Közzétételi lista a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rend alapján
2017/18. tanév (október 1.)
1. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok
száma
A beiratkozás ideje:
a) Leendő első osztályosok esetében: a Budapesti Kormányhivatal által meghatározott
időben történik
b) Más esetben: az intézményvezetővel megállapodott időpontban történik.
2. Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és
mértéke
Iskolánkban az oktatásért és nevelésért tandíjat nem kell fizetni.
Étkezésért térítési díj fizetendő, a szolgáltató által meghatározott mértékben.
Az iskolában szervezett szabadidős tanfolyamok térítési díj fizetése ellenében vehetők
igénybe, a tanfolyamot tartók meghirdetései alapján.
Egyéb szabadidős tevékenység, (színház, mozi, erdei iskola 3.-4. évfolyamnak, csereutak
6.-8. évfolyamnak, stb.), tanulmányi kirándulás akkor vehető igénybe, illetve az iskola akkor szervezi, ha a szülők ennek költségeit vállalják.
3. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános
megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai
Az elmúlt tanévekben ilyen értékelések, vizsgálatok nem voltak.
4. Az iskola nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb
rendezvények, események időpontja
Az iskola nyitva tartása: a szorgalmi időben munkanapokon 7.00-19.00 óra
Rendezvények, események időpontja: a honlapunkon iskolánkról, a tanév helyi rendje címszavak alatt megtalálható.
5. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapítása
Pedagógiai- szakmai ellenőrzésre iskolánkban még nem került sor.
6. Az iskola a szervezeti és működési szabályzata, a házirend és a pedagógiai program

Honlapunkon iskolánkról, iskolai dokumentumok címszavak alatt megtalálható.
7. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
Iskolai végzettség
Szakképzettség
1. érettségi végzettség
irodavezető
2. középfokú iskolai végzettség rendszerinformatikus
3. érettségi végzettség
gyógypedagógiai asszisztens
Közigazgatási alapvizsga,
szakvizsga

4. főiskola
magasépítési üzemmérnök
8. Az országos mérés-értékelés eredményei
Tanévek

2007/2008.
tanév
2008/2009.
tanév
2009/2010.
tanév
2010/2011.
tanév
2011/2012.
tanév
2012/2013.
tanév
2013/2014.
tanév
2014/2015.
tanév
2015/2016.
tanév

6. évfolyam
8. évfolyam
matematika
szövegértés
matematika
szövegértés
országos budapesti iskolai országos budapesti iskolai országos budapesti iskolai országos budapesti iskolai
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átlag
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9. Célnyelvi (német) mérés:
Tanév

2013/14.
2014/15.
2015/16.

Német nyelv, 6. évfolyam
(A2-es nyelvi szint)
országos átlag
iskolai átlag
68%
79%
69 %
87%
nincs adat
80%

Német nyelv, 8. évfolyam
(B1-es nyelvi szint)
országos átlag
iskolai átlag
77%
85%
78 %
92,5%
nincs adat
87%

2016/17.

