
 

 

 

 

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA  

 

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23.§ (1) és (3) bekezdése alapján 

 

1.  Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 

2.  Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma 

3.  Az intézmény nyitva tartásának rendje 

A munkatervben rögzített jelentősebb rendezvények, események időpontja (lásd a 

2020/2021-es tanév munkatervét) 

4. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

5. A nevelő oktató munkát segítők száma és feladatköre 

6. Dokumentumok (SZMSZ, PP, Házirend, 2020/2021-es tanév munkarendje) 

7. Országos mérés-értékelés eredményei 

8. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok. 

9. Az érettségi vizsgák évenkénti átlageredményei 

10. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei 

11. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

12. Az osztályozóvizsga tárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett ideje 

13. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. A felvételiről szóló tájékoztató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képzési területek 

Belső 

kód 
Képzés megnevezése Választható nyelv 

Egyéb információ (pl. 

tagozat, emelt szintű 

oktatás, orientáció…) 

Felvehető 

létszám 

0001 

kezdő spanyol nyelv 

emelt szintű 

oktatása 

angol  
emelt 5 órás spanyol 

nyelv 
18 

0002 
ének-zene / magyar 

orientáció 
angol és német  

ének-zene / magyar  

emelt óraszámban 
16 

0003 testnevelés angol és német 
testnevelés emelt 

óraszámban 
32 

0004 

haladó német nyelv 

emelt szintű 

oktatása 

angol vagy orosz 
haladó 6 órás német 

nyelv (kezdő szint) 
16 

0005 

haladó angol nyelv 

emelt szintű 

oktatása 

német vagy orosz 
haladó 6 órás angol 

(előképzettséget igényel) 
18 

0006 informatika angol és német 
informatika emelt 

óraszámban 
17 

0007 

kezdő német nyelv 

emelt szintű 

oktatása 

angol vagy orosz 
emelt 5 órás német 

(kezdő szint) 
16 

0008 

kezdő angol nyelv 

emelt szintű 

oktatása 

német vagy orosz 
emelt 5 órás angol 

(kezdő szint) 
18 

0009 
természettudomány

os 
angol és német 

biológia, kémia emelt 

óraszámban 
17 

Kollégiumi elhelyezés biztosított:   igen        

Felvételi vizsga: van         

összlétszá

m: 

168 



A 2021/2022. TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL 

GIMNÁZIUMBAN 

 

Képzési forma 

megnevezése kód Egyéb információ 

Választha

tó idegen 

nyelv 

(3 

őra/hét) 

Felvehető 

létszám 

Felvételi módja és 

időpontja 

kezdő spanyol nyelv 

emelt szintű 

oktatása 

0001 

spanyol nyelv emelt 

óraszámban 

évfolyamok szerint: 

5+5+7+6 óra/hét 

kezdő szintről, 

előképzettséget nem 

igényel 

angol 

nyelv  
18 

központi írásbeli:  

2021. január 23. 1000 

szóbeli 

meghallgatás: 

beszédkészség, 

szövegek 

megértése, 

értelmezése, 

alkotása magyar 

nyelven 

2021. február 

23.11.30  

ének-zene 

magyar orientáció 
0002 

ének-zene emelt 

óraszámban 

évfolyamok szerint: 

3+3+4+4 óra/hét 

magyar emelt 

óraszámban 

évfolyamok szerint: 

4+4+5+5 óra/hét és 

dráma +2 óra/hét 

 

angol 

nyelv és 

német 

nyelv  

16 

központi írásbeli:  

2021. január 23. 1000 

képesség, készség 

mérése, szóbeli 

meghallgatás: 

2021. február 23. 830 

testnevelés 0003 

testnevelés emelt 

óraszámban 

évfolyamok szerint: 

5+5+5+5 óra /hét 

angol 

nyelv és 

német 

nyelv 

32 

központi írásbeli:  

2021. január 23. 1000 

képesség, készség 

mérése: 

2021. február 26. 08 
00 

haladó német nyelv 

emelt szintű 

oktatása 

0004 

haladó német nyelv 

emelt óraszámban 

évfolyamok szerint: 

6+6+8+4 óra/hét 

előképzettséget nem 

igényel 

angol 

nyelv vagy 

orosz 

nyelv 

16 

központi írásbeli:  

