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202801 

Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum 

6760 Kistelek, Ifjúság tér 3 

 

  

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: 202801 

Intézmény neve: Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és 

Technikum 

Székhely címe: 6760 Kistelek, Ifjúság tér 3 

Székhelyének megyéje: Csongrád-Csanád 

Intézményvezető neve: Tóth Gabriella 

Telefonszáma: 62/259-228 

E-mail címe: igazgato@afg.hu 

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2023. 02. 28. 

2 . Fenntartó adatai 

Fenntartó: Szeged-Csanádi Egyházmegye 

Fenntartó címe: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 

2. 

Fenntartó típusa: egyházi jogi személy 

Képviselő neve: Dr. Lipcsei Imre 

Telefonszáma: 62/420932 

E-mail címe: szegekif@szeged-csanad.hu 

  

3 . Az intézmény működő feladatellátási helyei 

  

001 - Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum (6760 Kistelek, Ifjúság tér 

3) 

  

Ellátott feladatok: 

- nappali rendszerű gimnáziumi nevelés-oktatás (9.-12. évf.) 

- esti rendszerű gimnáziumi oktatás (9.-12. évf.) 

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam, 2020.09.01-től kifutó rendszerben) 

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok, 2020.09.01-től kifutó rendszerben)  

- nappali rendszerű technikumi oktatás (9-13. évfolyam) 

- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű technikumi oktatása (9.-13. évf.) 

-Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9.-12. évf.) 

 

4 . Intézmény statisztikai adatai 

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

Iskolai osztályok száma, tanulók létszáma a 2022/2023-as tanévben: 

Tanulók létszáma 2022. október 1-jén:  

- gimnázium (9-12. évfolyamon):  72 fő 

- technikum (9-12. évfolyamon):  40 fő 

 Összesen:        112 fő 

 Osztályok száma: 

- gimnázium (9-12. évfolyamon):   4 

- technikum (9.-11. évfolyamon):    3 
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Osztály/Tanulói létszámok 

Gimnázium:  

9.A    13 fő  

10.A     17 fő  

11.A    17 fő  

12.A    25 fő  

Technikum: 

9.B   13 fő (informatika-távközlés ágazat) 

10.B    16 fő (informatika-távközlés ágazat) 

12.B   13 fő (informatika ágazat)  

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből  
https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=i&id=202801 

  

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből  

  

001 - Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum 

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=t&id=202801&th=001 

 

5 . Általános adatok 

  

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: 
Az iskolában folyó képzési irányok: 

- 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés 

- 5 évfolyamos technikumi képzés informatika-távközlés ágazatban: informatikai rendszer-és 

alkalmazásüzemeltető technikusképzés  

Az általános tantervű gimnáziumi osztály speciális képzései: 

A 4 évfolyamos általános tantervű osztályban lehetőség van angol-matematika, humán-média illetve digitális 

kultúratermészettudomány irányultságnak megfelelően emelt óraszámú képzés választására. 

2. idegen nyelvként a francia és német közül lehet választani.11. évfolyamtól emelt szintű érettségire való 

felkészítés történik. 

A matematika, idegen nyelv és informatika tantárgyakat csoportbontásban tanítjuk. Heti 2 óra hittan tanulása 

kötelező. 

A technikumi osztály képzési specialitásai: 

A technikumi tanulók a 13. évfolyam elvégzésével szerezhetnek érettségi és szakmai bizonyítványt, 

informatikai rendszer-és alkalmazásüzemeltető technikus szakképesítést. 

Heti 2 óra hittan tanulása kötelező. 

  

Tagozatkódjaink: 

0001 4 évfolyamos angol-matematika tagozatos gimnáziumi osztály 

0002 4 évfolyamos humán-média tagozatos gimnáziumi osztály 

0003 4 évfolyamos digitális kultúra-természettudomány tagozatos gimnáziumi osztály 

0004 5 évfolyamos informatika és távközlés ágazat: informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető 

technikumi osztály 

  

Az iskolánkba jelentkező tanulók rangsorolása mindegyik kódszámú osztályunkban a tanulmányi 

eredmények összegzése alapján történik. A megszerezhető pontszám 100%-át (100 pont) a tanulók 5., 6., 7. 

osztályos év végi és 8. osztályos félévi eredményeinek átlagából (a készségtárgyak kivételével) számítjuk. 

