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1.) Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató a 2015/2016-os tanévben 

 

ALSÓ TAGOZAT – 1. osztály 

 

A jelentkezés módja: a felvételről az intézményvezető dönt az emelt szintű oktatás jellegének 
való megfelelés alapján. 

 
A felvétel menete: 

 2015. április – bemutatkozás; 

 A felvételre javasolt tanulók névsorát 2015. május közepén kifüggesztjük a portán; 

 A beiratkozás előre várhatóan 2015. április vége. 
 

Az alkalmasság feltételei: 

 
Ének-zene speciális tantervű osztályba azokat a gyerekeket várjuk, akik: 

 
- tudják, és szívesen éneklik az óvodában tanult dalokat, 

- 3-4 ütemű ritmust vissza tudnak tapsolni, 
- 3-6 ütemből álló dallamfordulatot tisztán vissza tudnak énekelni, 
- motiváltság, 

- gazdag szókincs, 
- helyes mondatalkotás, 

- tartós figyelem, pontos emlékezet, jó megfigyelőképesség, 
- sokoldalú érdeklődés. 

 

Az angol vagy német speciális tantervű osztályba azokat a gyerekeket várjuk, akik: 

 

- tisztán ejtik a hangokat, szavakat, 
- az átlagosnál fejlettebb szóbeli kifejezőkészségük van, 
- alapvető ismereteik vannak önmagukról, családjukról, 

(lakcím, apa, anya neve, testvérek) 
- tájékozottak a környezetükről (évszakok, nap, napszak), 

- motiváltság, 
- gazdag szókincs, 
- helyes mondatalkotás, 

- tartós figyelem, pontos emlékezet, jó megfigyelőképesség, 
- sokoldalú érdeklődés. 
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GIMNÁZIUMI TAGOZAT – 9. ÉVFOLYAM 

 
INTÉZMÉNYÜNK GIMNÁZIUMI TAGOZATÁN  KÉT OSZTÁLYBAN ÖT ÉVFOLYAMOS, 

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ TANTERVŰ OKTATÁS FOLYIK. 
 

A 9. évfolyamra történő jelentkezés esetén gimnáziumi tagozati kódjaink: 

 
01 ÖT ÉVFOLYAMOS – NYELVI ELŐKÉSZÍTŐRE  ÉPÜLŐ  –          ÉNEK-ZENE     TAGOZAT 

02 ÖT ÉVFOLYAMOS – NYELVI ELŐKÉSZÍTŐRE  ÉPÜLŐ  –     KOMMUNIKÁCIÓ     TAGOZAT 
03 ÖT ÉVFOLYAMOS – NYELVI ELŐKÉSZÍTŐRE  ÉPÜLŐ  –  POÉTIKA-ÚJSÁGÍRÁS   TAGOZAT 
04 ÖT ÉVFOLYAMOS – NYELVI ELŐKÉSZÍTŐRE  ÉPÜLŐ  –              ANGOL      TAGOZAT 

05 ÖT ÉVFOLYAMOS – NYELVI ELŐKÉSZÍTŐRE  ÉPÜLŐ  –              NÉMET      TAGOZAT 
 

A 9. évfolyam mindkét osztályában csak nyelvi oktatás folyik: 

 emelt szintű angol / német 

 emelt szintű német / angol 

 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás a felnövekvő generációtól használható 
idegennyelv-tudást igényel. E nélkül a diákok nem tudnak élni az Unió nyújtotta 
lehetőségekkel (továbbtanulás, munkavállalás). Intézményünkben a magas színvonalú 

nyelvtanítás következtében a legtöbb tanuló eljut a nyelvvizsgáig.  
Emellett a diákjaink számára kötelező az ECDL vizsga megszerzése.  

 
A 10. évfolyamtól az öt évfolyamos, nyelvi előkészítő tantervű oktatásra az alábbi tagozatok 

kerülnek bevezetésre  az egyik osztályban: 

 emelt szintű ének-zene 

 emelt szintű kommunikáció  

 emelt szintű magyar (poétika) 

 

A többi tantárgy oktatása az általános gimnáziumi tanterv szerint történik, valamint az ének-zene/ 
kommunikáció/ poétika tanítása is bevezetésre kerül. 

 
Ének-zene tagozat (01)   

ének-zene órák száma: 3 óra + 3 énekkar/ hét 

 
A felvételt nyert diákok magas óraszámban tanulják az éneket, bekapcsolódnak az 

iskola Budapestért Díjas és Nemzetközi Nagydíjas énekkarába. Rendszeresen fellépnek az 
iskola által szervezett hangversenyeken, templomokban, a Zeneakadémián, a Vigadóban, 
valamint rádió- és televízió felvételeken.  

Minden évben 1-2 alkalommal külföldi szereplésre vagy kórusversenyre utaznak a 
tehetséges diákjaink. 

Az ének-zene tagozatot azoknak ajánljuk, akik szeretik a zenét, énekkarosok voltak, 
vagy játszanak valamilyen hangszeren.   

A kiválasztásnál előny, ha az általános iskolában is zenetagozaton tanultak, de 

bárhonnan bekerülhetnek azok, akik zenei tehetséget mutatnak.  
 

Iskolánkban a hangképzés, a magánének tanulás, valamint zongorakíséretes              

korrepetálás biztosított.  
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A felvett tanulók részére – igény szerint – hangszer-tanulási lehetőséget a XVIII. kerületi 

Dohnányi Ernő Zeneiskola biztosít. Ugyanitt szimfonikus és fúvószenekari tagság és 
szereplések várják a tehetséges muzsikusokat.   

 

Kommunikáció (tagozatkód 02)  

kommunikáció órák száma: 3 óra/hét 

 

Iskolánk kommunikáció tagozatos osztályában a diákok megismerkedhetnek a 

kommunikáció elméleti és gyakorlati kérdéseivel, betekintést nyerhetnek a 
hétköznapjainkban oly nagy szerepet betöltő média felépítésébe, működésébe.  

Célunk, hogy tanulóinkkal megismertessük a kommunikációs rendszerek 

működését, a közösségi kommunikáció sajátosságait, valamint a kommunikáció és a média 
fontos intézményeit. Emellett kiemelten fontosnak tartjuk általános műveltségük 

gyarapítását, írás- és beszédkészségük fejlesztését. 
             Diákjaink az ötödik év végére jártasságot szereznek a fontosabb műfajok 

alkalmazásában. Gyakorlati feladataik között szerepel az iskolai diákújság, a Polyhymnia 

szerkesztése és az iskolarádió működtetése. 
  A képzés során megszerzett ismeretek, jártasság, gyakorlat szilárd alapot biztosít 

számos főiskola és egyetem humán szakára való felkészüléshez. 
 

 

Poétika – újságírás (tagozatkód 03)  

poétika órák száma: 3 óra/ hét 

 
Poétika osztályunkban a magyar nyelv és irodalom tanterv hangsúlyos részét képezi 

a költészettan és valamennyi irodalmi műfaj elemzés és alkotás szintjén egyaránt.  

Célunk a fogalmazáskészség és az egyéni stílus kialakítása, fejlesztése, írásbeli és 
szóbeli gyakorlatokkal.  A kiváló tanulók irodalmi alkotásai, publicisztikai művei az évente 

megjelenő Polyhymnia című iskolai diákújságunkban jelennek meg.  
Irodalomtanításunkban a beszédkészség, a retorika fejlesztésére magas óraszámot 

fordítunk. Kiemelt feladat a próza- és versmondók tehetséggondozása. 