2021. január 23 1000 

szóbeli 

meghallgatás: 

beszédkészség, 

szövegek 

megértése, 

értelmezése, 

alkotása magyar 

nyelven 

2021. február 

23.11.30  

haladó angol nyelv 

emelt szintű 

oktatása 

0005 

haladó angol nyelv emelt 

óraszámban 

évfolyamok szerint: 

6+6+8+4 óra/ hét 

előképzettséget igényel 

német 

nyelv vagy 

orosz 

nyelv 

18 

központi írásbeli:  

2021. január 23. 1000 

szóbeli 

meghallgatás angol 

nyelven: 

2021. február 

23..11.30  



 

informatika  0006 

informatika emelt 

óraszámban évfolyamok 

szerint: 

4+3+4+4 óra/hét 

angol 

nyelv és 

német 

nyelv  

17 
központi írásbeli:  

2021. január 23. 1000 

kezdő német nyelv 

emelt szintű 

oktatása 

0007 

német nyelv emelt 

óraszámban 

évfolyamok szerint: 

5+5+7+6 óra/hét 

kezdő szintről, 

előképzettséget nem 

igényel 

angol 

nyelv vagy 

orosz 

nyelv 

16 

központi írásbeli:  

2021. január 23. 1000 

szóbeli 

meghallgatás: 

beszédkészség, 

szövegek 

megértése, 

értelmezése, 

alkotása magyar 

nyelven 

2021. február 

23.11.30  

kezdő angol nyelv 

emelt szintű 

oktatása 

0008 

angol nyelv emelt 

óraszámban 

évfolyamok szerint: 

5+5+7+6 óra/hét 

kezdő szintről, 

előképzettséget nem 

igényel 

német 

nyelv vagy 

orosz 

nyelv 

18 

központi írásbeli:  

2021. január 23. 1000 

szóbeli 

meghallgatás: 

beszédkészség, 

szövegek 

megértése, 

értelmezése, 

alkotása magyar 

nyelven 

2021. február 

23.11.30  

természettudományos 0009 

biológia-kémia emelt 

óraszámban 

évfolyamok szerint: 

biológia 3+3+5+5 

óra/hét ; 

 kémia 3+3+4+4 óra/hét 

angol 

nyelv és 

német 

nyelv  

17 

központi írásbeli:  

2021. január 23. 

1000 



Központi felvételi vizsga időpontja: 

2021. január 23. 10,00 h központilag szervezett egységes írásbeli 

A kijavított dolgozatok megtekintése és az értékelő lapok átvétele: 2021. január 28. 8.00-

16.00 h-ig 

Képesség, készség mérése testnevelésből: 2021. február 26. 8.00 h, helye: Nyíregyházi 

Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8. 

Szóbeli meghallgatás a haladó angol nyelvi tagozatra angol nyelvből: 2021. február 23.   

11.30 h, helye: Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8. 

Képesség, készség mérése ének-zenéből, magyar orientáció szóbeli meghallgatás: 2021. 

február 23.  8.30 h, helye: Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8. 

Szóbeli meghallgatás, beszédkészség, szövegek megértése, értelmezése, alkotása magyar 

nyelven a kezdő angol nyelvi, a kezdő német nyelvi, a kezdő spanyol nyelvi tagozatokra 

és  a haladó német nyelvi tagozatra: 2021. február 23. 11.30 h, helye: Nyíregyházi Vasvári 

Pál Gimnázium, Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8. 

Helyben szervezett vizsgák pótló napja: 2021. március 1.  13.00. helye: Nyíregyházi 

Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8. testnevelés tagozatra: 2021. március 

04. (egyeztetett időpontban) 

 

A FELVÉTELI VIZSGÁKRA BEHÍVÓLEVELET NEM KÜLDÜNK. 