A pontszámok kiszámításakor biztosítjuk az esélyegyenlőséget a köznevelési törvényben foglaltak szerint. 

Az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a Szeged- Csanádi 

Egyházmegye fenntartásába tartozó iskola tanulóját, ezt követően a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót. 

Mindezek után sajátos helyzetként, az azonos pontszám esetén figyelembe vesszük azt a tanulót, akinek 

testvére is iskolánk jelenlegi vagy régebbi diákja. 

  

A beiratkozásra meghatározott idő: 
2023. június 23. 8-12 óra 

 

  

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=i&id=202801
https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=t&id=202801&th=001
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A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 
Gimnáziumi nevelés-oktatás 9-12. évfolyam: 150 fő 

Technikum 9-13. évfolyam: 50 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:  

 

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

  

- a 229/2012 kormányrendelet 33. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozások 

- a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam 

második alkalommal történő megismétlése, 

- a független vizsga, 

- az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, 

továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése 

előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája, 

- a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), 

továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a 

második vagy további javítóvizsga. 

 A gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet.  

  

1.3. A térítési díj mértéke 

  

A térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy 

tanulóra jutó hányadának - tizenöt százaléka az egyéb foglalkozások esetében 

- öt százaléka tizennyolc év alatti tanköteles tanuló részére az iskolában a tanulmányi követelmények 

nem teljesítése miatt azévfolyam második alkalommal történő megismétlése során 

- húsz százaléka a 18 év feletti, nem tanköteles tanuló részére az iskolában a tanulmányi 

követelmények nem teljesítése miatt azévfolyam második alkalommal történő megismétlése esetében.  

  

1.4. Vizsgadíjak 

  

- A vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) 15%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell a vizsgaszervező nevelési-oktatási 

intézmény számára megfizetni. 

- A szakmai vizsga térítési díja a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló, 

szakképzésért felelős miniszter általkiadott rendeletben meghatározott vizsgadíj és vizsgáztatási díj együttes 

összege egy tanulóra jutó hányadának mértékével azonos. 

- A független vizsga díját tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj 

összege nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-

a.   

  

1.5. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások 

  

- a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, 

valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás, 

- a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal 

történő megismétlése,- a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való 

felkészülés, beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is. 

  

1.6. A tandíj mértéke 

  

a) A tandíj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított 

folyó kiadások egy tanulórajutó hányadát.  
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b) A második vagy további szakképesítés esetében az egy tanulóra jutó tandíj mértékét a nevelési-

oktatási intézmény vezetője állapítja meg. 

c) A második szakképesítés tandíja az előző gazdasági évben az 1 tanulóra jutó folyó évi kiadások 15 

%-a. A tandíj egy adott tanévre kerül megállapításra.  

  

1.7. Kedvezmények a térítési díj és a tandíj mértékéből 

  

1.7.1 A térítési díj mértékéből igénybe vehető kedvezmények 

  

A tanuló írásbeli kérelmére az iskola igazgatója a térítési díj mértékéből kedvezményt adhat: 

  

a) A megállapított térítési díj a fenntartó által meghatározottak szerint csökkenthető szociális rászorultságtól 

függően: 

1. ha a fizetésre kötelezett családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú 

öregségi nyugdíjminimum 

150 %-át nem éri el; 

2.         ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú 

öregségi nyugdíjminimum200 %-át nem éri el; 

3. ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori 

minimálbér 80 %-át.  

  

A szociális alapon adható díjcsökkentési kérelmek elbírálásáról az intézmény vezetője dönt.  

