
 
 

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes ada-

tokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, 

melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. ren-

delet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§ kötelezi az intézményeket az 

ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 

 

(1) Nevelési-oktatási intézmény közzétételi lista 

 

1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

Az iskola felvételi tájékozatója a www.katedra-iskola.hu oldalon a FELVÉTEL menüben ta-

lálható, melyet minden év októberében az intézmény frissít. 

 

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, cso-

portok száma 

A beiratkozásra meghatározott időt a tanév rendje tartalmazza. 

Engedélyezett osztályok:  

A szakgimnáziumi osztályokban (0001-es és 0002-es tagozat)  

a felvehető létszámot kormányrendelet határozza meg. 

0003-es tagozat 1 osztály 

0004-es tagozat 1 osztály 

0005-es tagozat 1 osztály 

3. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) 

jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megálla-

pított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények 

A díjfizetési kötelezettség megállapítása a törvényi szabályozások alapján, központi előírások 

szerint történik az iskolafenntartó által. 

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításai és ideje, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános meg-

állapításai 
 

Fenntartói értékelés – 2008. 

„A projekt eredményeinek összegezése, a zárójelentés, tételesen igazolja azt is, hogy 

alapításkori céljaink reálisak voltak, az iskola vezetése és tanári kara által követett korábbi 
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gyakorlat pedig jól alapozta a pályázatban célzott komplex rendszer, a kompetencia alapú ok-

tatás megvalósítását és folyamatos fejlesztésére való hajlandóságot.  

A fenntartó kuratórium számára a projekt sikeres végrehajtását a külső, független köz-

oktatási szakértők véleménye és a projekt ellenőrző jegyzőkönyve bizonyíthatja leginkább, ezért 

a zárójelentés részét képező értékelésekből néhány megállapítást kiemelésre érdemesnek tar-

tok:  

- „dr. Tubak István igazgató és dr. Tubakné Tütő Ágnes projektmenedzser a közoktatás 

megújulás rendszerét jól átlátja, s jól tudja saját iskolájára adaptálni…” „…Példás szervező-

munkájuknak köszönhetően a Katedra Informatikai és Művészeti Szakközépiskola a város többi 

oktatási intézménye számára is nyitott, átadja tapasztalatait, új módszereit…” , 

-  „...a szakközépiskola oktató-nevelő munkája gimnáziumi szinten is megállja helyét.” 

- „…meg kell említenem azt a ritka alkotói légkört, amely valódi pedagógiai műhely 

jelenlétére utal az intézményben…” 

- „… a kollégák nagy többletmunkával és elvárásokkal készítették elő a „HEFOP”-os 

órákat, a diákok élvezték a csoportokban végzett munkát…” 

A megismert eredmények és külső vélemények alapján úgy ítélhetjük meg, hogy a projekt 

végrehajtása egyértelműen sikeres volt. Az is megállapítható, hogy az iskola létének első évti-

zedében sikerrel vette az akadályokat és felkészült a jövő kihívásainak vállalására.  

      az iskolafenntartó kuratórium nevében. 
 

prof. dr. Király László 

  ny. egyetemi tanár” 

 

5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján 

a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események idő-

pontjai 

Az iskola szorgalmi időben reggel 6.30 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de leg-

alább 19.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart 

nyitva munkanapokon 7.30 – 15.30-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti na-

pokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való 

eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt. 

Az intézményünkben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja 

2018. 
2018. szept. 3.  8.00 TANÉVNYITÓ  

szept. 6.  17.00 Szülői értekezlet  

szept. 21. 14:00 „Katedra20” nyitórendezvény 

szept. 25-28. A 9. évf. felkészítése a közösségi szolgálatra, tájékoztató foglalkozások 

szept. 26.  OKTV jelentkezések leadása az iskolában 

szept. 28-ig Osztályok közötti verseny indítása 

szept. 28-ig 9. évfolyamon tanítók „osztály-értekezlete”  

okt. 3.  Október 3. Kecskemét napja – osztályfőnöki órák keretében a héten 

okt. 5.  Megemlékezés október 6-ról  

okt. 18. Amerika nap az EMMI támogatásával 

okt. 19.  Megemlékezés október 23-ról  

okt. 25. Gólyaavató és Diáknap  



okt. 30-ig 
Regionális rajzpályázat meghirdetése 

Pályaorientációs teszt megírása a 12. évfolyamon 

okt. 29-nov.2. Őszi szünet: Utolsó tanítási nap okt. 26. péntek Az első tanítási nap nov. 5. hétfő. 

novemberben 
Pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap programjának tervezése, össze-
hangolása a pályaválasztási kiállítással és megvalósítása 

nov. 6. 7. 8.  Osztályozóvizsgák az átvett és a 14. évf. érintett tanulói számára 

nov. 7. – 9. Negyedévi tantárgyi dicséretek, figyelmeztetők beírása és kiosztása 

nov. 15.  17.00 Fogadóóra; Szülők iskolája 

nov. 15-ig Informatika verseny kiírása 

nov. 12; 19;26. Nyílt napok  

nov. 23.  Szalagavató 

dec. 5. SZMK ülés 

dec. 6. Mikulás műsor 

dec. 21.  Karácsonyi műsor  

dec. 24- jan. 2. 
Téli szünet dec. 22- jan. 2-ig tart.  

A szünet utáni első tanítási nap 2019. január 2. (csütörtök). 

2019. 

jan. 19-től Az általános felvételi eljárás kezdete 

jan. 22.  A magyar kultúra napja jan. 22. 

jan. 28.  Félévi nevelőtestületi értekezlet (tanítás után) 

február 1.  Félévi értesítők kiadása 

febr.7.  17.00 Szülői értekezlet minden évfolyamon  

febr. 8-ig.  Informatika verseny pályázatainak leadása 

febr. 8.  Képregény kiállítás megnyitója 

febr. 22.  Informatika verseny díjkiosztója 

febr. 25.  A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja febr. 25. 

febr. 25. Rajz alkalmassági vizsga 

febr. 25-márc 1. Pénzügyi és vállalkozói témahét 

márc. 4. Farsang (tanítás után) 

márc. 4; 11. Rajz alkalmassági vizsgák 

márc. 8.  ¾ évi figyelmeztetők, dicséretek (végzősök) 

márc. 14. Megemlékezés 1848. márc. 15-ről (4. órában műsor) 

márc. 18-22. Fenntarthatósági témahét 

márc. 27.  ¾ évi figyelmeztetők, dicséretek (9-11.évf.) 

ápr. 4.  Fogadóóra 

ápr. 9-13. Digitális témahét 

ápr. 9. 17:00 Fogadóóra 

ápr. 8.-12. Digitális témahét 

ápr. 11.  A költészet napja 

ápr. 16.  Holokauszt emléknap ápr.16. 

ápr. 18.-23. Tavaszi szünet 

ápr. 26.  Lányok napja – „nők a műszaki pályán” 

ápr. 30. 17.00 Szerenád a fehér házban 



május 3.  Jegylezáró értekezlet a 12. évfolyamon 

május 3.  11.00 Ballagás és bizonyítványosztás 12. évfolyamon 

május 6-től Érettségi írásbelik 

május 10-12.  Ultra-Balaton 

máj. 29.  Országos kompetenciamérés 10. évfolyamon 

máj. 30-31. Osztálykirándulások 

június első hete OKJ vizsgák 

június 1.  A nemzeti összetartozás napja 

június 10. hétfő Pünkösd -pihenőnap 

június 11-13.  Az alsóbb évfolyamok vizsgáztatása külön beosztás szerint 

június 14. Utolsó tanítási nap 

június 14. Jegylezáró tantestületi értekezlet 

június 17-től Szakmai gyakorlatok / alkotótábor 

június 17-29. Szóbeli érettségi vizsgák lebonyolítása 

június 17-21..  12.00 Napló, törzslapok, bizonyítványok megírása 

június 21-től 10.00-tól Bizonyítványok, törzslapok ellenőrzése, aláírása 

június 21.  Bizonyítványosztás 9-11. évfolyamon 

június 27. Záró értekezlet 

 

 

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával 

„Jelentés az intézmény szakmai folyamat ellenőrzéséről 

Az intézményi ellenőrzés ideje: 2015. április 27-28. 

Intézmény neve, címe: Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és 

Kollégium, 6000 Kecskemét Izsáki út 8. 

OM azonosítója: 100539 

Értékelt szakképesítési ágazatok számozása, neve:  

7 Informatika, 5 képző-és iparművészet (Grafikus) 

Szakmacsoportok számozása, neve: 7 Informatika, 4 művészet, közművelődés, kommunikáció 

OKJ szakképesítések azonosító száma, neve:  

54 481 04 Informatika rendszergazda, 54 211 04 Grafikus 

„Összegző szöveges vélemény: Az intézmény vezetője egy empatikus, kiváló szakmai felkészült-

ségű, a szakmai kihívásokat jól átlátó szakember. Folyamatosan nyomon követi a megváltozott 

és folyamatosan változó törvényi szabályzásokat. Intézménye jól szervezett és átlátható. 

Innovatív iskola, amely tudatosan törekszik a megújulásra, jellemző az alkalmazotti közösség 

nyitottsága, kiterjedt a kapcsolatrendszer, jellemző a team munka magas szintje, az iskolaveze-

tés eltökélt, rugalmas, magas szakmai színvonalú munkát vár el az intézmény vezetősége a pe-

dagógusoktól.”  

„Összegző szöveges vélemény: Az intézmény az előírásoknak megfelelően működik. Az iskola 

továbbképzési programjában figyelembe veszi a kötelező továbbképzések megvalósulásának 



alakulását, akinek nem teljesülne az adott időszakra a képzési kötelezettsége, azokat előnybe 

részesíti. Jól szervezett intézményi struktúrában működő iskola. Az önértékelő rendszert folya-

matosan fejlesztik, a visszajelzések lehető legpontosabb modellezése érdekében." 

7. Szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program 

Megtalálhatók a www.katedra-iskola.hu Iskolánk menüpont Alapdokumentumok mappájá-

ban. 

 

(2) Iskolai közzétételi lista 

 

1. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakkép-

zettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 

 

Ssz Végzettség szintje Szakok, végzettségek  
Tanított tantárgyak és 

osztályfőnökség 

1. 

egyetem magyar nyelv és irodalom Irodalom 

egyetem magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv 

egyetem magyar nyelv és irodalom Magyar mint idegen nyelv 

akkreditált képzés mozgókép és média ismeret Mozgóképkultúra és médiaismeret 

2. 

egyetem magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv 

egyetem magyar nyelv és irodalom Irodalom 

egyetem angol nyelv Angol 

egyetem filozófia   

3. 
egyetem magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv 

egyetem magyar nyelv és irodalom Irodalom 

4. 

egyetem 
Történelem Történelem, társadalmi és állampol-

gári ismeretek 

egyetem 
Biológia Kötelező komplex természet-tudomá-

nyos tantárgy 

egyetem Biológia Biológia-egészségtan 

    Technika, életvitel és gyakorlat 

5 

egyetem középiskolai tanár Osztályfőnöki 

egyetem 
Történelem Történelem, társa-dalmi és állam-pol-

gári ismeretek 

6. 
egyetem 

Történelem Történelem, társa-dalmi és állampol-
gári ismeretek 

egyetem filozófia Etika 

7. 

főiskola angol-német szakos tanár Osztályfőnöki 

főiskola angol-német szakos tanár Német 

főiskola angol-német szakos tanár Német (másodnyelv) 

főiskola angol-német szakos tanár Angol 
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Ssz Végzettség szintje Szakok, végzettségek  
Tanított tantárgyak és 

osztályfőnökség 

8. 

egyetem 

német nyelv és irodalom szakos 

tanár 

Német 

egyetem Német (másodnyelv) 

egyetem Foglalkoztatás II. 

egyetem Foglalkoztatás 

főiskola közgazdász Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 

főiskola közgazdász Művészeti vállalkozás 

főiskola közgazdász Munkaszervezési ismeretek 

főiskola közgazdász Munkaszervezés gyakorlat 

9. 

egyetem középiskolai tanár Osztályfőnöki 

egyetem angol nyelv és irodalom szakos 

tanár 

Angol 

egyetem Angol másodnyelv 

10. 

egyetem angol nyelv Angol 

egyetem angol nyelv Foglalkoztatás I. 

főiskola magyartanár   

főiskola orosz nyelv   

11. 

egyetem magyar nyelv és irodalom Irodalom 

egyetem magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv 

egyetem magyar nyelv és irodalom Dráma és tánc 

főiskola angol nyelv Angol 

egyetem pedagógia   

egyetem közoktatási vezető   

egyetem doktori képzés   

12. főiskola angol szakos nyelvtanár Angol 

13. egyetem 
biológia-kémia szakos középis-

kolai tanár 
Kémia 

14. 

egyetem középiskolai tanár Osztályfőnöki 

egyetem fizika Fizika 

egyetem technika   

egyetem matematika   

doktorátus fizika   

egyetem közoktatási vezető   

15. 

szakirányú felsőfokú számítástechnikai rendszerszer-

vező 
  

egyetem matematika matematika 

egyetem fizika   

egyetem közoktatási vezető   

16. 
főiskola matematika Matematika 

főiskola fizika Fizika 



Ssz Végzettség szintje Szakok, végzettségek  
Tanított tantárgyak és 

osztályfőnökség 

17. 
egyetem matematika matematika 

főiskola fizika   

18. 

főiskola matematika matematika 

egyetem szakközgazdász   

egyetem közoktatási vezető   

egyetem pedagógia   

19. egyetem matematika Matematika 

20. 
egyetem földrajz Földrajz 

egyetem informatika   

21. 

egyetem informatika Informatika (közismereti)  

egyetem informatika IT alapok gyakorlat 

egyetem informatika Hálózati ismeretek I. 

egyetem informatika Hálózati ismeretek I. gy. 

egyetem informatika Hálózati operációs rendszerek 

egyetem informatika Hálózati operációs rendszerek g. 

főiskola ménökinformatikus és informa-

tikai mérnöktanár 
  

22. 

egyetem középiskolai tanár Osztályfőnöki 

egyetem informatika Munkahelyi egészség és biztonság 

egyetem informatika Programozás 

egyetem informatika Programozás gyakorlat 

egyetem informatika Informatika (közismereti) 

egyetem informatika Hálózati ismeretek II. 

főiskola mérnökinformatikus és informa-
tikai mérnöktanár 

  

főiskola minőségirányítási szakmérnök   

egyetem közoktatási vezető   

23. 

főiskola mérnöktanár Osztályfőnöki 

főiskola informatika IT alapok gyakorlat 

főiskola informatika Hálózati ismeretek I. 

főiskola informatika Hálózatok I. gyakorlat 

főiskola informatika Hálózati ismeretek I. gyakorlat 

főiskola informatika Hálózati ismeretek II. gyakorlat 

főiskola informatika IT biztonság 

főiskola informatika IT hálózat biztonság gyakorlat 

24. 

egyetem informatika Programozás gyakorlat 

egyetem informatika Programozás 

egyetem informatika Adatbázis és szoftverfejlesztés 



Ssz Végzettség szintje Szakok, végzettségek  
Tanított tantárgyak és 

osztályfőnökség 

egyetem informatika 
Adatbázis és szoftver-fejlesztés gya-

korlat 

25. 

egyetem középiskolai tanár Osztályfőnöki 

egyetem művészeti rajz Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat 

egyetem szerkesztő és ábrázoló geomet-

ria 

Szakmai ábrázolási gyakorlat 

26. 

egyetem középiskolai tanár Osztályfőnöki 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Tervezés és gyakorlat 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Grafikai technológia gyakorlat 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Anyagismeret 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Stílustan és szaktörténet 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat 

27. 

egyetem középiskolai tanár Osztályfőnöki 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Tervezés és gyakorlat 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Tervezőgrafikai technológia 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Grafikai technológia gyakorlat 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Anyagismeret 

28. 

egyetem középiskolai tanár Osztályfőnöki 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Grafikai technológia gyakorlat 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Tervezőgrafikai elmélet 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Illusztrációs gyakorlat 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Illusztrációs technikai gyakorlat 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Grafikai szakelmélet 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Rajz, festés, mintázás 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Szakillusztrációs gyakorlat 

egyetem 
szakvizsgázott pedagógus tehet-
séggondozás, tehetségfejlesztés 

szakterületen 

  

29. 

egyetem Vizuális nevelőtanár Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat 

egyetem Vizuális nevelőtanár Tervezés és gyakorlat 

egyetem Vizuális nevelőtanár Rajz-festés-mintázás 

főiskola angol – rajz szak Foglalkoztatás I. 

egyetem Vizuális nevelőtanár Stílustan és szaktörténet 

főiskola angol – rajz szak Angol 

főiskola angol – rajz szak Elhelyezkedési idegennyelv 

egyetem közoktatási vezető   

30. 
egyetem középiskolai tanár Osztályfőnöki 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Grafikai technológia gyakorlat 



Ssz Végzettség szintje Szakok, végzettségek  
Tanított tantárgyak és 

osztályfőnökség 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Anyagismeret 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Tervezőgrafikai technológiai gyakorlat 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Kortárs grafikai szaktörténet 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Művészettörténet 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Rajz-festés-mintázás 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Vizuális kultúra 

akkreditált képzés mozgókép és média ismeret   

31. 

egyetem középiskolai tanár Osztályfőnök 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Vizuális kultúra 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Tervezés és gyakorlat 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Művészettörténet 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Kortárs művészettörténet 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Rajz-festés-mintázás 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Kortárs szakmai környezet 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Illusztrációs technikai gyakorlat 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Szakillusztrációs gyakorlat 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Projekttervezés és projektmenedzs-

ment* 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Projekttervezés és projekt-menedzs-

ment gyakorlat** 

egyetem Vizuális és környezetkultúra Szakmai projektgyakorlat 

32. 

egyetem Okleveles vizuális és környezet-
kultúra tanár; vizuális kommuni-

káció szakos tanár 

Osztályfőnöki 

egyetem Művészettörténet 

egyetem Vizuális kultúra 

egyetem Rajz, festés, mintázás 

egyetem Anyagismeret 

33. 

egyetem Vizuális nevelőtanár Tervezés és gyakorlat 

egyetem Vizuális nevelőtanár Rajz, festés, mintázás 

34. 

egyetem Okleveles képzőművész tanár Művészettörténet 

 egyetem  Okleveles képzőművész tanár Rajz, festés, mintázás 

 egyetem  Okleveles képzőművész tanár Grafikai technológia gyakorlat 

35. 

főiskola Történelemszakos művelődés-

szervező 
Tömegkommunikátor  

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

36. főiskola ének-zene tanár Ének 

37. 
egyetem középiskolai tanár Osztályfőnöki 

egyetem Testnevelés-rekreáció  Testnevelés és sport 

38. 
egyetem rekreáció szervező és egészség-

fejlesztő 
Testnevelés és sport 



Ssz Végzettség szintje Szakok, végzettségek  
Tanított tantárgyak és 

osztályfőnökség 

39. 
egyetem Testnevelés 

Sportoktató, versenytánc 
Testnevelés és sport 

40. 

egyetem gyógypedagógus, tanulásban 

akadályoztatottak pedagógiája 

szakos tanár 

Fejlesztés (SNI) 

41. 
főiskola értelmileg akadályoztatottak pe-

dagógiája 
Fejlesztés (autisztikus tünetek keze-
lése) 

42. 
főiskola hallássérültek pedagógiája sza-

kos tanár és terapeuta Fejlesztés (hallássérült tanuló) 

 

2. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai 

végzettsége és szakképzettsége 

Sorszám Feladatkör iskolai végzettség Szakképzettség 

1. iskolatitkár gazdasági főiskola Ügyintéző 

2. rendszergazda szakközépiskola  
Informatikai hálózattelepítő és 

üzemeltető 

3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 

 

Az országos mérések eredményei (2008-tól kezdődően) elérhetők a KIR Tanügy igazgatási 

szakportálján az alábbi link segítségével: 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=100539 

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

 

Tanév Létszám 
Lemorzsolódás 

% 
Évismétlők  

száma 

2007/2008 333 2,4  

2008/2009 327 2,4  

2009/2010 284 2,7 1 

2010/2011 283 2,1 2 

2011/2012 245 2,1 3 

2012/2013 235 1,3 1 

2013/2014 229 1,3 3 

2014/2015 215 1,4 1 

2015/2016 217 1,8 0 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=100539


Tanév Létszám 
Lemorzsolódás 

% 
Évismétlők  

száma 

2016/2017 237 1,1 1 

2017/2018 248 0,8 2 

2018/2019 276 0 1 

5. Az érettségi és OKJ vizsgák átlageredményei 
 

Érettségi vizsgák átlageredményei 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3,60 3,38 3,67 3,50 3,53 3,63 3,55 3,45 3,38 3,50 3,51 3,33 3,38 3,41 

   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018     

   3,38 3,50 3,51 3,33 3,38 3,41 3,51     

OKJ vizsgák átlageredményei 

OKJ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Informatikus - 4,1 3,9 4,10 3,80 4,20 4,25 4,30 4,50 3,90 3,84 4,2 

Grafikus 4,30 4,00 4,10 3,80 4,00 3,60 4,10 4,75 4,50 4,40 4,45 4,5 

 

6. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 

 

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

az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. 

A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli óra-

rendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

 

• A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a 

munkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése 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, megszervezé-

sét és működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben hagyatékozik a 

kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységre. A diákkörök szakmai irányítását a 

tanulók kérése alapján kimagasló felkészültségű pedagógusok vagy külső szakemberek vég-

zik 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 felkészí-

tésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az igazgatóhelyettes 

felelősek. 

 

• A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi köve-

telményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus 

tartja.  

 

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

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

iskolai, rendezvények színesítését is szolgálja. A kóruspróbák meghatározott időben – a rend-

kívüli eseteket leszámítva, – heti két alkalommal tarthatók. Ez időben egyéb foglalkozások 

csak az igazgató vagy helyettesének külön engedélyével szervezhetők.  

 

• A diákszínpad az iskola tanulói és szülői körében jelentkező igényeket elégitheti ki műkö-

désével. Feladata tehetséges diákjaink számára kibontakozási lehetőség biztosítása, produk-

ciók készítése az iskola és a város különféle kulturális rendezvényeire. 

 

• Az iskola galériájában havi gyakorisággal különböző jellegű kiállítások megrendezésére 

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

Tevékenységének irányítása az igazgató által megbízott pedagógus feladata. 

 

• Mozilátogatás keretében a tanulók évente legfeljebb két filmet tekinthetnek meg iskolai ke-

retben. Lehetőség szerint olyan filmeket kell választani, amelyek a tanulók kulturális, törté-

nelmi vagy művészeti ismereteit bővítik, és alkalmasak arra, hogy szakórákon, vagy az osz-

tályfőnöki 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 tanítási 

időben egy órás időtartamú hangverseny-látogatást szervezünk.  Minden osztályt egy-egy 

szaktanár, illetve az osztályfőnök elkísér a hangversenyre. 

 

• Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen 

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

talatokat szerezhetnek az Európai Unió országairól és az ország környezetében működtetett 

oktatási intézményekről. Külföldi utazások az igazgató engedélyével és pedagógus vezetés-

ével, a szülők hozzájárulásával szervezhetők. 

 



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

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

olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi kirándulá-

sok szervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell szabályozni. 

 

7. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok  

meghatározásának elvei és korlátai 

A „házi feladat” és „házi dolgozat” céljai: 

• újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat; 

• készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat; 

• önálló kutatómunkát végezni valamely témában; 

• alkotómunkát végezni valamely témában. 

 

Elvek: 

• Házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz ha a fenti célok egyikét sem szolgálja). 

• A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a 

tanulónak naponta 5-6 (7) ill. 8 órája van, és minden órán tűznek ki a számára kötelezően meg-

oldandó feladatot. 

• Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló ké-

pes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak min-

dig legyen olyan része, amelynek elvégzésére/elkészítésére/ megtanulására mindenki képes.)  

• A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra vonatko-

zóan) ellenőrizni kell. A szaktanárok az írásbeli házi feladatokat ellenőrzik, a hibás megoldá-

sokat kijavítják. Pedagógusaink törekszenek arra, hogy a tanulókat az írásbeli házi feladatok 

rendszeres elkészítésére ösztönözzék. 

• Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni 

a mulasztás okai szerint: 

 nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy annak alapjául 

szolgáló anyag nem értéséből fakad; 

 meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján kívül 

(igazolt betegség) mulasztotta azt el; 

 a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhető” elégtelennel. (Ér-

demjegyet csak tudásra adunk. Az el nem készített feladattal tudásszint nem mérhető. A 

házi feladat elvégzésének hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai eszközökkel 

és módszerekkel lehet és kell büntetni. Ez lehet feleltetés, a házi feladathoz hasonló 

feladat dolgozat formájában történő megíratása, pótfeladat kitűzése, stb.) 

• Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvég-

zését –a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 



• Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról 

a másikra szokásos. 

• A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes 

kutatómunka, képzőművészeti alkotás, forrásfeldolgozás) az elkészítés határidejét különös 

gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani. 

• A házi dolgozatot a szaktanár érdemjeggyel értékeli. Igazolt hiányzásaira hivatkozva a ta-

nuló a szaktanártól kérheti a beadási határidő módosítását. 

 

A házi dolgozatok íratásának rendje és korlátai a következők: 

• a házi dolgozat témáját a szaktanár tanórán, legalább kéthetes beadási határidővel adja ki,  

• a házi dolgozat beadási határidejét a szaktanár úgy határozza meg, hogy a beadási határidőt 

megelőző két hétre másik, már kiadott házi dolgozat határideje ne essék, 

• a beadási határidő lejártát követő két héten belül a szaktanár a házi dolgozatokat kijavítja és 

kiadja a tanulóknak. 

• A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat 

(pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, il-

letve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta. 

• Az otthoni felkészüléshez előírt szóbeli feladatok elvégzése kötelező, kivéve, ha a szaktanár 

a feladatot kifejezetten szorgalmi házi feladatként adja ki. A kötelező szóbeli feladatból a 

szaktanár a tanulót a következő tanórán beszámoltathatja, teljesítményét érdemjeggyel érté-

kelheti. 

 

Az otthoni felkészüléshez kötelezően előírt szóbeli feladatok kiadásának rendje és korlátai a 

következők: 

• a kötelező szóbeli házi feladatot a szaktanár a tanórán adja ki; 

• a kiadott feladatot a szaktanár a kiadását követő tanórán kéri számon, 

• Az OKJ vizsgát előkészítő szakdolgozatot és egyéb vizsgafeladatot – annak pontos leírásá-

val – a beadási határidő előtt legalább 4 hónappal kell kiadni. 

 

Ha a kötelező szóbeli házi feladat számonkérésekor az előző pontban felsorolt feltételek vala-

melyike nem teljesül vagy a tanuló az előző tanóráról igazoltan hiányzott, akkor a tanuló kéré-

sére a kapott érdemjegyet az értékelésnél, minősítésnél nem vesszük figyelembe. 

 

A számonkérési, értékelési formák (szóbeli, írásbeli) helyes aránya a pedagógia örök dilem-

mája. A képesség és készségfejlesztés követelménye a két forma egyenlő arányát kívánná. 

Ugyanakkor a felsőoktatási intézmények vizsgarendszere az írásbeli számonkérési formákat 

részesíti előnyben. A tanulók kifejezőkészségbeli hiányosságai, a felgyorsult élettempó hatá-

sára kialakult rövidített, szinte csak jelzésszerű – az egyedi, választékos stílust nélkülöző – be-

szédjük az iskola felelősségét növeli ezen a téren. A magas osztálylétszámok, a mennyiségében 

és sokféleségében egyre bővülő közvetítendő ismeretanyag elsajátításának pontos ellenőrzése 

szintén az írásbeli számonkérést részesíti előnyben. 

 



Elvek: 

 A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján szüle-

tett érdemjegyekből, azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség 

fejlesztésére, amelyekből későbbi tanulmányaik során a tanulók szóbeli vizsgát kötelesek tenni 

(illetve tehetnek). 

 A bizonyítottan részképesség-hiányos (dislexiás, disgrafiás), illetve írásképtelenséget 

okozó fogyatékkal élő diákot az írásbeli számonkérés minden formája alól fölmentjük.  

 Az írásbeli munkák ellenőrzése és a tapasztalatok visszajelzése során különös figyelmet 

fordítunk arra, hogy a diákokat megtanítsuk jegyzetelni. 

 Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésébe beleértjük azt is, hogy megtanítjuk a diákokat az 

információhordozók használatára. (Pl. szövegszerkesztés, az Internet használata levelezésre, 

forrásgyűjtésre, stb.) 

 A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját 15 munkanapon belül 

értékelni, javítani kell: ellenkező esetben annak – fontosabb – visszajelzés jellege háttérbe szo-

rul „jegyszerző” funkciója mögött. 

 

1. A tanuló írásbeli beszámoltatásának formái a következők: 

a) témazáró dolgozat: egy teljes tantervi téma számonkérésére szolgáló, egy tanórát ki-

töltő, az ismeretek felidézését és alkalmazását egyaránt megkövetelő írásbeli számonké-

rési forma, a témazáró dolgozatban szereplő feladattípusok arányai megfelelnek a tan-

anyag és a tantervi követelmények belső arányainak; 

b) egyéb dolgozat: egy tantervi téma valamely részének (2-3 órára feladott egység) szá-

monkérésére szolgáló, legfeljebb egy tanórát kitöltő írásbeli számonkérési forma, amely-

ben az ismeretek felidézése az alkalmazástól függetlenül vagy azzal együtt is számon 

kérhető. 

 

2. Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai a következők: 

a) témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt bejelenti,  

ill. az elektronikus naplóban előre jelezni kell.  

A dolgozatot 15 munkanapon belül kijavítja, egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot 

nem íratunk. 

b) egy tanítási napon egy témazáró dolgozat mellett legfeljebb két egyéb dolgozat íratható. 

A fenti korlátozások nem vonatkoznak a tanórákat csak részben kitöltő röpdolgozatra. 

c) a szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az előző dolgoza-

tot kijavítva ki nem adta a tanulóknak. 

d) azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a tanév rendjében meghatározott mérési fel-

adatok végrehajtásában vesz részt, más tanórai foglalkozáson való részvételre a művészeti 

és a testnevelési órák kivételével nem kötelezhető. [243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. 

§ (2)] 

  



 

3. Ha a szaktanár a témazáró dolgozatokra kapott érdemjegyeket a félévi és a tanév végi osz-

tályzatok megállapításakor kétszeres súllyal kívánja figyelembe venni, akkor erre a tényre a 

tanév elején – legkésőbb az első témazáró dolgozat megíratása előtt – felhívja a tanulók 

figyelmét, s az elektronikus naplóban a súlyozást beállítja. 

 

4. Ha a dolgozat kizárólag a tanult ismeretek azonosítását, kiválasztását, illesztését, közlését, 

felidézését tartalmazza, akkor a dolgozat értékelésénél a következő – a dolgozatra adható 

összes pontszám százalékában megadott – ponthatárokat alkalmazzuk: 

a) jeles (5): nyolcvanhét és fél százaléktól; 

b) jó (4): hetvenöt százaléktól; 

c) közepes (3): hatvankettő és fél százaléktól; 

d) elégséges (2): ötven százaléktól. 

5. Ha a dolgozat a fenti tevékenységeken kívül tartalmaz még információ átalakítást, jelentés 

és összefüggés kifejtést, következtetést, bizonyítást, tudásfelhasználást a gyakorlati feladat 

megoldása során, akkor a dolgozatra adható összes pontszám százalékában megadott pont-

határok a következők: 

a) jeles (5): 80-85 százaléktól; 

b) jó (4): 60-65 százaléktól; 

c) közepes (3): 40-45 százaléktól; 

d) elégséges (2): 20-25 százaléktól. 

 

6. Ha a szaktanár a fent meghatározott ponthatárok alkalmazása során szükségesnek látja, az 

adott osztályban, csoportban az egyes ponthatárokat legfeljebb néhány százalékkal lefelé 

vagy felfelé módosíthatja. 

 

A kapott osztályzatokat a diákok és szüleik (nevelőik) az elektronikus naplóban az egyedileg 

biztosított hozzáférésük alapján megtekinthetik.  

Témazáró dolgozat alól nincs felmentés. Dolgozati időpontok ütközése esetén az érdekelt taná-

rok jussanak megegyezésre. 

Az iskola által szervezett színházi előadásokat, hangversenyeket, kirándulásokat, stb. követő 

napokon csak témazáró dolgozatot lehet írni, de a színházlátogatók, a hangversenyen résztve-

vők, a kirándulók, stb. az egyéb számonkérési formák és az előző napon feladott házi feladat 

megírása alól mentesülnek. A szervező lehetőség szerint előre tájékoztatja a szaktanárokat a 

színházlátogatások, hangversenyek, stb. időpontjáról a számonkérések tervezhetősége érdeké-

ben. 

 

8. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmá-

nyok alatti vizsgák tervezett ideje 



Az osztályozó vizsgák követelményeit a Helyi tanterv tartalmazza, a vizsgák tervezett időpont-

jait az iskolai Munkaterv rögzíti. 

 

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

 

9i 9g 9m 10i 10g 10.m 11i 11g 11m 

24 13 24 22 19 14 21 19 19 

                  

  12i 12g 12m 1/13m 2/13m 5/13i 5/13m   

  19 11 22 14 7 11 19   

 