 

Felvételi vizsga módja: 
 

0001:   központi írásbeli és szóbeli meghallgatás: beszédkészség, szövegek megértése, 

értelmezése, alkotása  

             (magyar nyelven)                          

0002:    központi írásbeli és képesség, készség mérése ének-zenéből, szóbeli meghallgatás 

0003:    központi írásbeli és képesség, készség mérése testnevelésből 

0004:   központi írásbeli és szóbeli meghallgatás: beszédkészség, szövegek megértése, 

értelmezése, alkotása 

             (magyar nyelven) 

0005:    központi írásbeli és szóbeli meghallgatás angol nyelvből 

0006:    központi írásbeli 

0007:   központi írásbeli és szóbeli meghallgatás: beszédkészség, szövegek megértése, 

értelmezése, alkotása 

              (magyar nyelven) 

0008:    központi írásbeli és szóbeli meghallgatás: beszédkészség, szövegek megértése, 

értelmezése, alkotása 

              (magyar nyelven) 

0009:    központi írásbeli 
 

Felvételi kérelmek elbírálása a belső kódok szerint: 

 0006,  0009:  Felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken kívül a 

központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga 

eredményeit is figyelembe vesszük, mégpedig: az általános tanterv alapján folyó felkészítést 

nyújtó középfokú iskolák számára készített magyar nyelvi feladatlapok eredményeit és az 

általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített 

matematika feladatlapok eredményeit. 

Az iskolai felvételi eljárás során szerezhető összes pontszám: 150 pont Ebből: 

A tanulmányi eredményekből számított hozott maximális pontszám: 50 pont 

Az írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám: magyarból: 50 pont, 

matematikából: 50 pont 
 

0002: Felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken, továbbá a központilag 

kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga 

eredményein kívül a helyben szervezett képesség-, készségmérés eredményeit is figyelembe 

vesszük; az írásbeli vizsgán az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú 

iskolák számára készített magyar nyelvi feladatlapok eredményeit, és az általános tanterv 

alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített matematika 



 

0005: Felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken, továbbá a központilag 

kiadott egységes, kompetencialapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményein 

kívül a helyben szervezett angol nyelvű szóbeli meghallgatás eredményeit is figyelembe 

vesszük; az írásbeli vizsgán az általános tanterv alapján 

 folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített magyar nyelvi feladatlapok 

eredményeit, és az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák 

számára készített matematika feladatlapok eredményeit kérjük. 

Az iskolai felvételi eljárás során szerezhető összes pontszám: 200 pont. Ebből: 

A tanulmányi eredményekből számított, hozott maximális pontszám: 50 pont 

Az írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám: magyarból: 50 pont, 

matematikából: 50 pont 

Az iskolai szóbeli felvételi vizsgán szerezhető maximális pontszám: 50 pont 
 

0001, 0004, 0007, 0008: Felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken, 

továbbá a központilag kiadott egységes, kompetencialapú feladatlapokkal megszervezett 

írásbeli vizsga eredményein kívül a helyben szervezett magyar nyelvű szóbeli meghallgatás 

eredményeit is figyelembe vesszük; az írásbeli vizsgán az általános tanterv alapján folyó 

felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített magyar nyelvi feladatlapok 

eredményeit, és az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák 

számára készített matematika feladatlapok eredményeit kérjük. 

Az iskolai felvételi eljárás során szerezhető összes pontszám: 200 pont. Ebből: 

A tanulmányi eredményekből számított, hozott maximális pontszám: 50 pont 

Az írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám: magyarból: 50 pont, 

matematikából: 50 pont 

A szóbeli meghallgatáson szerezhető maximális pontszám: 50 pont 
 

A tanulmányi eredményekből számított, hozott pontokat az általános iskolai 7. osztály év 

végi és a 8. osztály félévi osztályzataiból számítjuk a következő tantárgyakból: magyar 

irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, földrajz (0009 kód esetén biológia). 

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók esetén a felvételi eljárásban alkalmazott speciális értékelési szabályokról – a tanuló 

érdekeinek figyelembevételével – az iskola igazgatója dönt. 

Az iskola vezetése az összpontszám szerinti felvételi rangsort megküldi az országos felvételi 

központba. 

A beiskolázás az összpontszám szerinti rangsor alapján történik a felvételi központ 

visszajelzése után. 



 

Szóbeli meghallgatás és a képesség-, készségmérés követelményei: 
 

0002 (ének-zene): Anyaga az általános iskolában tanult dalokra, zenei készségekre épül. Az 

ének-zene osztályba felvett tanulók iskolai tanulmányaikkal párhuzamosan hangszeres 

tanulmányaikat különböző zeneiskolákban folytatják. 

Az ének-zenei osztályba jelentkezőknek tudniuk kell: 

20 szabadon választott népdalt énekelni, szolmizálni, elemezni 

Pentaton dallamot visszaénekelni 

Ritmust visszatapsolni 

Lapról olvasni Kodály 333 olvasógyakorlatait. 

Ismerniük kell: 

A hangnemeket és előjegyzésüket 2 keresztig és 2b-ig. 
 

0002 (magyar orientáció): Egy kötetlen elbeszélgetés keretében a szóbeli szövegalkotó 

képesség mérésére kerül sor: 10-15 soros nyomtatott szöveg felolvasása, szükség szerint a 

szöveg reprodukálása (a szöveget közismert irodalmi műből jelöljük ki). 
 

0003 (testnevelés): A mérés keretében fizikai képességeket vizsgálunk. Ezek a következők:  

60 m futás, 600 m futás, kétkezes medicinlabda-dobás, alsó kétkezes szakítás hátra 

medicinlabdával, távolugrás, labdás ügyesség felmérése, szóbeli beszélgetés a jelentkező 

által megjelölt sportágról. 
 

0005 (haladó angol nyelv): Elbeszélgetés keretében a nyelvi készségeket mérjük fel. A 

beszélgetés témakörei: család, iskola, szabadidő, napirend, lakás, étkezés, utazás. 

0001, 0004, 0007, 0008 (kezdő angol/német/spanyol nyelv, haladó német nyelv) Szóbeli 

meghallgatás beszédkészség, szövegek megértése, értelmezése, alkotása magyar nyelven: 

Egy kötetlen beszélgetés keretében a felvételiző általános tájékozottságának,  önálló 

véleményalkotó készségének és beszédkultúrájának a mérésére kerül sor.  8-10 soros magyar 

nyelvű szöveg  hangos felolvasása és értelmezése. A szövegek témája és stílusa változatos, az 

irodalmitól a tudományosig.  
 

Nyílt tanítási nap ideje. 2020. szeptember 17. (járványügyi helyzet miatt elmarad) 

 

További információk: 

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók esetén a felvételi eljárás az Nkt. 51§ (5) bekezdésben meghatározottak alapján 

történik. A szakértői vélemény és a szülői kérelem figyelembe vételével az írásbelit szervező 

iskola igazgatója hoz döntést a lehetséges kedvezményekről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A 2021/2022-es tanévre felvett tanulóknak a beiratkozás ideje:  

 

2021. június 22-24.  

 

 

3. Az intézmény nyitva tartásának a rendje: 

 

 hétfőtől-péntekig: 7.00 h-tól-17.00 h-ig  

 

A munkatervben rögzített jelentősebb rendezvények, események időpontjai 

megtekinthetők a 2020/2021-es tanév munkatervében. 

    

 

 

 

 

4. A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége szerinti megoszlása 

 

Ssz. Tantárgy Fő Végzettség 

1.  Magyar nyelv és 

irodalom 

10 Egyetemi végzettségű magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár 

2.  Történelem 7 Egyetemi végzettségű történelem szakos tanár 

3.  Etika 1 Egyetemi végzettségű etika szakos tanár 

4.  Angol nyelv 9 Egyetemi végzettségű angol nyelv szakos tanár 

5.  Német nyelv 6 

 

Egyetemi végzettségű német nyelv szakos tanár 

6.  Orosz nyelv 2 Egyetemi végzettségű orosz nyelv szakos tanár 

7.  Spanyol nyelv 2 Egyetemi végzettségű spanyol nyelv szakos  

8.  Matematika 11 Egyetemi végzettségű matematika szakos tanár 

9.  Fizika 4 Egyetemi végzettségű fizika szakos tanár 

10.  Kémia 5 Egyetemi végzettségű kémia szakos tanár 

11.  Biológia 5 Egyetemi végzettségű biológia szakos tanár 

12.  Földünk és 

környezetünk 

2 Egyetemi végzettségű földrajz szakos tanár 

13.  Informatika 4 Egyetemi végzettségű informatika szakos tanár 

14.  Ének-zene 2 Egyetemi végzettségű ének-zene szakos tanár 

15.  Testnevelés és sport 6 

 

Egyetemi végzettségű testnevelés szakos tanár 

16.  Rajz és vizuális kultúra 1 Egyetemi végzettségű rajz és vizuális kultúra 

szakos tanár 

17.  Mozgókép és 

médiaismeret 

1 Egyetemi végzettségű történelem szakos tanár 

egyetemi mozgókép és médiaismeret kiegészítő 

képzéssel 

18.  Könyvtár 1 Főiskolai végzettségű könyvtáros tanár 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

 

Ssz.  

Feladatkör 

 

Fő 

 

Iskolai végzettség és szakképzettség 

 

 

1. 

 

rendszergazda 

 

1 fő 

 

főiskolai végzettségű informatikus 

 

2. iskolatitkár 2 fő érettségi, számítógép kezelői 

tanfolyam 

 

6. Dokumentumok 

- SZMSZ 

- Pedagógiai Program 

- Házirend 

- 2020/2021. tanév munkarendje 

 

7. Az országos kompetencia mérés-értékelés eredményei a 10. évfolyamon 

 

 

Év Kompetencia 

terület 

Országos átlag Iskolai átlag 

 

 

2011 

 

szövegértés 1617 1707 

matematika 1635 1727 

2012 

szövegértés 1603 1670 

matematika 1632 1674 

2013 

szövegértés 1620 1697 

matematika 1640 1708 

2014 

szövegértés 1597 1654 

matematika 1631 1714 

2015 

szövegértés 1601 1658 

matematika 1645 1687 

2016 

szövegértés 1610 1667 

matematika 1641 1690 

2017 

szövegértés 1665 1613 

matematika 1696 1647 

2018 

szövegértés 1636 1725 

matematika 1647 1714 

https://nyhvpg.hu/images/dokumentumok/alapdokumentum/SzMSz2020_e.pdf
https://nyhvpg.hu/images/dokumentumok/alapdokumentum/pedagogiaiprogramVPG2020_e.pdf
https://nyhvpg.hu/images/dokumentumok/alapdokumentum/hazirend2020_e.pdf
https://nyhvpg.hu/images/dokumentumok/alapdokumentum/Munkaterv2020-2021_e.pdf


2019 
szövegértés 1661 1746 

matematika 1670 1722 

 

 

 

8. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

2019/2020. tanév 

 

Osztály Lemorzsolódás 

(fő) 

Lemorzsolódás oka Évismétlés 

(fő) 

9. A 1 iskolaváltás  - 

9. B 1 iskolaváltás  - 

9. C - - - 

9. D - - - 

9. E - - - 

10. A 1 iskolaváltás - 

10. B 2 iskolaváltás - 

10. C 1 iskolaváltás - 

10. D - - - 

10. E - - - 

11. A 1 iskolaváltás - 

11. B 1 iskolaváltás - 

11. C -  - 

11. D - - - 

11. E - - - 

12. A - - - 

12. B 1 iskolaváltás - 

12. C - - - 

12. D - - - 

12. E - - - 

 

Összesen: 

 

9 fő (0,01) 

  

0 fő (0 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Az érettségi vizsgák átlageredményei 

 

Tantárgy 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

K E K E K E K E K E K E 

Magyar 

nyelv és 

irodalom 

4,02 4,13 4,03 4,4 4,13 5,00 4,11 5,00 4,37 4,48 4,16 3,88 

 

Történelem 

 

4,05 4,36 4,221 4,94 3,96 4,94 3,85 4,48 4,36 4 3,65 4,15 

 

Matematika 

 

2,99 4,85 3,18 3,75 3,25 3,6 3,12 4,00 3,01 - 3,41 3,5 

Angol nyelv 3,99 4,75 4,186 4,75 3,61 4,73 4,15 4,66 4,57 4,86 4,15 4,2 

Német 

nyelv 
3,65 3,60 4,206 4,8 3,92 5,00 3,68 4,66 4,21 - 3,5 3 

Orosz nyelv -- -- -- 5 - - - - - - 5 - 

Spanyol 

nyelv 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4,00 - 

 