A kedvezmények megállapításához a kiskorú és nagykorú eltartott tanulók esetében a szülők jövedelmi 

helyzetét, a nagykorú és eltartásáról maga gondoskodó tanuló esetében a tanuló jövedelmi helyzetét 

bizonyító dokumentumok beadása szükséges. 

  

b) A megállapított térítési díj a fenntartó által meghatározottak szerint félévenként, az előző félév végi 

tanulmányi eredménytől függően is csökkenthető:   

-4,51 tanulmányi átlag felett 25 %-kal, 

-4,01-4,50 átlag esetén 20 %-kal, 

-3,51-4,00 átlag esetén 15 %-kal.  

  

1.7.2 A tandíj mértékéből igénybe vehető kedvezmények 

  

a)  A megállapított tandíj mértéke a fenntartó által meghatározottak szerint félévenként, az előző félév végi 

tanulmányi eredménytől függően csökkenthető: 

-4,51 tanulmányi átlag felett 25 %-kal, 

-4,01-4,50 átlag esetén 15 %-kal,- 3,51-4,00 átlag esetén 5 %-kal.  

  

b)  A megállapított tandíj mértéke a fenntartó által meghatározottak szerint szociális rászorultsági alapon is 

csökkenthető. 

  

A szociális kedvezmény mértéke: 

1.40% ha a fizetésre kötelezett családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú 

öregséginyugdíjminimum 150 %-át nem éri el  

2.30% ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú 

öregséginyugdíjminimum 200 %-át nem éri el 

3.20% ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori 

minimálbér 80 %-át 

c) Az iskolában már korábban szakmát szerzett tanulók 20% kedvezményre jogosultak.  

  

1.8. Befizetésre vonatkozó szabályozás 

  

a) A térítési díjat, illetve a tandíjat részletekben történő fizetés esetén minden hónap 15. napjáig, féléves fizetés 

esetén november 30-áig (első évf. esetén január 15-ig) és február15-éig kell az intézmény pénztárába 

befizetni. 

b) A vizsgadíjat a vizsgára jelentkezéskor kell befizetni. 
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c) Más szolgáltatások esetén a térítési díj a szolgáltatás ténylegesen felmerülő költsége, amelyet az igény 

felmerülésekor kell pontosan kiszámolni.    

  

2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

  

A szabályzat hatálya kiterjed a Szeged- Csanád Egyházmegye által megbízott Szent Gellért Katolikus 

Iskolai Főhatóság által fenntartott Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum intézményére, 

ennek tanulóira, illetve a szolgáltatást igénybe vevőkre.  

  

     A térítési díj- és tandíjfizetési szabályzat a kihirdetéssel lép hatályba.  

  

  

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, 

ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, 

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: 

 

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa 
Magyar Államkincstár Csongrád 

Megyei Igazgatóság 

2019. 09. 17. 2019. 09. 17. Elszámolás 

ellenőrzése 

Magyar Államkincstár Csongrád 

Megyei Igazgatóság 

2016. 09. 19. 2016. 09. 20. Elszámolás 

ellenőrzése 

Magyar Államkincstár Csongrád 

Megyei Igazgatóság 

 

2015. 09. 14. 2015. 09. 16. Elszámolás 

ellenőrzése 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 
Az iskola nyitva tartása: 

Tanév közben: hétfőtől-péntekig 6-18 óra 

Tanítási szünetekben: hétfőtől-péntekig 7-15 óra 

  

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

időpontjai: 
                                           Az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum 

                                                                 2022/2023-as 

tanévének rendje   

Augusztus 24:  Javítóvizsgák 

Augusztus 26:             Gólyatábor 

Augusztus 31. 8 óra: Tanévnyitó értekezlet 

Szeptember 1. 8 óra:  Tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap 

Szeptember 23. :  Szülői értekezlet, fogadó órák 

Szeptember 27:  Árpád-nap (1. tanítás nélküli munkanap) 