nincs adat

80%

nincs adat

91%

10. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
Az elmúlt tanévekben le-és kimaradó, illetve évfolyamismétlő tanuló nem volt.
11. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
A Pedagógiai program helyi tanterv részének 7. pontjában és a Házirendben szabályozottak szerint:
Az egyéb foglalkozások igénybe vételére az előző tanév tavaszán (leendő első osztályosok esetében a beiratkozáskor) az iskola felméri a következő tanévi tanulói és szülői igényeket. Amennyiben a jelentkezők létszáma az egyes foglalkozások esetében a 10 főt eléri, a pedagógusok munkaidejébe beszámítható és a fenntartó engedélyezi, akkor az egyéb
foglalkozás indítása lehetséges. A jelentkezések véglegesítése az adott tanév első hetében
történik. (l.: Házirend: 2.2 pont)
A jelentkezés elfogadása után a házirend 2.1 d.) pontja értelmében a tanuló kötelessége,
hogy részt vegyen az adott tanévben az általa választott szakkörökön, énekkaron, sportkörökön, napközis és tanulószobai foglalkozásokon, ezen csak indokolt esetben, engedéllyel változtathat.
A házirend 2.3. b.) pontja értelmében „A napközi/tanulószoba, szakkör, sportkör foglalkozásaira a meghirdetett időpontban pontosan jelenj meg, tartsd be a foglalkozások rendjét. Amennyiben a foglalkozások rendjét megszeged, a szolgáltatásokat nem veheted
igénybe.”
12. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
a. A hétvégi házi feladatok szabályai:
A Pedagógiai program helyi tanterv részének 2.6. pontban megfogalmazottak szerint:
„A tanuló tanulmányi kötelezettségének akkor tud eleget tenni, ha taneszközeit magával
hozza, a tanórán rendszeresen figyel, a munkába bekapcsolódik, a tanár utasításait maradéktalanul végrehajtja, és otthon / a napköziben rendszeresen felkészül (szóbeli és írásbeli
feladatait elvégzi) a következő tanórára.
Az otthoni felkészüléshez a tanórán kapja meg az elvégzendő feladatokat. Ennek mennyisége, tartalma és formája a tantárgy és a tananyag függvénye. A hétvégékre, szünetekre
(kivéve nyári szünet) ugyanannyi házi feladat adható, mint más napokon.
A kötelező és az ajánlott olvasmányokat és feldolgozásuk határidejét a tanév elején közöljük a tanulókkal.
A hosszabb felkészülést igénylő munkák (házi dolgozatok, kiselőadások, projektek stb.)
feldolgozásához, elkészítéséhez szükséges időt az adott tantárgyat tanító tanár határozza
meg.”
b. Az iskolai dolgozatok szabályai:
A Pedagógiai program helyi tanterv részének 2.1.2. pontban megfogalmazottak szerint:

„A számonkérés gyakran írásban történik.
Az írásbeli beszámoltatás formái különbözőek lehetnek. Típusai: témazáró dolgozatok,
(fél)évet záró dolgozatok (ezek számát a helyi tantervben tantárgyanként megadjuk, és a
tanmenetben is jelöljük), illetve írásbeli feleletek (röpdolgozatok), olvasónapló, házi
dolgozatok, gyűjtőmunka (kiadásakor az értékelés módját közölni kell), szódolgozatok,
mérési jegyzőkönyvek, informatikai, számítástechnikai munkák; esetenként a házi
feladatra is adható érdemjegy stb.
Az írásbeli számonkérés egyik formája a mérés is.
Ellenőrizzük a projektnapokról készült írásbeli munkákat is.
A témazáró, illetve (fél)évet záró dolgozatok megírásának és javításának ideje 1-1 tanítási
óra, ezek írását legkésőbb az összefoglaláskor a tanulók felé jelezni kell, a többi írásbeli
számonkérés idejét a tananyag mennyisége és milyensége határozza meg, ezeket nem kell
bejelenteni.
Ugyanazon a napon kettőnél több téma- ill. félévzáró dolgozat nem íratható. Az ütközéseket a tanár felé a diákoknak kell jelezniük a dolgozat bejelentésekor.
A téma- ill. félévzáró dolgozatokat a hiányzó tanulókkal legkésőbb az osztályozó konferencia idejéig meg kell íratni, amennyiben a tanuló hiányzása miatt nem tudja ezeket a
dolgozatokat pótolni, úgy az adott témá(k)ból osztályozóvizsgát kell tennie.
Javítódolgozatot esetenként (a tanár elbírálása szerint) lehet írattatni.
A munkaközösségek vagy a párhuzamos osztályban tanítók egyeztetik a témazáró/félévzáró dolgozatok feladatait és formáját.
A diagnosztikus számonkérés kivételével az írásbeli számonkérésekre adott érdemjegy
bekerül a naplóba és a tanuló tájékoztatófüzetébe (ellenőrzőjébe).”
A házirend 4.1. g) pontja szerint a pedagógus kötelessége, hogy
„a megtanultakat írásban és/vagy szóban számon kérje. (A témazáró dolgozatokat a pedagógusok a tanulóknak a számonkérést megelőzően legalább 3 naptári nappal előbb bejelenti. A „röpdolgozatokat”, feleleteket nem kell jelezni. Egy tanítási napon legfeljebb 2
témazáró dolgozat írattatható. Az ütközéseket a diákoknak kell a bejelentéskor a pedagógusok felé jelezniük. A pedagógusok a kijavított, értékelt témazáró dolgozatot 2 héten belül a tanulónak megmutatják, majd visszaszedik, s egy évig őrzik. A fogadóórán a
szülő a témazáró dolgozatot megtekintheti.)’
13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti
vizsgák tervezett ideje
A Pedagógiai program nevelési program részének 10. pontjában megfogalmazottak szerint:
„Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
 osztályozóvizsga
 pótlóvizsga
 javítóvizsga
 német DSD1 nyelvvizsga
 német nyelvi házi vizsgák.
Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének az előírtnál rövidebb idő alatt szeretne eleget tenni
 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján
osztályozóvizsgát tehet
 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet.
Pótlóvizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott.”
Az osztályozó- és javítóvizsgák követelményeit a tantervek tartalmazzák, a továbbhaladási részeknél találhatóak.
„A vizsga (a tantárgytól függően) írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati részből áll.
A 4. évfolyam végén német nyelvből házi írásbeli szintfelmérő vizsgát, a 6., a 7. évfolyamon házi szervezésű írásbeli és szóbeli vizsgát, míg a 8. évfolyamokon külső szervezésű
írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek a tanulók (DSD I. vizsga bevezetése a 2010/2011-es
tanévtől).
Annak a tanulónak (külföldről vagy más magyarországi iskolából érkező), akinek a tanulmányi előmeneteléhez szükségesek az előző év(ek)ben tanultak, a hiányzó ismeretekről
vizsgát kell tennie.”
A házirend 2.5 pontjában megfogalmazottak szerint:
a.) „A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához osztályozóvizsgát kell tenned
a következő esetekben:
 felmentettek a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi
követelményeinek egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő
alatt tegyél eleget,
 ha mulasztásaid miatt nem vagy osztályozható, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehetsz,
 a félévi, illetőleg év végi osztályzataid megállapítása érdekében
független vizsgabizottság előtt teszel vizsgát,
 külföldi tanulmányok után visszatérsz, s bizonyos tantárgyak
követelményéből.
b.) Ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kaptál,
javítóvizsgát tehetsz. Javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban lehet tenni.
c.) Az osztályozó és különbözeti vizsgát indokolt esetben szülői kérésre, vagy megfelelő számú hiányzás miatt a nevelőtestület döntése alapján tehetsz. Osztályozó (és
különbözeti) vizsgára jelentkezés határideje: a tanév végét megelőző két hónapon
belül. Időpontját az érintett szaktanárokkal egyeztetve az igazgató határozza meg,
melyről a szülő, gondviselő írásbeli értesítést kap.

d.) Az osztályozó-, különbözeti-, javítóvizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti
követelményeit a pedagógiai program tartalmazza. A vizsgák témaköreit legalább
két hónappal a vizsgát megelőzően kézhez kell kapnod. A vizsgák írásbeli és
szóbeli részből állhatnak. A vizsga legalább 3 fős bizottság előtt zajlik.
e.) Tanulmányaid alatt a pedagógiai programban leírt tantárgyból – német nyelvből –
4., 6., 7. évfolyamon ún. házi vizsgát, 8. évfolyamon DSD 1 vizsgát kell tenned. A
házi vizsgák idejét (a gyakorlat alapján II. félév vége), módját az éves munkatervben határozzuk meg) a DSD 1 vizsga idejét a DSD vizsgaszabályzat határozza meg
(a gyakorlat alapján március-április).”
14. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

2017/18. 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b
létszám 31 31 32 31 32 32 32 32 31 31 28 31 24 20 30 22
15. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Sorszám Végzettség
szintje
1
főiskola
2
(tartósan
távol)
főiskola
3
főiskola

szakképzettségek
orosz szakos tanár, történelem
szakos tanár
földrajz szakos tanár, német
szakos nyelvtanár
nemzetiségi (német) tanító,
általános iskolai tanító német
idegen nyelvi műveltségi területen