 

Angol (tagozatkód: 04) 

 

Német (tagozatkód: 05) 

 

Az idegen nyelvi speciális osztályok számára külföldi utakat szervezünk nyelvgyakorlás 
céljából.  

 

 

BEMUTATÓ ÓRÁK 

 

Az egyes tagozatról bemutató órák keretében alkothatnak képet a nyolcadikos diákok. Ennek 

érdekében nyílt napokat szervezünk, melynek dátumai:  
     2014. október     15.               8.00 óra 

2014. november   5.               8.00 óra  

 
A nyílt napokon az érdeklődő tanulókkal együtt a szülőket és a tanárokat is szeretettel várjuk.  
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A  FELVÉTELI  ELJÁRÁS   RENDJE 

 

 

Iskolánk központi felvételi írásbeli vizsgát tart magyar nyelv és irodalom, illetve matematika 

tantárgyakból. 
 

Időpontja: 2015. január 17. (szombat)  10:00 óra 

 

Az általános iskolák diákjai 2014. december 10-éig jelentkezhetnek a gimnáziumi központi 

felvételi írásbeli vizsgára.  
Az ehhez szükséges jelentkezési lap az általános iskolákban igényelhető. 

 

Pótló központi írásbeli vizsgát szervezünk azok számára, akik az előző vizsgán alapos indok 

miatt nem tudtak részt venni. 
 
 Időpontja: 2015. január 22.(csütörtök) 14:00   óra 

 

Intézményünk saját felvételi vizsgát is tart, melyről minden jelentkezőt írásban értesítünk. 

 
A felvételi vizsgák időpontjai: 2015.  február 17.         14:00   óra 

Pótnap:           2015.  február 25.         14:00   óra 

 
 

 

 

A FELVÉTELI KÖVETELMÉNYE 

 

 

A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, a Mozaik Tankönyvkiadó és az Apáczai Tankönyvkiadó 
tantervei alapján: 
 

 a zenei osztályba jelentkezők zenei alkalmassági vizsgára, szóbeli és esetleg hangszeres 
játékra készüljenek,  

 a kommunikáció tagozat iránt érdeklődőknek a kommunikációs készségét mérjük fel,   

 a poétika-újságírás tagozatra a vers- és prózamondók egy szabadon választott mű 

előadására készüljenek, valamint a poétika szakra pályázók hozzák magukkal írásbeli 
munkáikat, 

 a nyelvi osztályba (angol/német) jelentkezőknél idegen nyelvű teszt kitöltésére és 
beszélgetésre kerül sor. 

 
Figyelembe vesszük az általános iskolai bizonyítványt és a tanulmányi versenyeken elért 
helyezéseket.  

Az általános felvételi eljárásra a tanulók a saját általános iskolájukban jelentkezhetnek.  
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FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK 

 

 

Valamennyi tanulmányi területre a jelentkezések elbírálása egységes. A felvételi eljárásban 
figyelembe vesszük a központilag szervezett vizsgák eredményét és a felvételi vizsgán elért 
eredményt 50 – 50  %-ban. 

   

 Hozott pontok:   

 

 a) az általános iskolában elért eredmények (maximum: 50 / 60 pont) 

 

  7.osztály 

év végi 

8.osztály 

félévi 

    

magyar nyelv 5                5  
 
    maximum: 50 pont 

magyar irodalom 5 5 

történelem 5 5 

matematika 5 5 

idegen nyelv  5 5 

ének-zene 5 5                  +  10 pont  

ének-zene tagozatra 
jelentkezés esetén  

elérhető pont: 
 

maximum: 60 pont 

 
 

b) központi írásbeli felvételi vizsgán elért eredmények (maximum: 100 pont)  

                        magyar nyelv és irodalom            maximum:  50 pont  

  matematika              maximum:  50 pont  
  

 A felvételi vizsgán szerzett pontok :            

  angol nyelv                        50 pont 
  német nyelv                                             50 pont 

  poétika                                   50 pont 

            ének-zene                               40 pont 

                       kommunikáció                                                                                       50 pont  

 

Intézményünk 8. osztályt végzett tanulói felvételi vizsga nélkül folytathatják a tanulmányaikat a 

gimnáziumi tagozaton.  
Ennek feltételei:   

 magatartás és szorgalom minősítése legalább jó, 

 tanulmányi átlag legalább 3,8 az alább tantárgyakból: magyar nyelv és 
irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem 

 az adott tagozat tantárgyából az osztályzata: jeles vagy jó.  
 

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

jelentkező részére (szülői kérelem alapján) a felvételi során biztosítjuk az esélyegyenlőséget.  



 7 

A szülői kérelemhez csatolni kell a hivatalos szakértői véleményt. Az iskola igazgatója a 

kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg. A döntés kizárólag a központi írásbeli 
vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. 

 A Nemzeti Köznevelési Törvény 51. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 
jogszabályban felsorolt tanulók részére a felvételi vizsgán hosszabb felkészülési időt biztosítunk, 
az írásbeli vizsgán, szükség esetén lehetővé tesszük a tanuló iskolai tanulmányai során alkalmazott 

segédeszköz (írógép, számítógép) alkalmazását, szükség esetén pedig az írásbeli beszámoló 
szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. 

Amennyiben a jelentkezők a hozott pontot képező tantárgyak közül nem mindegyikből 
rendelkeznek félévi, illetve év végi osztályzattal, a felvételi pontszám megállapításához másik 
tantárgy(ak) figyelembe vételét kérhetik (kivétel a testnevelés, rajz, technika és ének-zene 

tantárgy). 
 

 
A jelentkezők rangsorolása:  

 

A jelentkezők rangsorát a hozott és a szerzett pontszámok szerint állapítjuk meg tagozatonként.  
 

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a 
rangsorban: 
 

 a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót (igazolás alapján), 

 azt a jelentkezőt, akinek lakóhelye, illetve tartózkodási helye az iskola székhelyének 

településén található,  

 aki a felvételi írásbeli vizsgán a tagozatának megfelelő tantárgyakból jobb eredményt ért el. 

 
A vidéki diákjaink számára a kollégiumban való elhelyezést megoldjuk. 

 
 
Specialitásaink a gimnáziumban: 

 

 Középiskolai előkészítőt szervezünk novembertől februárig a felvételi tárgyakból.  

 

 Egyetemi előkészítőt szervezünk októbertől májusig. 

 

 Ének-zene tagozatos tanulóink magánének képzésben részesülnek.   

 

 Igény szerint hangszeres képzést, zenekari tagságot biztosít a Dohnányi Ernő 

Zeneiskola.  
 

 Középfokú számítógép kezelő tanfolyam működik a Pogány Frigyes 

Szakközépiskolával közös szervezésben. 
 

 Pedagógia tantárgyat tanulhatnak a tanári pályára készülők. 
 