Szeptember 28.-30. Gólyahét 

Október 3.-4.              Bementi kompetenciamérés 10.a 

Október 6. :                 Megemlékezés az aradi vértanúkról 

Október 7. 18 óra     "ÁFG éjszakája"-pályaválasztási rendezvény 

Október 15.                 Pályaválasztási Nap  (2. tanítás nélküli munkanap) 

Október 21:                 Megemlékezés az októberi forradalomról 

November 2.              Nevelési értekezlet (3. tanítás nélküli munkanap)   

November 14. 17 óra  Nyílt Nap 

November 16. 15 óra  Angol nyelvi verseny 

November 29. 15 óra  Molnár Péter Informatikai emlékverseny 

December 11. (szombat): Pályaválasztási Nap (3. tanítás nélküli munkanap)  

December 22.-január 8:Téli szünet 

Január 9 - május 12-ig:Országos mérés - A tanulók fizika állapotának edzettségének a mérése 

Január 22.                 Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 

Január 20. (péntek):  Az első félév vége, Félévi osztályozó értekezlet 

Január 27. (péntek):  Félévi értesítők kiosztása 

Január 31. (kedd):     Félévi értekezlet 

Február 3. (péntek):  Szülői értekezlet 
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Február 10.                Szalagtűző ünnepség 

Február 25.               A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 

Március 14. (kedd) Megemlékezés az 1848-49-es eseményekről 

Március 28:         Diákközgyűlés 

Április 3.-4                  Kimeneti kompetenciamérés 11.o 

Április 5. (szerda)       Nevelési értekezlet a mérési eredmények értékeléséről (4. tanítás nélküli munkanap) 

Április 14. (péntek):  Szülői értekezlet a 12. évfolyamon 

Április 16.                 A Holokauszt áldozatainak emléknapja 

Április 6-11.          Tavaszi szünet 

Április 21.                  Intézményi tanfelügyelet 

Április 26.-április 27. Kimeneti kompetenciamérés a 9. évfolyamon 

Május 3.-4                   Kimeneti kompetenciamérés a 10. évfolyamon 

Május 4. (csütörtök):  A második félév vége a 12. évfolyamon 

Május 6. (szombat) 10 óra: Ballagás 

Május 7.-8.-9:        Érettségi szünet (5-7. tanítás nélküli munkanap) 

Május 7 - Június 23: Érettségi vizsgák 

Június 4.:                   Nemzeti Összetartozás Napja 

Június 12-13.             Osztálykirándulások 

Június 16.:           Osztályozó értekezlet 

Június 16. :                  Utolsó tanítási nap - sportnap 

Június 19-20-21.:        Szóbeli érettségi vizsga 12.A 

Június 22.-23.              Szóbeli érettségi vizsga 12.B 

Június 23. 8-12. Beiratkozás 

Június 26. 9 óra:       Tanévzáró értekezlet             

                          

  

  

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával:  

Az eddigi években 7 fő pedagógus vett részt sikeres minősítő eljárásban, többségében 90 %  feletti 

eredménnyel, 2 fő pedagógus pedig a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 36.§ (4) bekezdése valamint a 

39/K.§ (1) bekezdése alapján került Pedagógus II. fokozatba. 1 fő vezetői tanfelügyeletére is sor került a 

2016/17-es tanévben. A 2017/18-as tanévben pedig az intézményi tanfelügyeletet végezték el a kirendelt 

szakértők. A 2019/20-as tanévben 1 fő pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzése történt meg és 1 fő a 2020/21-

es tanévben sikeres mesterpedagógus, 1 fő pedig szintén sikeres Pedagógus II. minősítésen esett át. A 

2021/22-es tanévben újabb intézményvezetői tanfelügyeletre került sor.  

 

6 . Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 

  

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei : 
https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=i&id=202801 

  

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: 
A 2022/23-as tanévben a gimnáziumi tanulók közül nincs évfolyamismétlésre kötelezett. 

 Lemorzsolódás az előző tanév végére:1 fő. 

Technikumban 1 fő évismétlésre kötelezett, 1 fő pedig lemorzsolódott a tanévben.  

  

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztik

ak/!DARI_ErettsegiS tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=202801 

  

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: 
A tanuló joga, hogy válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül. 

A 20/ 2012. EMMI rendelet 15.§ (1) bekezdése alapján az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti 

és a fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók 

választhatnak, tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak 

tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása 

előtt be kell szerezni a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét. A 11. osztálytól 

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=i&id=202801
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=202801
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=202801
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=202801
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kezdődik az emelt szintű érettségire való felkészítés. A csoportok kialakítása a jelentkezéstől és létszámtól 

(min. 10 fő) függ, ennek felmérésére a 10. osztályban kerül sor, a tanulók május 20.-ig jelzik szándékukat 

(20/2012. EMMI rendelet 14.§ (5). A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és 

tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépésnél úgy kell 

tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

Módosítás a minimális csoportlétszám megtartásával csak tanév elején történhet. 

A tanuló (kiskorú esetén a szülő is) kérvényezi változtatási szándékát az igazgatónál. Szaktanári és 

osztályfőnöki véleményt figyelembe véve – szükség esetén szintemelő vizsgával – a következő tanévtől 

folytathatja tanulmányait a kért csoportváltoztatással az új csoportban. 

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik pedagógusnál 

szeretnék tanulmányaikat folytatni (több ugyanolyan szakos kolléga esetén). Amennyiben a 

tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a szabadon választott 

óra vezetésére. 

  

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: 
Tanítási napokra, hétvégi pihenőnapokra és a szorgalmi időszakban biztosított szabadnapokra írásbeli és 

szóbeli házi feladat egyaránt feladható. Szünetekre, mivel az elsősorban a tanárok és a diákok pihenését 

szolgálja nem célszerű a szokásos napi házi feladat mennyiségénél többet feladni. A nyári szünetre kötelező 

házi feladat nem adható, a kötelező olvasmányok olvasása ajánlott. Kivételt képezhetnek a hosszabb 

lélegzetű és több felkészülést igénylő fogalmazási-, fordítási-, elemzési-, tétel kidolgozási-, stb. feladatok. 

A feladható házi feladatok mennyisége nehezen határozható meg. Különbséget kell tenni az évfolyamok 

között: a terhelésnek növekednie kell a magasabb évfolyamokban, ami több írásbeli és szóbeli házi feladását 

is maga után vonja, főleg az érettségi vizsga tárgyaiból és a 13. és 14. évfolyamon a szakmai vizsga 

moduljaiból. Egy-egy osztályon belül is lehet differenciált a házi feladatok mennyisége: akinek több 

gyakorlásra van szüksége, vagy jobb képességű, annak több írásbeli házi feladatot lehet feladni. A tanulókat 

(versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi 

feladatokkal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. Konkrét szabályozásra azonban nincs 

szükség, mivel megfelelő rugalmassággal és együttműködéssel megoldható ez a kérdés, a tanulók 

túlterhelése nélkül is. 

A tanuló joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját egy héttel hamarabb megismerje és egy tanítási 

napon maximum 1 témazáró (minimum 4 óra anyagát összefoglaló) dolgozatot írjon. 

A tanuló joga, hogy 15 tanítási napon belül megkapja és hazavihesse a kijavított dolgozatát, kérésre 

fénymásolatot kapjon róla. - Indokolt esetben a javítás késhet, de 4 héten belül minden írásbeli dolgozatot 

meg kell a tanulónak kapni. A hazavitt témazáró dolgozatot a következő órára vissza kell hoznia. 

  

  

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák 

tervezett ideje:  

A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott tantárgyból félévi 

vagy év végi osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha 

– előrehozott érettségire kíván jelentkezni, de még nem teljesítette az adott tantárgy tanulmányi 

vizsgakövetelményeit; nem szerezte meg a helyi tantervben előírt osztályzatot. 

