál többet hiányzott, 

- magántanuló volt. 

 

Az osztályozóvizsga anyaga: a tanuló évfolyamának és osztályának minden tantárgya. 

15. Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: 
 

 

1. a:  24 fő 

1. b:  23 fő 

1. c:  19 fő 

 

2. a:  23 fő 

2. b: 26 fő 

2. c:  26 fő 

 

3. a:  27 fő 

3. b:  27 fő 

3. c:  27 fő 

 

4. a:  26 fő 

4. b: 28 fő 

4. c:  26 fő 

 

5. a:  19 fő 

5. b: 24 fő 

5. c:  22 fő 

 

6. a:  21 fő 

6. b:  29 fő 

6. c:  25 fő 

 

7. a:  21 fő 

7. b:  22 fő 

7. c:  24 fő 

 

8. a:  22fő 

8. b:  21 fő 

8. c:  23 fő 

 



Gimnáziumi osztályok 

 

 

 

9. a:  25 fő 

10. a: 24 fő 

11. a:  23 fő 

12. a:  19 fő 

 

 

 

 

 

 

 

16. A nyolcadik évfolyamot befejező tanulók teljesítményének 

utánkövetése:  

 

 

   

Tanuló 

9. évf. 

2016/17-ben 

végzett 

iskolánkban 

10. évf. 

2015/16-ban 

végzett 

iskolánkban 

Tanuló35 2,5 4,2 

Tanuló36 4,5 4,2 

Tanuló37 4,5 4,2 

Tanuló38 3,2 3,3 

Tanuló39 5 5 

Tanuló40 4,7 4,1 

Tanuló41 3,2 4,1 

Tanuló42 2,9 3,1 

Tanuló43 4,2 3,3 

Tanuló44 3,1 3,2 

Tanuló45 4,4 4,1 

Tanuló46 3,7 3,6 

Tanuló47 3,6 3,7 

Tanuló48 4,6 4,8 

Tanuló49 3,8 3,5 

Tanuló50 3,9 3,1 

Tanuló51 4,8 4,7 

Tanuló52 2,9 2,9 

Tanuló53 4,4 4,1 

Tanuló54 3,9 3,5 

Tanuló55 4,6 4,5 

Tanuló56 4,6 3,7 

Tanuló57 4,6 5 

Tanuló58 4,6 5 

Tanuló59 4,3 4,5 

Tanuló60 4,1 4 

Tanuló61 3,6 4,5 

Tanuló62 4,6 4,3 

Tanuló63 4,8 4,7 

Tanuló64 4,5 3,5 

Tanuló65 4,8 4,8 

Tanuló66 4,3 4,2 

Tanuló67 4,3 4,7 

Tanuló68 3,6 3,9 

Tanuló69 3,6 3,3 

Tanuló70 3,4 4 

Tanuló71 4,4 4,5 

Tanuló72 3,8 3,8 

Tanuló73 4,6 4,3 

 

 