 Német/angol nyelvű idegenvezetői szakmai tanfolyam működik a kerület gimnazista 
diákjainak a Karinthy Frigyes Gimnáziumban. 
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2.) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 

száma 

 

Alsó tagozat 

  

Beiratkozás az 1. évfolyamba:      2015. április közepe 

       
Az első szülői értekezlet időpontja:     2015. június közepe 

 
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:  2 

 

Gimnáziumi tagozat 

 

       Beiratkozás a 9. évfolyamba:      2015. június 24. 11:00 - 16:30 
 
       Az első szülői értekezlet időpontja:     2015. június 24. 17:00 

 
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:  2 
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3.) A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 

díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy 

főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a 

jogosultsági és igénylési feltételeket is. 

 

 

A köznevelési intézményekben egyes szolgáltatások térítésdíj-vagy tandíjkötelesek. 
A térítési díj összege nem lehet kevesebb a jogszabályokban meghatározott alsó határértéknél.  

 
A fizetési kötelezettség részletes szabályait a köznevelésről szóló törvényhez kapcsolódó 

végrehajtási jogszabály, a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet határozza meg. 

 
Térítésmentesen biztosított iskolai közfeladatok: 

 tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő, a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató 

foglalkozás, 

 a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további alkalommal 

történő megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a 
tanulmányi követelményeket nem teljesítette, 

 az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és nem kötelező egyéb 

foglalkozás, 

 a tanulmányi verseny, szakkör, diáknap, énekkari foglalkozás, művészi torna, néptánc, az 

iskolai sportkör, a házibajnokság, az iskolák közötti versenyek, bajnokságok, 

 az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje 

alatti felügyelet, 

 az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig 

és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói 
jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító és pótlóvizsgája, 

 a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát, 

 a tanulók – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres 

egészségügyi felügyelet, 

 a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt 

tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapos testedzést szolgáló foglalkozás, 

 az iskola létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatás 
igénybevételekor. 

 
Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

 a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt 
az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor az általános iskolai, középfokú 

iskolai köznevelési feladatok, 

 a független vizsga, 

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

 az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány 
megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító és pótló vizsgája. 

 

A térítési díj összegét a Kormányrendelet részletesen szabályozza. 
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Étkeztetés: 

 A tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint térítési díjat köteles 

fizetni. 

 Kivételt jelentenek ez alól a törvényben meghatározott jogcímeken ingyenes vagy 

kedvezményes étkezésre jogosult tanulók. 

 Az étkezés térítési díját havonta az intézményben kifüggesztett, valamint az iskola 

honlapján meghatározott időpontban lehet befizetni, illetve átutalni. 

 A befizetett étkezés lemondása legkésőbb az igénybevétel előtti nap délelőtt 9:00 óráig 

lehetséges. 

 A túlfizetés összegét a szülő kérésére az intézmény visszafizeti, szülői kérelem hiányában 

beszámítja a következő havi térítési díjba. Lemondás hiányában az étkezési díj nem 
igényelhető vissza. 

 

 
ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

 
Igénylés esetén étkezési támogatást (normatív kedvezmény) biztosít az iskola a nappali rendszerű 
iskolai oktatásban résztvevő tanulók számára, ha a gyermek: 

 tartósan beteg (szakorvos igazolja) – 50%os kedvezményben részesül, 

 három vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja) - 

50%os kedvezményben részesül, 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat igazolja)  

- az általános iskola valamennyi osztályában – ingyen étkeznek,  
- a középiskolások 50%-os kedvezményben részesülnek. 

 

Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező 
részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. 

A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel 

is.  

 

Az igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával, valamint a szükséges 
dokumentumok csatolásával kell bejelenteni. 

Az igénylőlapot legkésőbb 2015. május 30-ig kell leadni az osztályfőnöknek vagy a gazdasági 
irodában. 

Az igénylőnek egy, az iskola pecsétjével ellátott igazolólap kerül kiállításra arról, hogy az 
igénylőlap és az igazolások leadása határidőre megtörtént. 
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Igénylőlap az étkezési támogatáshoz a 2015/2016-os tanévre 

Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium 
1181 Budapest, Vörösmarty utca 64. 

OM - 035322 
Normatív kedvezmény iránti igény 

 

A tanuló neve:                                                                     Jelenlegi osztálya: 

Lakcíme: 
Tanulóazonosító száma: 

A szülő (gondviselő) neve: 

Telefon és e-mail: 

Lakcím: 

Azonosító iratának típusa: 

Száma: 

 

Alulírott – a fent nevezett tanuló esetében – a tankönyvpiac rendjéről szóló a diákétkeztetés 

rendjéről szóló 6./2005. (VI.20.) JCSSZEM_BM_PM rendeletben biztosított normatív 

kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be , mert a hivatkozott jogszabályban 

meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül: 
 
A tanuló: (Kérjük, hogy a négyzetbe tett x-szel jelölje meg a választást. 

 tartósan beteg, 

 három vagy többgyermekes családban él 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 
azok változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt. 

Az igénylőlapot legkésőbb május 30-ig (1-9. évfolyam június 15-ig) kell az iskolába visszajuttatni. 
 

 Normatív kedvezmény igénybevételére nem vagyok jogosult. 

 

Kelt: ……………………………………… 

 
         

 
……………………………………. 

                 szülő aláírása 
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Tankönyvek térítési díjával kapcsolatos tudnivalók: 

 Az iskola a szülők által írásban jelzett igények alapján tanulói számára ingyenesen 
kölcsönzi a tankönyveket, tanulási segédleteket. A dokumentumok az iskola tulajdonát 

képezik, ezért hibátlan állapotban (szándékos rongálás, firkálás, kiemelés, kivágás, 
szakadás stb. nélkül) a tanév végén szankciók nélkül visszaadhatók. 

 Amennyiben a dokumentum további használatra a kölcsönző hibájából nem alkalmas 
(vagy elvész), meg kell fizetni az okozott kárt. 

 

 A térítési összegek beszedését a könyvtáros-tanár indítja el. A  rendeltetésszerű 
használat során elhasználódott dokumentumokat intézményvezetői engedéllyel le kell 

selejtezni. 
 

TANKÖNYVELLÁTÁS 

 
A normatív kedvezmény 12.000 Ft/fő igénybevételéhez szükséges legfontosabb tudnivalók. 

 
Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) biztosít az iskola a nappali 

rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók számára, ha a gyermek: 

 tartósan beteg (szakorvos igazolja), 

 testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos (szakértői és rehabilitációs bizottság 

igazolja) 

 a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hiperkinetikus vagy 
kóros aktivitászavar (szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye fogadható el), 

 három vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja), 

 nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja), 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat igazolja). 

 

Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező 

részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. 
A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel 

is.  

 

Az igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával, valamint a szükséges 

dokumentumok csatolásával kell bejelenteni. 
Az igénylőlapot legkésőbb 2015. május 30-ig kell leadni az osztályfőnöknek vagy a gazdasági 

irodában. 
Az igénylőnek egy, az iskola pecsétjével ellátott igazolólap kerül kiállításra arról, hogy az 
igénylőlap és az igazolások leadása határidőre megtörtént. 

A tankönyvek átvételekor, az iskola által kiadott igazolás ellenében kapja meg a tanuló ingyenesen 
a tankönyvet. 
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Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz a 2015/2016-os tanévre 

Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium 
1181 Budapest, Vörösmarty utca 64. 

OM: 035322 
 

Normatív kedvezmény iránti igény 

 

A tanuló neve:                                                                     Jelenlegi osztálya: 

 

Lakcíme: 

Tanulóazonosító száma: 

A szülő (gondviselő) neve: 

Telefon és e-mail: 

Lakcím: 

Azonosító iratának típusa: 

Száma: 

 
 

Alulírott – a fent nevezett tanuló esetében – a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi 
XXXVII. Törvény 8.§ (4) bekezdésében, ill. a 23/2004. évi ) OM rendelet 22. § (2) bekezdésében 
biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a 

hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül: 
 

A tanuló: (Kérjük, hogy a négyzetbe tett x-szel jelölje meg a választást!) 
 

 tartósan beteg, 

 testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

 a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hiperkinetikus vagy 

kóros aktivitászavar, 

 három vagy többgyermekes családban él, 

 nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 

azok változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt. 
Az igénylőlapot legkésőbb 2015. május 30-ig (1. és 9. évfolyam 2015. június 15-ig) kell az 
iskolába visszajuttatni. 

 

 Normatív kedvezmény igénybevételére nem vagyok jogosult. 

 

Kelt: ……………………………………… 

 
 
        ……………………………………. 

                 szülő aláírása 
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4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapítása és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat 

tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék 

ellenőrzéseinek nyilvános megállapítása, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 

megállapításai. 

 

 

Időpont Az ellenőrzést  

végezte 

Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzés eredménye  

2007. május HOIGESZ Szabadság, leltározás, számítástechnikai 
eszközök és  

szigorú számadású nyomtatványok 
nyilvántartásának ellenőrzése. 

Szabályszerűségi ellenőrzés 

A nyilvántartásokat rendben 
találták. 

2007.  HORVÁTH & 
DUBECZ 

TANÁCSADÓ 
KFT. 

Általános pedagógiai ellenőrzés A nyilvántartásokat rendben 
találták. 

2007. október XVIII. kerületi 

önkormányzat 

Mérleg szabályszerűségi ellenőrzés Eltérés nem mutatkozott. 

2008. február GESZ Szabályszerűségi vizsgálat A nyilvántartásokat rendben 
találták. 

2008.február XVIII. kerületi 

önkormányzat 

Jubileumi jutalom kifizetésének 

jogossága 

Eltérés nem mutatkozott. 

2009. április  GESZ Pénzügyi szabályszerűségi vizsgálat A nyilvántartásokat rendben 
találták. 

2011. február XVIII. kerületi 

önkormányzat 

Normatív hozzájárulás  

elszámolásának ellenőrzése 

A mutatószámok  

megegyeznek az  
intézményben található  
tanügyi nyilvántartásokban 

szereplő adatokkal. 

2011. október 
 

XVIII. kerületi 
önkormányzat 

A normatív hozzájárulás elszámolásának 
alapjául szolgáló adatszolgáltatás 

ellenőrzése 

A mutatószámok  
megegyeznek az  

intézményben található  
tanügyi nyilvántartásokban 
szereplő adatokkal. 

2011. november GESZ Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés Eltérés nem mutatkozott. 

2012. október XVIII. kerületi 
önkormányzat 

A normatív hozzájárulás elszámolásának 
alapjául szolgáló adatszolgáltatás 
ellenőrzése 

A mutatószámok  
megegyeznek az  
intézményben található  

tanügyi nyilvántartásokban 
szereplő adatokkal. 
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5. A nevelés-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a 

nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja. 

 

NYITVATARTÁS MINDEN MUNKANAPON: 6:00-22:00 

 

Tanév rendje az 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelete alapján: 

 

• Szorgalmi idő első napja:   2014.09.01. 

• Szorgalmi idő utolsó napja:   2015.06.15. 
• Középiskolában befejező évfolyam: 2015.04.30. 
• Félév vége:     2015.01.16. 

• Félévi értesítő kiadása:   2015.01.23. 
• Tanítási napok száma:              alapfok: 181 nap 

                                             középfok: 180 nap 
 

Tanítási szünetek a szorgalmi időben: 

Őszi szünet: 2014.10.27 - 2014.10.31. 
Szünet előtti utolsó tanítási nap:  2014.10.22. (szerda) 

Szünet utáni első tanítási nap:  2014.11.03. (hétfő) 
 

Téli szünet: 2014.12.22 - 2015.01.02. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap:  2014.12.19. (péntek) 
Szünet utáni első tanítási nap:  2015.01.05. (hétfő) 

 
Tavaszi szünet: 2015.04.02 - 2015.04.07. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap:  2015.04.01. (szerda)  

Szünet utáni első tanítási nap:  2015.04.08. (szerda) 
 

A szünetek idejére a tanulók felügyeletéről gondoskodunk. 
 
 

Érettségi: 

 

2015. tavaszi: 
 - Írásbeli:    2015.05.04 - 2015.05.26. 
 - Emelt szintű szóbeli:  2015.06.04 - 2015.06.11. 

 - Közép szintű szóbeli:  2015.06.15 - 2015.06.26. 
  

Osztályozó vizsga után tehet csak a tanuló érettségi vizsgát.   
 
 

Középiskolai felvételi eljárás: 

2014. 12. 09.    tanulók jelentkezése a központi írásbelire 

2015. 01. 17.  10:00   6 és 8 évfolyamos gimnázium egységes írásbeli 
2015. 01. 17.  10:00  egységes központi írásbeli a gimnázium 9. évfolyamára 
2015. 01. 22.  14:00   pótló írásbeli  

2015. 02. 05.    a tanulók értesítése az eredményről 
2015. 02. 17. – 03.06.  szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében 

2015. 04. 24.                     tanulók kiértesítése 
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Középiskolák felvételi előkészítése: 

 
• Tagozatkódok jelentése:       2014. október 15. 

• Felvételi tájékoztató megjelentetése:     2014. október 31. 
• Végleges felvételi jegyzék megküldése a Felvételi Központnak:  2015. április 8. 

A kijelölt felvételi időszakot nem előzheti meg egyetlen felvételi sem. 

Az írásbeli vizsga központi feladatlap alapján történik. 
 

 
 Érettségi 

 

• Jelentkezés érettségi vizsgára:   2015. február 15. 
• Jelentkezés felsőfokú tanulmányokra:  2015. február 15. 

• Írásbeli érettségi:    2015. május 4 - 26. 
• Szóbeli érettségi vizsga:                        2015. június 4 - 26. 

                                                   

                                                                 
Tanítás nélküli munkanapok:  

            
• 2015. december 1.     Vörösmarty-nap 
• 2015. február 18 -19 - 20. Szakmai napok 

• 2015. április 8. Portfolió késztése 
• 2015. május 4.  érettségi szünet (gimnáziumi tagozat) 

 
 

Szülői értekezletek:                                                               

• 2014.09.08. 17:00   alsó tagozat 
• 2014.09.17. 17:00   felső és gimnázium      

• 2015.01.26. 17:00   alsó tagozat 
• 2015.02.04. 17:00   felső és gimnázium      
• 2015.04.22. 17:00   13. évfolyam                    

• 2015.05.04.  17:00   alsó tagozat 
• 2015.05.20.  17:00   felső és gimnázium            

    
 

SZMK értekezletek: 

• 2014.09.24.               17:00 
• 2015.01.07.                  17:00 

• 2015.03.25.                  17:00 
 

 

Fogadóórák:                 
• 2014.11.12.                   17:00 

• 2015.01.07.                    17:00 
• 2015.03.25.                    17:00     
• 2015.05.06.                    17:00 
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A tantestület értekezletei: 

 Alakuló tantestületi értekezlet:    2014.08.25. 