– a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozóvizsgát tehet; (összesen250 órát meghaladó hiányzás; az adott tantárgyból, a hiányzás 

meghaladja az éves óraszám 30%-át) 

– külföldi tartózkodás, magántanulói státusz illetve egyéb ok miatt az igazgató engedélyezte számára az 

osztályozóvizsgaletételét; 

– felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozóvizsga letételére kötelezték 

– tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve valamennyi 

tantárgyból az előírtnál rövidebb idő alatt tehet) 

– más iskolából lépett át, és az előzőekben nem tanult tantárgyakból (pl. idegen nyelv) vizsga letételére 

kötelezték 

– a tanórákon nem tanult tantárgyból, de az iskola helyi tantervében szereplő tantárgyból osztályozóvizsga 

letételére jelentkezett. 

Az osztályozóvizsgával kapcsolatban a következők szerint kell eljárni: 

– Osztályozóvizsga évente 2 vizsgaidőszakban tehető: áprilisban és októberben az aktuális tanév 

munkatervében megjelöltidőpontban. Az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A vizsga pontos 
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időpontjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő minimum a vizsga előtt két héttel értesítést kap (e-napló vagy/és 

honlap vagy/és postai úton). 

-  Egy vizsgaidőszakban általában legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető osztályozóvizsga. 

– Három évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben; igazgatói engedéllyel lehet vizsgázni. 

– Az osztályozóvizsga letételét az igazgató engedélyezi. Az osztályozóvizsgára való jelentkezés kérelmét az 

áprilisivizsgaidőszakra március 31-ig; az októberi időszakra pedig szeptember 30-ig kell beadni az iskola 

által készített formanyomtatványon. 

– Az igazgató, a vizsgázó külön kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre meghatározott 

időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

– Abból a tantárgyból, mely az iskola pedagógiai programjában nem szerepel, igazgatói engedéllyel más 

iskolában,vendégtanulói jogviszonyban lehet osztályozóvizsgát tenni. (A vendégtanulói jogviszonyt a 

fogadó intézmény igazgatója létesíti a tanulóval.) Ez esetben az osztályozóvizsgákra a fogadó intézmény 

vizsgaszabályzatának rendelkezései vonatkoznak. 

– Vendégtanulói jogviszonyban, iskolánkban vizsgázó tanuló vizsgáira e vizsgaszabályzat vonatkozik. 

– Indokolt esetben a tanuló más iskolában is jelentkezhet a vizsga letételére. Erre az engedélyt az igazgató 

adja. 

– Az osztályozóvizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól. 

Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

Az egyes tantárgyak vizsgarészeit a következő táblázat tartalmazza. 

Tantárgy        Írásbeli Szóbeli  Gyakorlati 

Magyar nyelv     x      x  

Irodalom    x      x  

Matematika    x     (x)  

Történelem    x       x  

Idegen nyelv    x       x  

Fizika               x      (x)  

Kémia               x      (x)  

Biológia               x       (x)  

Földrajz                x       (x)  

Informatika                           x 

Ének-zene            x  

Rajz és vizuális kultúra   x 

Hittan                                  x 

Mozgókép és média x  

Tánc és dráma     x  

Testnevelés                         x  

Szakmai tárgyak x              ( x) 

Szakmai tárgyak (informatika) x       x 

  

Megjegyzések: 

1) (x) jelentése a szóbeli vizsgáknál: csak akkor van szóbeli, ha az írásbeli elégtelen. 

2) Kémia és biológia tantárgyból abban az esetben, ha a tanuló előrehozott érettségi vizsga miatt jelentkezik 

osztályozóvizsgára, szóbeli része is van az osztályozóvizsgának. 

  

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv tantárgyi 

programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási feltételek alkotják.  

  

  

 

7 . Működését meghatározó dokumentumok  

Szervezeti és működési https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-202801-0 

szabályzat: 

  Házirend: https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-202801-0 

    Pedagógiai program: https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-202801-0 

  