Biológia 

 

4,00 4,50 4,5 4,57 3,89 4,21 4,5 4,00 4,38 4,25 2,8 4,07 

 

Földrajz 

 

3,93 -- 4,01 -- 4,00 - 4,15 - 4,66 - 4,33 - 

 

Informatika 

 

4,5 4,38 4,11 4,75 4,54 5 4,66 4,83 4,66 3,1 4,42 3,92 

 

Fizika 

 

3,67 4,00 4,4 4,00 4,33 - 4,00 - - - - - 

 

Kémia 

 

4,50 3,60 5,00 5,0 - 4,6 4,00 3,00 - 4,66 4 2,11 

 

Ének 

 

4,75 -- 4,45 -- - - 4,3 - 4,28 - 4,5 - 

 

Testnevelés 

 

4,55 4,50 4,03 4,1 4,75 5 5 4,25 5 4,2 5 4,87 

Társadalom- 

ismeret  
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 

 

Média 

 

4,75 -- 4,77 -- 4,46 - 4,21 - - - 4,22 - 

Rajz és 

vizuális 

kultúra 

5,00 -- 3,00 -- - - - - - - 5 - 

 

Etika 5,00 -- 4,33 -- 4,76 - 4,9 - 4,93 - 4,95 - 



Iskolai 

érettségi 

átlag: 

4,22 4,18 4,16 4,5 4,13 4,67 4,18 4,32 4,4 4,22 4,12 3.74 

 

10. Tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei: 

 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, 

szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán 

kívüli egyéb foglalkozásokat szervez.  

 Foglalkozások lehetnek: 

 Tehetséggondozó 

 A versenyek  

 Énekkar 

 Diákszínpad 

 Hangversenyek 

 Tanulmányi kirándulások 

 

  
11. Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

 

 
A középiskolai tananyag mennyisége feltételezi mind a délelőtti tanórai, mind pedig az 

otthoni munkát. Míg a délelőtti tanulás az új anyag közlését, a számonkérést tartja 

elsődlegesnek, addig az otthoni munka a felkészülést, az anyag mélyítését, az ismétlést és a 

készség szintjére emelését célozza. 

 

Ennek érdekében elengedhetetlen a hétvégi tanulás, a házi feladat írása, a memoriter szöveg 

megtanulása, a téma feldolgozása az órán való visszaadásra. 

 

A hétvégi időszakra eső írásbeli és szóbeli házi feladat mértéke és terjedelme nem haladhatja 

meg a hétköznapokon is szokásos mértéket. 

 

Az írásbeli házi feladat gyakoriságát törvény nem szabályozza, annak alkalmazása tananyag 

és tantárgyfüggő. 

 

A feladatok ellenőrzése, számonkérése a következő tanóra elején történik. 

 A tanuló naponta legfeljebb kettő témazáró dolgozatot írhat, egyéb számonkérés nincs 

kizárva. Az iskolai írásbeli, szóbeli számonkérés, valamint a tanulók értékelésének a rendjét a 

PP. 3.13 pontja részletezi. 

Az ezzel kapcsolatos tanulói jogokat a Házirend 4.1. pontja tartalmazza. 

 

 
12.  Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanfolyamok alatti vizsgák tervezett ideje 

 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályait a PP 3.12. pontja, a tantárgy évfolyamonkénti 

követelményeit a helyi tanterv részletezi. 

A tanulmányok alatti vizsgák időpontját az iskola igazgatója határozza meg a szülő kérelmére. 

Osztályozóvizsga szervezésére tanévenként két alkalommal – augusztusban és áprilisban – 

kerül sor. 



A vizsgák időpontjáról a szaktanároktól/osztályfőnököktől/honlapon keresztül kapnak 

tájékoztatást az érintett tanulók. 

 

 

13. Az iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

 

2020/2021 

 

 

 

Évfolyam 

 

A osztály 

 

B osztály 

 

C osztály 

 

D osztály 

 

E osztály 

 

Összesen 

 

9. 36 33 38 40 36 183 

10. 34 35 40 37 37 183 

11. 37 29 30 31 36 163 

12. 39 28 33 32 35 167 

 

Összesen: 146 125 141 140 144 696 

 

 

 

 

 