 Tanévnyitó tantestületi értekezlet:    2014.08.28. 

 Félévi alsós osztályozó értekezlet:    2015.01.19. 

 Félévi felsős osztályozó értekezlet:    2015.01.20. 

 Félévi gimnáziumi osztályozó értekezlet:   2015.01.21. 

 Félévi tantestületi értekezlet:    2015.01.28. 

 Tavaszi nevelési értekezlet:                  2015.04.15. 

 Év végi alsós osztályozó értekezlet:              2015.06.08. 

 Év végi felsős osztályozó értekezlet:   2015.06.16. 

 Év végi gimnáziumi osztályozó értekezlet:  2015.06.15. 

 Tanévzáró tantestületi értekezlet:   2015.06.22. 

 
            

Mérés, értékelés: 

 Első évfolyamos tanulók diagnosztikai fejlődésvizsgálata : 2014.09.08. 

 Tanulók fizikai állapotának felmérése:    2015.04.02 - 2015.05.27. 

 Országos kompetenciamérés:     2015.05.27. 

 Természettudományos mérés (7.a osztály):    2014.10.14. 

 Nyelvi mérés:       2015.06.11.  

 
 

Nemzeti ünnepek, iskolai ünnepélyek, emléknapok: 

 Aradi vértanúk      2014.10.06.    

 1956-os forradalom és szabadságharc:    2014.10.22. 

 1848-as forradalom és szabadságharc:    2015.03.14. 

 Vörösmarty-nap:       2014.12.01. 

 Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja:                 2015.02.25. 

 Holokauszt áldozatainak emléknapja (gimn.): 2015.04.16. 

 Nemzeti összetartozás napja 2015.06.04. 
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6. Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program 

(lásd az iskola honlapján a „Dokumentumok” menüpontban) 
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7. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

sor- 

szám 

 

végzettség 

 

szakképzettség 

A 2014/2015. 

tantárgyfelosztás szerinti 
feladatellátás  

 

1. főiskola 
könyvtár-magyar szakos  

általános iskolai tanár 
könyvtáros ;   

2. főiskola tanító, ének-zene szakkollégium 
tanító,  

napközi-vezető 
 

3. 

főiskola 

 

egyetem 

 

népművelő és történelem szakos általános 

iskolai tanár, 

történelem szakos középiskolai tanár 

osztályfőnök, történelem szakos tanár; 

tanulószoba vezető; 

KT elnöke;  

munkaközösség-vezető 

szakvizsgázott 

pedagógus  

4. főiskola tanító; orosz és pedagógiai szakkollégium tanító, napközi-vezető 
szakvizsgázott 

pedagógus  

5. egyetem 
német nyelv és irodalom szakos  

középiskolai tanár 
német szakos tanár  

6. egyetem kommunikáció és magyar tanár 
kommunikáció;  

napközi-vezető 
 

7. egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár német szakos tanár;  

8. egyetem 
matematika-informatika szakos középiskolai 

tanár 
informatika szakos tanár;  

9. főiskola magyar-orosz szakos általános iskolai tanár 
osztályfőnök; 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár; 

szakvizsgázott 

pedagógus  

10. egyetem angol-orosz szakos tanár angol szakos tanár  

11. főiskola 
tanító, informatika és testnevelés műveltség 

terület 

intézményvezető-helyettes; 

tanító 

 

 

12. egyetem filozófia-történelem szakos előadó; filozófia szakos tanár  

13. főiskola 

német nyelv és irodalom- 

orosz-testnevelés szakos  

általános iskolai tanár 

osztályfőnök; 

német-testnevelés szakos tanár; 
 

14. egyetem testnevelő tanár testnevelés szakos tanár  

15. 
 

egyetem 

zongoratanár,  

szolfézstanár,   

zongoraművész tanár,  

zongorakísérő – korrepetitor 

zongorakísérő  

16. főiskola 
angol nyelv és irodalom 

szakos általános iskolai tanár 
angol szakos tanár;  

17. egyetem 
német szakos középiskolai  

tanár  

osztályfőnök; 

német szakos tanár; 

 munkaközösség-vezető; 

 

18. főiskola magyar-orosz szakos általános iskolai tanár 

osztályfőnök; 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár; 

tanulószoba vezető; 

 

19. egyetem 
ének-zene tanár,  

karvezető 

ének-zene tanár, karnagy; munkaközösség-

vezető; 
 

20. egyetem 

sportedző; 

testnevelő tanár; 

gyógytestnevelő tanár 

testnevelés szakos tanár; 

osztályfőnök 
 



 20 

 

21. 

főiskola, 

 

egyetem 

 

magyar nyelv és irodalom 

szakos középiskolai tanár;  

német szakos tanár 

 

osztályfőnök; 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár; 

német szakos tanár; 

munkaközösség-vezető; 

 

22. 
főiskola biológia-kémia szakos  

általános iskolai tanár 

osztályfőnök; 

biológia-kémia szakos tanár; 

szakvizsgázott 

pedagógus  

23. 

főiskola tanító, testnevelés szakkollégium tanító; 

testnevelés; 

napközi-vezető; 

DÖK képviselő; 

osztályfőnök 

 

24. 
főiskola történelem-népművelés szakos általános 

iskolai tanár 

történelem szakos tanár,  

napközi-vezető; 

 

25. 

főiskola tanító tanító; 

osztályfőnök;  

etika szakos tanár; 

napközi-vezető 

 

26. 
egyetem történelem szakos tanár napközi vezető; 

DÖK képviselő 

 

27. főiskola  ritmikus gimnasztika  

28. 
egyetem vizuális és környezetkultúra 

szakos tanár 

rajz szakos tanár; 

napközi-vezető; 

 

29. 

főiskola 

egyetem 

tanító, 

angol nyelv és irodalom  

szakos  középiskolai tanár 

angol nyelv szakos tanár; 

munkaközösség-vezető, 

osztályfőnök 

 

30. 

főiskola tanító,  

rajz szakkollégium, 

német szakos nyelvtanár 

tanító; 

osztályfőnök;  

német szakos tanító, 

napközi-vezető 

 

31. 

egyetem magyar szakos tanár; 

biológia szakos tanár; 

angol nyelv és irodalom szakos tanár; 

amerikanisztika szakos tanár 

angol szakos tanár;  

32. 

főiskola tanító;  

orosz nyelv szakkollégium; 

tehetségfejlesztő szaktanácsadó 

tanító; 

napközi-vezető; 

munkaközösség-vezető 

szakvizsgázott 

pedagógus  

33. 

főiskola tanító; 

technika műveltség terület 

tanító; 

osztályfőnök; 

napközi-vezető 

 

34. 

főiskola ének-zene szakos tanár; 

karnagy; 

egyházzenész 

ének-zene szakos tanár; 

karnagy; 

tanulószoba vezető; 

 

35. egyetem matematika szakos tanár matematika szakos tanár;  

36. 

egyetem biológia-kémia szakos  

középiskolai tanár 

osztályfőnök,  

biológia-kémia szakos tanár; 

KT-tag 

 

37. 
egyetem fizika szakos  tanár; 

csillagász 

fizika szakos tanár; 

tanulószoba vezető 

 

38. 

egyetem technika szakos tanár; 

neveléstudomány szakos bölcsész; 

háztartásökonómia szakos tanár; 

tanító;  

népművelés szakkollégium 

intézményvezető 

technika szakos tanár; 

szakvizsgázott 

pedagógus  
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39. 
főiskola tanító; 

idegen nyelvi műveltségi területen  

angol szakos tanító  

40. 
egyetem matematika-fizika szakos tanár osztályfőnök; 

matematika-fizika szakos tanár; 

szakvizsgázott 

pedagógus  

41. 

főiskola rajz szakos tanár; 

tanító; 

vizuális nevelés szakkollégium 

tanító; 

napközi vezető; 

 

42. 

egyetem matematika szakos tanár; 

vegyész üzemmérnök; 

műszaki tanár 

osztályfőnök,  

munkaközösség-vezető,  

matematika szakos tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus  

43. 

 

egyetem 

angol szakos nyelvtanár; 

 

magyar nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár 

osztályfőnök; 

angol szakos tanár; 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

 

44. 

főiskola tanító; 

testnevelés szakkollégium 

osztályfőnök, tanító,  

napközi-vezető; 

KT-tag 

 

45. 

főiskola tanító; 

közművelődés szakkollégium 

tanító; 

napközi-vezető; 

munkaközösség-vezető 

 

 

46. 

egyetem etikatanár; 

drámapedagógus; 

francia-orosz szakos tanár 

etika szakos tanár; 

 

 

47. 

főiskola tanító; tanító; 

osztályfőnök; 

napközi vezető; 

 

48. 
egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár; 

kommunikáció szakos bölcsész 

angol szakos tanár;  

49. 

főiskola matematika-számítástechnika szakos 

általános iskolai tanár 

intézményvezető-helyettes; 

matematika-számítástechnika szakos  

tanár; 

 

50. 

főiskola tanító; 

közművelődés szakkollégium 

tanító; 

napközi-vezető; 

 

 

51. 

főiskola szociálpedagógus  tánc és dráma tanár; 

néptánctanár; 

gyermekvédelmi felelős ; 

 

52. 
főiskola 

 

tanító,  

pedagógia és rajz szakkollégium 

tanító; 

napközi vezető; 

 

53. 

főiskola 

 

egyetem 

tanító; 

pedagógiai szakkollégium; 

földrajz tanár 

intézményvezető-helyettes; 

földrajz szakos tanár; 

szakvizsgázott 

pedagógus  

54. 

főiskola tanító osztályfőnök; 

tanító; 

munkaközösség-vezető 

 

55. 

egyetem történelem szakos tanár; 

angol nyelv és irodalom szakos  

tanár 

angol nyelv tanár; 

történelem szakos tanár 

 

56. 

főiskola földrajz - biológia-matematika szakos 

általános iskolai tanár 

osztályfőnök; 

földrajz-matemat ika szakos tanár; 

munkaközösség-vezető; 

szakvizsgázott 

pedagógus  

57. egyetem énekművész hangképző tanár;  

58. 

főiskola 

 

egyetem 

tanító; 

angol nyelv és irodalom  

szakos középiskolai tanár 

osztályfőnök; 

angol szakos tanár; 

szakvizsgázott 

pedagógus  
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59. 

egyetem magyar nyelv-irodalom  

szakos középiskolai  

tanár; 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 

poétika szakos  tanár; 

 

60. egyetem matematika-informatika szakos tanár matematika-informatika szakos tanár;  

61. 
egyetem történelem-angol nyelv-német nyelv szakos 

tanár; anglisztika 

angol-német szakos tanár;  

62. 

főiskola tanító; osztályfőnök; 

tanító, 

napközi-vezető; 

 

63. 
egyetem testnevelő szakos  középiskolai tanár; 

gyógytestnevelő 

osztályfőnök; 

testnevelő szakos tanár; 

 

64. 
egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár; 

könyvtáros  

magyar nyelv és irodalom szakos tanár; 

könyvtáros; 

 

65. 
egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár német szakos tanár; 

DÖK segítő tanár; 

 

66. 

főiskola tanító; 

ének-zene szakkollégium; 

magyar nyelv és irodalom tanár; 

napközi vezető; 

gyermekvédelmi felelős; 

 

67. 

főiskola zeneelmélet- szolfézstanár; 

karvezető 

osztályfőnök; 

ének-zene szakos tanár; 

karnagy; 

 

68. 

egyetem pszichológus; 

iskolapszichológia szakirány; 

viselkedéselemző; 

Iskolapszichológus;  
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8. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktatómunkát segítők száma, iskolai 

végzettsége és szakképzettsége 

 

munkakör létszám 
iskolai  

végzettség 
szakképesítés 

iskolatitkár 

 

1 főiskola idegenforgalmi közgazdász,  
tanár 

iskolatitkár 

 

1 érettségi képesített könyvelő 

laboráns 

 

1 érettségi pénzügyi ügyintéző 

rendszergazda 

 

1 egyetem programtervező   

informatikus 

pedagógiai asszisztens  

 

1 érettségi pedagógiai asszisztens  
 

    

Összesen 5 fő   
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   9.) Az országos mérés-értékelés évenként eredményei  

 

   

   időpont 

 

  évfolyam 

 

 kompetencia 

     terület 

      

      iskolai  

       átlag 

    

    országos      

       átlag 

   

budapesti  

     átlag 

 

 

2006. május 

6. évfolyam   matematika - - - 

  szövegértés - - - 

8. évfolyam   matematika 568 494 525 

  szövegértés 567 497 532 

10. évfolyam   matematika 517 499 522 

  szövegértés 554 501 527 

 

 
2007. május 

6. évfolyam   matematika - - - 

  szövegértés - - - 

8. évfolyam   matematika 572 491 531 

  szövegértés 573 497 531 

10. évfolyam   matematika 524 499 523 

  szövegértés 561 506 533 

 

 
2008. május 

  6. évfolyam   matematika 554 499 524 

  szövegértés 593 519 547 

  8. évfolyam   matematika 577 497 512 

  szövegértés 591 506 524 

10. évfolyam   matematika 484 490 507 

  szövegértés 523 497 518 

 

 

2009. május 

  6. évfolyam   matematika 570 489 515 

  szövegértés 603 513 544 

  8. évfolyam   matematika 533 484 497 

  szövegértés 576 502 520 

10. évfolyam   matematika 506 489 506 

  szövegértés 527 496 515 

 

 

2010. május 

  6. évfolyam   matematika 1648 1498 1547 

  szövegértés 1636 1483 1544 

  8. évfolyam   matematika 1771 1622 1653 

  szövegértés 1715 1583 1617 

10. évfolyam   matematika 1618 1613 1642 

  szövegértés 1714 1620 1651 

 

 

2011. május 

  6. évfolyam   matematika 1591 1486 1541 

  szövegértés 1599 1465 1525 

  8. évfolyam   matematika 1789 1601 1636 

  szövegértés 1766 1577 1628 

10. évfolyam   matematika 1661 1635 1724 

  szövegértés 1700 1617 1723 

2012. május 

  6. évfolyam   matematika 1559 1489 1558 

  szövegértés 1605 1472 1546 

  8. évfolyam   matematika 1789 1612 1686 

  szövegértés 1728 1567 1649 

10. évfolyam   matematika 1669 1632 1727 

  szövegértés 1658 1603 1706 
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   időpont 

 

  évfolyam 

 

 kompetencia 

     terület 

      

      iskolai  

       átlag 

    

    országos      

       átlag 

   

budapesti  

     átlag 

2013. május 

  6. évfolyam   matematika 1624 1489 1548 

  szövegértés 1691 1497 1566 

  8. évfolyam   matematika 1736 1620 1669 

  szövegértés 1673 1559 1603 

10. évfolyam   matematika 1632 1640 1735 

  szövegértés 1665 1620 1725 

2014. május 

  6. évfolyam   matematika 1640 1491 1535 

  szövegértés 1601 1481 1537 

  8. évfolyam   matematika 1736 1617 1649 

  szövegértés 1695 1557 1596 

10. évfolyam   matematika 1665 1631 1723 

  szövegértés 1662 1597 1705 
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10.) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

 
                 Lemorzsolódás – tanulói jogviszonya megszűnt tanév közben 

 

Évfolyam 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 

Alsó tagozat 

összes 

 

 

5 fő 

 

 

7 fő 

 

 

5 fő 

 

3 fő 

 

2 fő 

 

Felső tagozat  

összes 

 

 

1 fő 

 

 

4 fő 

 

 

2 fő 

- 4 fő 

 

Gimnázium  

összes 

 

 

7 fő 

 

 

11 fő 

 

 

5 fő 

- 9 fő 

 

Összes 

 

 

13 fő 

 

22 fő 

 

12 fő 

 

3 fő 15 fő 

 
            

                Lemorzsolódás – tanulói jogviszonya megszűnt tanév végén 

 

Évfolyam 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 
Alsó tagozat  

összes 

 

 

- 

 

 

6 fő 

 

 

3 fő 

- - 

 
Felső tagozat  

összes 

 

 

5 fő 

 

 

1 fő 

 

 

2 fő 

- 

 

 

2 fő 

 
 

Gimnázium  

összes 

 

 

 

12 fő 

 

 

 

9 fő 

 

 

 

5 fő 

 

 

 

2 fő 

 

 

 

7 fő 

 
Összes 

 

 

17 fő 

 

16 fő 

 

10 fő 

 

2 fő 

 

9 fő 
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Évfolyamismétlés 

 

 

tanév 

évismétlési mutató 

 (%) 

általános iskola gimnázium 

 

2006/2007 0,2%     (1 fő) 0,5%        (1 fő) 
 

2007/2008 

 

0,7%     (3 fő) 3,2%        (7 fő) 

2008/2009 0,2%     (1 fő)  3,0%        (8 fő) 
 

2009/2010 0,2%     (1 fő) 2,0%        (5 fő) 

 

2010/2011 0%        (0 fő) 4,0%        (10 fő) 
 

2011/2012 0,2%     (1 fő) 1,2%         (3 fő) 

 

2012/2013 0%        (0 fő) 2,5%        (16 fő) 
 

2013/2014 0,2%     (1 fő)   

 

1,4%         (9 fő) 
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11.) Az érettségi vizsgák átlageredményei évenként feltüntetve  

 

érettségi éve átlageredmény 

 

2007. június 

 

3,7 

 

2008. június 
 

3,9 
 

2009. június 
 

4,21 
 

2010. június 
 

4,06 
 

2011. június 
 

3,9 
 

2012. június 

 

3,9 

 

2013. június 
 

4,13 
 

2014. június 

 

4,02 
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12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

 

 

A szakkör, foglalkozás megnevezése  A szakkört, foglalkozást tartó személy neve  

 

Tömegsport  

Felső tagozat Erőss Emese 

Gimnáziumi tagozat Vladár Istvánné 

  

Énekkarok  

Alsó tagozat 

KICSINYEK KÓRUSA 

Molnár Zsuzsanna 

Felső tagozat 
VÖRÖSMARTY GYERMEKKAR 

Zsákainé Papp Anita 

Gimnáziumi tagozat 
PESTSZENTLŐRINCI VÖRÖSMARTY 

LEÁNYKAR, 
VEGYESKAR 

Gyombolai Bálint 

Családi kórus Dévényi Cecília 

  

Sakk szakkör Berta Gábor 

Üvegfestés Wachler Éva 

Néptánc Szalai Andrea 

Művészi torna Kittli Nikolett 

  

Középiskolai előkészítő Túriné Kovács Kata, Szabára Márton 

Emelt szintű érettségire felkészítő Dr. Téglásné Rehó Andrea, Dömölki Gyuláné, 
Nyulászné Homoky Katalin, Túriné Kovács  

Kata 

Túraszakkör Tillinger Péterné, Péteri Zsuzsanna,  
Vladár Istvánné 

Rajz szakkör Koscsó László 

Angol szakkör Kutasi Adrienn 

Német szakkör Bohos Nóra 

Informatika szakkör Újvári Angelika, Csontos Annamária 

Ének szakkör Gyombolai Bálint 

Kommunikáció Boros Erika 

Dráma szakkör Ábrahám Erika 

  

Hittan  

Katolikus Tóth Adrienn 

  

Magánének Dévényi Cecília 

Zongorakísérés Feketéné Reitmann Erika 
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Korrepetálás  

Alsó tagozat 

Barabás Józsefné, Ledl Ingrid, Székely Edit,  
Karsainé Nemes Erzsébet, Méhész Istvánné,  

Tajti Mária, Pethő Zsuzsanna,  

Sinha Végh Mónika 

Felső tagozat 
Csukás Ibolya, Gerecz Lászlóné, Katonáné  

Horváth Ildikó, Philipp Györgyné 

Gimnázium 

Józsa Edina, Pongrácz Beatrix, Dömölki  

Gyuláné, Vereczkei Gyöngyvér, Péteri  
Zsuzsanna, Orha Zoltán, Nagy Attila 

  

Tehetséggondozás  

Alsó tagozat Barabás Józsefné, Ledl Ingrid 

Felső tagozat 
Csukás Ibolya, Philipp Györgyné, Molnár  

Zsuzsanna, Zsákainé Papp Anita, Orha Zoltán 

  

Napközi 

1-6. évfolyam: Méhész Istvánné, Pethő  
Zsuzsanna, Balassa Ágnes, Szabóné Keresztes  

Nagy Beáta, Barabás Józsefné, Salamonné Kis  
Katalin, Székely Edit, Koscsó László, Szalai  

Andrea, Zoltán Petronella, Boros Erika,  
Katonáné Horváth Ildikó, Király Csaba 

Tanulószoba 

7-8. évfolyam: Gerecz Lászlóné, Bálint Józsefné, 
Molnár Zsuzsanna, Zsákainé Papp Anita,  

Orha Zoltán 

  

Zeneórák  

Hegedű Rákosi Anna 

Zongora Orbán Botond, Nagy Csaba 

Fuvola Kohán Anikó 

Cselló Török Bea 

Szolfézs Jacsó Attila 

 

 

 

Valamennyi tanórán kívüli foglalkozás igénybevételi feltétele a tanulói jelentkezés és a szülői 

beleegyezés. 
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Mindennapos testnevelés lehetősége 

 
 

A mindennapos testedzést a testnevelés órák, az iskolai sportkörök és a napközis foglalkozás 
keretein belül biztosítjuk. 
 

évfolyam 

 

tanórai foglalkozás keretében 

 

1. évfolyam 
heti 4 óra testnevelés 

heti 1 óra néptánc 

2. évfolyam 
heti 4 óra testnevelés 

heti 1 óra néptánc 

3. évfolyam 
heti 4 óra testnevelés 

heti 1 óra néptánc 

4. évfolyam 
heti 4 óra testnevelés 

heti 1 óra néptánc 

5. évfolyam 
heti 4 óra testnevelés 

heti 1 óra néptánc 

6. évfolyam 
heti 4 óra testnevelés 

heti 1 óra néptánc 

7. évfolyam 
heti 4 óra testnevelés 

heti 1 óra néptánc 

8. évfolyam heti 2,5 óra testnevelés 

9. évfolyam 
heti 4 óra testnevelés 

heti 1 óra néptánc 

10. évfolyam heti 5 óra testnevelés 

11. évfolyam heti 5 óra testnevelés 

12. évfolyam heti 2,5 óra testnevelés 

13. évfolyam heti 2,5 óra testnevelés 

 
A felső és a gimnáziumi tagozaton biztosított tömegsporton bármely napon valamennyi 

tanuló részt vehet. 
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13.)  A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai 

 

A tanulók eredményes felkészüléséhez, a tanítási órákon szerzett ismereteinek elmélyítéséhez, 

kreatív alkalmazásához és a helyes önismeret kialakításához szükséges a házi feladatok adása. 
 

Iskolánkban a házi feladatokkal kapcsolatban az alábbi szabályok érvényesülnek: 

1.) A házi feladatok mennyiségének meghatározásánál figyelembe kell venni a tanulók 
életkorát, egyéni terhelhetőségét, képességeit (differenciált, egyénre szabott). 

 
2.) A házi feladatok elkészítésénél az alábbi segítségeket biztosítjuk: 

 napközi és tanulószobai ellátás keretén belül szaktanári segítség, 

 a könyvtárban kialakított internet hozzáférés. 

 
3.) A házi feladat elkészítésének hiánya megjelenik a tanuló szorgalmának értékelésében.  

4.) A törvényi szabályozást figyelembe véve az alsó tagozaton a délutáni tanulásra szánt 

időkeret 60 perc, ezért a házi feladatok mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy ebben az 
időben elvégezhető legyen. 

Felső tagozaton ez a tanulásra szánt időkeret 90 percre módosul. 

5.) Iskolánkban hétvégére az alsó tagozaton írásbeli feladat nem adható. Szóbeli feladatként 
gyakorlásra, gyűjtőmunkára, ismeretszerzésre kell lehetőséget teremteni a tanulóknak. 

6.) A felső és a gimnáziumi tagozaton a hétvégi házi feladatok mennyisége a napi időkeretet 
nem haladhatja meg. 

7.) Tanítási szünetekre feladat az 5-13. évfolyamon, szorgalmi jelleggel, kutatómunkaként 
adható. 

8.) Valamennyi tagozaton a nyári szünet idején kötelezően elvégzendő feladatok lehetnek: a 

kötelező olvasmányok elolvasása és olvasónapló készítése. 

 

Iskolánkban a témazáró dolgozatok megíratásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 
érvényesülnek: 
1.) Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére, ezért az 

írásbeli dolgozatok időpontját legalább 3 nappal megíratásuk előtt jelezni kell a tanulóknak.  
 

2.) Egy nap a tanulók legfeljebb csak két témazáró dolgozatot írhatnak.  
 

3.) A tanárnak a témazáró dolgozatok időpontját a dolgozat megírása előtt legalább 3 nappal 

be kell írnia a naplóba.  
 

4.) Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy annál több 
óra anyagának elsajátítását ellenőrzi.  

 

5.) A dolgozatot a tanár 15 munkanapon belül köteles kijavítani és eredményét ismertetni. 
 

6.) A határidőn túl kiosztott témazárók esetében a tanulónak joga van eldönteni, hogy a 

dolgozatára kapott érdemjegyet kéri-e, vagy sem. 
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14.) Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje  

 

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a pedagógiai 
programunkban rögzített követelményekkel. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 2015. 01. 7 - 8 - 9. 
       2015. 06. 3 – 4 - 5. 
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15.) Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma 

 

1.a Tajti Mária Méhész Istvánné 32 fő 

1.z Sinha-Végh Mónika Pethő Zsuzsanna 32 fő 

2.a Veszteg Andrásné Dunavölgyiné Lipokatich Margit 32 fő 

2.z Mészárosné Kovács Andrea Balassa Ágnes 28 fő 

3.a Kelecsényiné Óbányai Judit Szabóné Keresztes Nagy Beáta 26 fő 

3.z Ledl Ingrid Barabás Józsefné 26 fő 

4.a Rudiné Jarábek Erika Salamonné Kis Katalin 24 fő 

4.z Karsainé Nemes Erzsébet Székely Edit 23 fő 

ALSÓ TAGOZAT ÖSSZESEN: 223 fő 

5.a Bálint Józsefné Szalai Andrea 28 fő 

5.z Eckert Ilona Leszák Melinda 28 fő 

6.a Tillinger Péterné Katonáné Horváth Ildikó 25 fő 

6.z Gerecz Lászlóné Király Csaba 20 fő 

7.a Philipp Györgyné Felső Melinda 24 fő 

7.z Zsákainé Papp Anita Szabára Márton 25 fő 

8.a Csukás Ibolya Juhász Tünde 24 fő 

8.z Juhász Tünde Csukás Ibolya 22 fő 

FELSŐ TAGOZAT ÖSSZESEN: 196 fő 

9.NY Franyóné Bartók Boglárka Sipos Viktória 24 fő 

9.NYÉK Vladár Istvánné Turiné Kovács Kata 32 fő 

10.NY Tóth Gabriella Bohos Nóra 23 fő 

10.NYÉK Huszár Gábor Dr. Téglásné Rehó Andrea 19 fő 

11.E Pongrácz Beatrix Nyulászné Homoky Katalin 23 fő 

11.EKZ Péteri Zsuzsanna Vladár Istvánné 18 fő 

12.E Kutasi Adrienn Józsa Edina 16 fő 

12.EKZ Józsa Edina Kutasi Adrienn 22 fő 

13.E Nyulászné Homoky Katalin Zafner Tímea 25 fő 

13.EPZ Dömölki Gyuláné Tóth Gabriella 24 fő 

GIMNÁZIUMI TAGOZAT ÖSSZESEN: 226 fő 

 

AZ ISKOLA DIÁKJAINAK ÖSSZLÉTSZÁMA: 645 fő 

 



2013/2014

Sorszám Átlag

1 5

2 5

3 4,79

4 5

5 4,42

6 4,14

7 3,62

8 4,12

9 3,14

10 3,85

11 3,71

12 3,71

13 3,8

14 3

15 3,5

16 3,33

17 4,11

18 3,7

19 4,14

20 3,9