4
főiskola
5
főiskola
6
(tartósan
távol)
egyetem
7
egyetem
8
9
10

egyetem
egyetem

egyetem
11
főiskola

Pedagógus szakvizsgák

általános iskolai tanító pedagógia
szakkollégiumi képzéssel
történelem szakos tanár, magyar
nyelv és irodalom szakos tanár,
általános iskolai tanító rajz
speciális kollégiummal
német nyelv és irodalom szakos
tanár, okleveles német nyelv és
irodalom szakos bölcsész és tanár,
történelem szakos tanár
német-skandinavisztika (norvég)
szakos tanár
viselkedéselemző, okleveles
pszichológus
biológia-kémia szakos tanár
hittanár, okleveles történelem
szakos bölcsész és tanár,
történelem szakos tanár
földrajz-biológia-német szakos
tanár

szakvizsgázott pedagógus
szakvizsgázott pedagógus
drámapedagógiai
szakterületen
szakvizsgázott pedagógus
társadalom és állampolgári
ismeretek területen

tanácsadó szakpszichológus

12
főiskola
13
főiskola
14
egyetem
15
főiskola
16
főiskola
17
főiskola
18
főiskola
19
főiskola
20
főiskola
21
egyetem
22

egyetem
23
főiskola
24

egyetem
25
26
27

főiskola
főiskola
főiskola

28
főiskola
19
egyetem
30
főiskola

általános iskolai tanító pedagógia
szakkollégiumi képzéssel,
általános iskolai tanító rajz
speciális kollégiummal
könyvtáros, magyar nyelv és
irodalom szakos tanár, általános
iskolai tanító népművelés
szakkollégiumi képzéssel
történelem szakos tanár, okleveles
történelemtanár, német nyelv és
irodalom szakos tanár
magyar szakos általános iskolai
tanár, orosz szakos tanár
általános informatikus, általános
iskolai tanító közművelődés
szakkollégiumi képzéssel
általános iskolai tanító,
oktatásinformatikus
tanító, ember és társadalom
műveltségi terület
német szakos nyelvtanár, magyar
szakos általános iskolai tanár
tanító vizuális nevelés műveltségi
terület
német nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár
német nyelv és irodalom szakos
tanár, magyar nyelv és irodalom
szakos tanár, okleveles magyar
nyelv és irodalom szakos bölcsész
és tanár
általános iskolai tanító német
idegen nyelvi műveltségi területen
német szakos nyelvtanár,
okleveles német nyelv és irodalom
szakos bölcsész és tanár,
történelem szakos tanár, orosz
szakos tanár
általános iskolai tanító német
idegen nyelvi műveltségi területen
általános iskolai tanító
matematika szakos tanár, fizika
szakos tanár
általános iskolai tanító német
idegen nyelvi műveltségi területen
matematika-fizika szakos általános
iskolai tanár, fizika szakos
középiskolai tanár
pedagógia szakos nevelőtanár,
általános iskolai tanító technika,

szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető

pedagógiai értékelési
szakértő

szakvizsgázott pedagógus

szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető

31

32
33

egyetem
főiskola

főiskola
34

35
36

főiskola
főiskola
főiskola

37
főiskola
38

egyetem
39
főiskola
40
főiskola
41
főiskola
42

43
44

főiskola
egyetem
főiskola

45

főiskola
46
főiskola
47
főiskola

életvitel és háztartástan műveltségi
területen
német nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár, német szakos
nyelvtanár
ének-zene, szolfézs szakos tanár
általános iskolai tanító pedagógia
szakkollégiumi képzéssel,
általános iskolai tanító rajz
szakkollégiumi képzéssel
német szakos nyelvtanár, orosz
szakos általános iskolai tanár,
magyar nyelv és irodalom szakos
általános iskolai tanár
tanító, német nemzetiségi
biológia szakos tanár, földrajz
szakos tanár
óvónő, fejlesztő pedagógus,
általános iskolai tanító
történelem szakos tanár, német
szakos nyelvtanár, történelem
szakos tanár, német szakos
nyelvtanár
óvónő, fejlesztő pedagógus,
általános iskolai tanító
testnevelő tanár és rekreáció
szervező
német szakos nyelvtanár, általános
iskolai tanító, nemzetiségi (német)
tanító
általános iskolai tanító könyvtár
szakkollégiumi képzéssel,
általános iskolai tanító technika
szakkollégiumi képzéssel,
nemzetiségi tanító (német)
testnevelő tanár
matematika szakos tanár, énekzene szakos általános iskolai tanár
földrajz szakos tanár, általános
iskolai tanító népművelés
szakkollégiumi képzéssel,
általános iskolai tanító rajz
szakkollégiumi képzéssel
magyar nyelv és irodalom szakos
tanár, német nyelv és irodalom
szakos tanár,
rajz szakos tanár, általános iskolai
tanító közművelődés
szakkollégiumi képzéssel,

szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető

szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási
vezető

szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető

szakvizsgázott pedagógus
mozgókép- és médiakultúra
területen

mozgókép- és médiakultúra
pedagógus,
48
(tartósan
távol)
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egyetem

főiskola

biológia szakos tanár, biológia
szakos tanár, kémia szakos tanár,
kommunikáció szakos bölcsész
(zárójelben a szakirány
megjelölésével),
művelődésszervező, általános
iskolai tanító természetismeret
műveltségi területen,

16. Egyéb: Visszajelzések a középiskolából

Tanulmányi átlag

76731119055
71669632470
77197417356
75008239901
75523804756
79344749317
71592329027
77517574903
76992228187
73953004213
73340258712
71961339459
75111779195
74483230581
73828749301
75493224875
76508116264
75694992739
73477796707
73037826112
74087759350
72144492289
74826836132
77915913240
75559467322
73242799880

7.
évfolyam
2013/14
4,53
4,16
4,53
4,68
4,53
4,95
5,00
4,89
4,37
3,95
3,79
4,11
4,47
5,00
4,05
4,74
3,63
5,00
5,00
4,47
4,26
4,84
4,53
4,53
4,89
4,63

Középiskola

8.
NYEK/
9./10.
évfolyam 9.évfolyam évfolyam
2014/15
2015/16
2016/17
4,71
4,30
4,80
Xántus J. Két T. Ny. Gimn. és Szki.
4,24
4,50
4,20
Xántus J. Két T. Ny. Gimn. és Szki.
4,59
4,40
4,30
Madách Imre Gimnázium
4,82
4,90
5,00
Madách Imre Gimnázium
4,59
4,50
4,68
Madách Imre Gimnázium
4,69
3,87
4,13
Eötvös József Gimnázium
5,00
5,00
4,93
Eötvös József Gimnázium
4,94
5,00
5,00
Madách Imre Gimnázium
4,35
3,90
4,50
Xántus J. Két T. Ny. Gimn. és Szki.
3,82
3,75
3,60
Szinyei Merse Pál Gimnázium
4,29
4,07
Petrik L. Két T. Ny. Vegyipari Szakg.
4,24
4,00
Petrik L. Két T.Ny. Vegyipari Szakg.
4,47
4,20
4,60
Xántus J. Két T. Ny. Gimn. és Szki.
5,00
4,87
5,00
Eötvös József Gimnázium
4,18
3,93
Petrik L. Két T.Ny. Vegyipari Szakg.
4,76
4,50
Szerb Antal Gimnázium
4,00
3,31
3,36
Szinyei Merse Pál Gimnázium
5,00
4,27
4,60
Eötvös József Gimnázium
5,00
5,00
5,00
Madách Imre Gimnázium
4,47
4,00
4,00
Szinyei Merse Pál Gimnázium
4,24
4,19
4,28
Szinyei Merse Pál Gimnázium
4,76
4,29
Szent Gellért Gimnázium
4,59
4,08
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
4,24
4,44
4,13
Szinyei Merse Pál Gimnázium
4,76
4,36
4,13
Eötvös József Gimnázium
4,71
4,76
4,94
Fasori Evangélikus Gimnázium

79024116194
79330625407
72603295767

Átlag:

4,84
5,00
3,95

4,82
5,00
3,65
4,54

4,27
4,87
3,88

4,67
4,30
3,36

Eötvös József Gimnázium
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Kőrösi Csoma S. Két T. Ny. Gimn.

4,36

A középiskolában elért eredmények eltérése az általános iskolai eredményektől:

