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1. FELVÉTELI LEHETŐSÉGEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ 
 

1.1 Alsó tagozat – 1. évfolyam 

Iskolánk körzeten kívüliséget élvez. 

 

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

 

A felvétel menete: 

• 2020. március – bemutatkozás;  
• A beiratkozás várhatóan 2020. április vége. 

 

Az alkalmasság feltételei az ének-zene speciális tantervű osztályba: 

 

A gyermekek 

- tudják, és szívesen éneklik az óvodában tanult dalokat, 

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

- motiváltak, 

- gazdag a szókincsük, 

- helyesen alkotnak mondatokat, 

- tartós a figyelmük, pontos az emlékezetük, jó a megfigyelőképességük, 

- érdeklődésük sokoldalú. 

 

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), 

- motiváltak, 

- gazdag a szókincsük, 

- helyesen alkotnak mondatokat, 

- tartós a figyelmük, pontos az emlékezetük, jó a megfigyelőképességük, 

- érdeklődésük sokoldalú. 

 

 

Bővebb információk itt olvashatók: 

http://www.vmzene.hu/index.php/szuloknek/beiskolazas-favglyph  

  

http://www.vmzene.hu/index.php/szuloknek/beiskolazas-favglyph
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1.2 Gimnáziumi tagozat – 9. évfolyam 

Intézményünk gimnáziumi tagozatán két osztályt indítunk: 

- angol/ német tagozatos öt évfolyamos nyelvi előkészítő tantervű osztály 
- ének-zene/kommunikáció tagozatos, négy évfolyamos gimnáziumi osztály 

 

Angol nyelvi vagy német tagozat 

Tagozat 

kód 

Tanulmányi  

terület 

Képzés 

időtartama 

Felvehető  

létszám 

Alkalmassági 

vizsga 

Szóbeli  

vizsga 

0004 

Nyelvi 

előkészítőre épülő 

angol tagozat 

5 év 17 fő nincs 

van,  

angol szóbeli 

vizsga 

0005 

Nyelvi 

előkészítőre épülő 

német tagozat 

5 év 16 fő nincs 

van,  

német szóbeli 

vizsga 

  
Intézményünkben a magas színvonalú, csoportbontásos nyelvoktatás eredményeképpen a 
legtöbb tanuló az első tanult nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát, vagy középfokú B2 

nyelvvizsgát tesz. 
Az idegen nyelvi osztályok tanulói számára a célnyelvi területre kirándulásokat, 

utazásokat szervezünk, így lehetőség nyílik az angol/német nyelv gyakorlására külföldön is 
(pl. Németország, Ausztria, Egyesült Királyság, Skócia). 

Törekszünk az idegen nyelvhez tartozó kultúrával is megismertetni a tanulókat. Angol 
illetve német szokásokhoz és hagyományokhoz köthető rendezvényeket, tematikus programokat 
szervezünk (Márton-nap, Hallowen, nyelvi vetélkedők, Goethe-Intézet programjain való 
részvétel). 

Iskolánkban lehetőség van mindkét nyelvből kihelyezett próbanyelvvizsgát tenni. 

 
A nyelvi előkészítőre épülő tagozaton az első évben oktatott 

 tantárgyak heti óraszáma 

Tantárgy Angol Német 
 

 tagozat tagozat 
 

angol nyelv 13 óra 5 óra 
 

   
 

német nyelv 5 óra 13 óra 
 

   
 

informatika 2 óra 2 óra 
 

   
 

matematika 2 óra 2 óra 
 

   
 

magyar nyelv és 

irodalom 2 óra 2 óra 
 

testnevelés 5 óra 5 óra 
 

Emellett diákjaink számára lehetőséget biztosítunk az ECDL vizsga megszerzésére. 

A nyelvi előkészítő osztályt követően, a 9. évfolyamtól kezdődően a többi tantárgy oktatása az 

általános gimnáziumi tanterv szerint történik.  
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Ének-zene tagozat  
 

Tagozat 

kód 

Tanulmányi  

terület 

Képzés 

időtartama 

Felvehető  

létszám 

Alkalmassági 

vizsga 

Szóbeli  

vizsga 

0006 Ének-zene tagozat 4 év 17 fő van van 

 

Ének-zene órák száma a 9. évfolyamtól kezdődően: 3 óra/hét + énekkar + hangképzés 

 
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 bel- és külföldi szereplésre vagy kórusversenyre utaznak a 
tehetséges diákjaink (pl. Sanghaji Ifjúsági Zenei Fesztivál-Kína, Cantemus Fesztivál, Budapesti 

Nemzetközi Kórusverseny). 
Az ének-zene tagozatot azoknak a tanulóknak 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.  

A felvett tanulók részére – igény szerint – hangszeres tanulási lehetőséget a XVIII. kerületi 
Dohnányi Ernő Zeneiskola biztosít. Ugyanitt szimfonikus és fúvószenekari tagság és 
szereplések várják a tehetséges muzsikusukat.  
Iskolánkban a hangképzés, a magánének-tanulás, valamint a zongorakíséretes 

korrepetálás biztosított. 

 

Kommunikáció tagozat 

Tagozat 

kód 

Tanulmányi  

terület 

Képzés 

időtartama 

Felvehető  

létszám 

Alkalmassági 

vizsga 

Szóbeli  

vizsga 

0007 
Kommunikáció 

tagozat 
4 év 16 fő nincs van 

 

Kommunikáció tantárgy óraszáma a 9. évfolyamtól kezdődően: 2 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 intézményeit, 

emellett kiemelten fontosnak tarjuk általános műveltségük gyarapítását, írás- és beszédkészségük 
fejlesztését.  

Diákjaink a negyedik év végére jártasságot szereznek a fontosabb műfajok alkalmazásában.  
Gyakorlati feladataik között szerepel az iskolai diákújság és az iskolarádió működtetése.  

A képzés során megszerzett valamennyi ismeret, jártasság és gyakorlat szilárd alapot 
biztosít számos főiskola és egyetem humán szakára való felkészüléshez. 
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Nyílt napok a gimnáziumban 

A nyílt napok időpontjai: 2019. november 12. vagy 2019. november 19. 

Program: 

8:00-8:45 felvételi tájékoztatás 

9:00 órától választható órák: angol, német, kommunikáció, ének-zene, hangképzés, fizika.  

A termek befogadóképessége miatt a tanórákra előzetes jelentkezés szükséges, melyet kérünk, 

október 25-től a nyílt napot megelőző nap 15:00 óráig tegyenek meg a honlapon található 

felületen. (www.vmzene.hu). 

A felvételi eljárás rendje 

A jelentkezés 

módja és ideje a 

központi felvételire 

Minden tanulónak részt kell vennie a központi írásbeli felvételi 

vizsgán. 
A közös felvételi írásbelire a jelentkezést közvetlenül a központi 
írásbeli vizsgát hirdető iskolához lehet benyújtani a központilag 

kiadott jelentkezési lapon. 

Jelentkezés határideje: 2019. december 06. 

Az írásbeli felvételi 

vizsga tárgya, ideje: 

Valamennyi tanulmányi területen központi írásbeli felvételi vizsga 

magyarból és matematikából:  

2020. január 18. (szombat) 10:00 óra 

 

Pótló központi írásbeli vizsga azok számára, akik az előző vizsgán  

alapos indok miatt nem tudtak részt venni: 

2020. január 23. (csütörtök) 14:00 óra 

A központi írásbeli vizsgára külön értesítést nem küldünk. 

Kérjük a tanulók hozzanak magukkal személyazonosításra alkalmas 

igazolványt! 

A nemzeti köznevelési törvény 51.§ (5) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően az SNI és BTM tanulók részére a felvételi vizsgán 

hosszabb felkészülési időt biztosítunk.  

Az írásbeli vizsgán, szükség esetén lehetővé tesszük a tanuló iskolai 

tanulmányai során alkalmazott segédeszköz (számológép, számítógép) 

alkalmazását. 

Amennyiben a felvételi eljárás során élni kívánnak a szakvéleményben 

leírt kedvezményekkel, a felvételi jelentkezéshez mellékeljék az erre 

irányuló szülői kérelmet és a hivatalos érvényes szakvélemény 

fénymásolatát. A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező 

intézmény vezetője bírálja el. A döntés kizárólag a központi írásbeli 

vizsga letételének körülményére vonatkozhat. 

A jelentkezés módja 

és ideje az általános 

felvételi eljárásra 

Az általános felvételi eljárás keretében a jelentkezési lapot az 

általános iskolák továbbítják intézményünkhöz. 

A jelentkezési lapok továbbításának határideje:  

2020. február 19. 

Értékelő lapok 

megtekintése, 

átvétele 

A kijavított dolgozatok megtekintése, és az értékelő lapok átvétele az 

iskola könyvtárában: 

2020. január 24-én         09:00-17:00 

 

 

http://www.vmzene.hu/
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A szóbeli felvételi vizsga helye és ideje 
 

Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és 

Gimnázium, 1181 Budapest, Vörösmarty u. 64. 
 

2020. március 04. 12:15 óra 

2020. március 11. 12:15 óra 

2020. március 12. 14: óra (pótnap) 

 

A felvételi vizsga beosztásáról az intézmény honlapján, oktatási azonosítóval vagy jeligével 

jelölve (www.vmzene.hu) tájékoztatjuk a jelentkezőket. A jelentkező diákokat a szóbeli 

időpontjáról levélben értesítjük. 
 

A szóbeli felvételi vizsga tárgya 

 

A szóbeli felvételi vizsga témakörei és kérdési, továbbá a szóbeli vizsga értékelésének 

szempontjai megtalálhatók az intézmény honlapján (www.vmzene.hu 

Szülőknek/Beiskolázás menüpont). 
 

Ének-zene tagozat (0006): zenei alkalmassági vizsga, szóbeli és esetleg hangszeres játék. 

Kommunikációs tagozat (0007): a kommunikációs tagozat iránt érdeklődőknek a 

kommunikációs készségét mérjük fel. 

Angol tagozat (0004): szóbeli felvételi vizsga angol nyelvből. 

Német tagozat (0005): szóbeli felvételi vizsga német nyelvből. 
 

 

A felvételi eredmények értékelésének szempontjai 
 

Valamennyi tanulmányi területre a jelentkezések elbírálása egységes. 

A szervezhető legmagasabb felvételi pontszám valamennyi tagozaton 200 pont: 

• a közös felvételi írásbeli vizsgán magyarból és matematikából együttesen 100 pont szerezhető; 

(Ez a felvételi eljárás egészében megszerezhető összes pontszám 50%-a). 

• a szóbeli felvételi vizsgán szerezhető legmagasabb pontszám 50 pont (Ez a felvételi eljárás 

egészében megszerezhető összes pontszám 25%-a). 

• az általános iskolai eredmények alapján a legmagasabb hozott pontszám 50 pont (Ez a felvételi 

eljárás egészében megszerezhető összes pontszám 25%-a). 
 

A hozott pontok számításánál az általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatait vesszük 

figyelembe őt tantárgyból, tagozatokként: 

• ének-zene tagozat (0006): ének-zene, magyar nyelv és magyar irodalom, matematika, idegen 

nyelv 

• kommunikáció tagozat (0007), angol tagozat (0004) és német tagozat (0005): magyar nyelv 

és magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem 
 

Azoknál a tanulóknál, akik részképességzavar miatt szakértői véleménnyel rendelkeznek, és 

valamelyik tárgyból nincsen érdemjegyük, másik tantárgy osztályzatát vesszük figyelembe.  

Az általános iskolai matematika osztályzat hiánya esetén a földrajz osztályzatot, magyar vagy 

idegen nyelv osztályzat hiánya esetén a történelem osztályzatot kétszeresen számítjuk be a hozott 

pontszámba. Valamennyi iskolánkba jelentkező tanulónak részt kell vennie a központi 

írásbeli vizsgán. 

A tantárgyi felmentéssel rendelkező tanulóknál a magyar vagy matematika központi dolgozatok 

hiánya esetén a tanuló elérhető összes pontszáma 200 pont helyett 150 pont lesz. Ebben az 

http://www.vmzene.hu/
http://www.vmzene.hu/
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esetben az elért valós pontszám alapján kiszámoljuk a diák teljesítményét százalékban, és azt a 

200 ponthoz arányosítva vesszük figyelembe a felvételi rangsor kialakításánál. 

 

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: 

• az SNI és BTM tanulókat; 

• a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót (igazolás alapján); 

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

találhat; 

• aki a szóbeli felvételi vizsgán a választott tagozatának megfelelő tantárgyakból jobb eredményt 

ért el; 

Ideiglenes felvételi jegyzék 

 

2020. március 16-ig az iskola honlapján a tanuló oktatási azonosítójának vagy megadott 

jeligéjének megjelölésével (www.vmzene.hu) 

 

 

 

A felvételről való értesítés módja és ideje 

 

Az iskola 2020. április 30-ig levélben megküldi a felvételről szóló értesítést a jelentkezőnek 

és az általános iskolának. 

 

 

A felvételt nyert jelentkezők listáját az intézmény honlapján is nyilvánosságra hozzuk.  

A jelentkező nevét a tanuló azonosító számával illetve igény esetén jellegével helyettesítjük. 

Minden tagozatunkra érvényes, hogy a „Felvételi követelményeknek megfelelt” minősítés nem 

jelenti azt, hogy a jelentkező felvételt nyert, mert ez függ a ténylegesen iskolánkba irányított 

jelentkezők számától és a jelentkezőnek a végleges rangsorban elfoglalt helyéről. 

Az egyes nyelvi csoportok indítását befolyásolja az adott tagozatra jelentkezők száma. 

A képzés kezdete: 2020. szeptember 1. 

Intézményünk 8. osztályos tanulóinak felvételi követelményei 

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

a gimnáziumi tagozaton.  

Ennek feltételei: 

• magatartás és szorgalom minősítése legalább jó, 

• tanulmányi átlaga a készségtárgyak (kivéve, ki ének-zene tagozatra jelentkezik) nélkül 

legalább 4,0 , 

• az adott tagozat tantárgyából az osztályzata jeles vagy jó. 

 

Egyéb információk 

Iskolánkban oktatott idegen nyelvek: angol és német.  

Az egyes nyelvi csoportok indítása függ az adott nyelvre jelentkezők számától. 

Diákjaink számára lehetőséget biztosítunk emelt szintű érettségire való felkészítésre (magyarból, 

matematikából, történelemből, biológiából, informatikából, idegen nyelvből) és az ECDL vizsga 

megszerzésére. 

Kollégiumi elhelyezés: Külön kollégiummal nem rendelkezünk. Vidéki diákjaink a kollégiumi 

elhelyezést egyénileg oldják meg. 
 

http://www.vmzene.hu/
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2. A BEIRATKOZÁSRA MEGHATÁROZOTT IDŐ, A FENNTARTÓ ÁLTAL 

ENGEDÉLYEZETT OSZTÁLYOK, CSOPORTOK SZÁMA 

 

Alsó tagozat 

Beiratkozás az 1. évfolyamba: 2020. április 

 

Szülői értekezlet a felvett első osztályos tanulók szülei 

részére: 2019. június 17. 17:00 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 2  

 

 

 

Gimnáziumi tagozat 

Beiratkozás a 9. évfolyamba: 

2020.  

június 22-24. 8:00 - 17:00 

Az első szülői értekezlet időpontja: 2020. május 28. 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 pótló vizsgája,  

• 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. 



9 

 

Étkeztetés – EUREST ÉTTEREMÜZEMELTETŐ KFT.: 

MENZA TÉRÍTÉSI DÍJA: A fenntartó az étkezési térítési díjhoz támogatást nem biztosít!  

• 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 visszafizetik vagy visszautalják, illetve a következő 

havi térítési díjba jóváírásra kerül. Lemondás hiányában az étkezési díj nem igényelhető 

vissza. 

• Pótbefizetés helye: GESZ pénztár - 1181 Budapest, Városház utca 16. 
 

 

Térítési díjak 

Gyermekétkeztetés típusa Térítési díj összege 

Általános iskolában háromszori étkeztetés 

igénybevétele esetén 
527 Ft/nap 

Általános iskolában egyszeri étkeztetés 

igénybevétele esetén 
362 Ft/nap 

Gimnáziumi étkeztetés esetén 419 Ft/nap 

Ételérzékeny gyermekek háromszori étkeztetése 

esetén 
546 Ft/nap 

Ételérzékeny gyermekek egyszeri étkeztetése esetén 343 Ft/nap 

 

 



10 

 

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 és 

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 

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 

Normatív hozzájárulás 
elszámolásának alapjául 
szolgáló adatszolgáltatás 

ellenőrzése 

A mutatószámok megegyeznek az 

intézményben található tanügyi 

nyilvántartásokban szereplő adatokkal 

2017. 

szeptember 

Külső-Pesti 
Tankerületi központ 

Kötelezettségvállalási 
igény felmerülése, 

benyújtása, 
kezdeményezése, folyamat 

Korlátozottan megfelelő 
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2018. 

szeptember 

Dél-Pesti 
Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 

Tűzvédelmi hatósági 
átfogó ellenőrzés 

A szükséges dokumentációk, az erős 

áramú berendezések felülvizsgálata, a 

kiállított jegyzőkönyvek, a tűzriadó 

gyakorlat dokumentálása, az 

irányfények üzemeltetésének naplója 

megfelelő, a tűzvédelmi főkapcsoló 

helyének meghatározása a főbejáratnál 

pótlást igényel. 

2018. 

szeptember 

Bp. Főváros 
Kormányhivatala 

 X. Kerület – 
Népegészségügyi 

Osztály 

Közegészségügyi 
ellenőrzés 

Az ellenőrzés során közegészségügyi 

hiányosságot nem tapasztaltak 

2019. 

február 

Dél-Pesti 
Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 

Tűzvédelmi hatósági 
átfogó ellenőrzés 

Egy hiányosságot tártak fel: a 

tornaterem előtti közlekedőből nyíló 

vészkijárat zárt állapotban volt. 
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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 

Tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva 

munkanapokon 09:00-14:00-ig. 

 

Az iskolát munkaszüneti napokon zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való 

eltérésre – eseti kérelmek alapján – az intézményvezető adhat engedélyt. 

 

Tanév rendje a 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelete alapján: 

Szorgalmi idő első napja: 2019.09.02. 
Szorgalmi idő utolsó napja: 2020.06.15. 

Középiskolában befejező évfolyam:  2020.04.30. 

Félév vége: 2019.01.24. 

Félévi értesítő kiadása: 2020.01.31. 

Tanítási napok száma: alapfok:  180 tanítási nap 

 középfok:  179 tanítási nap 

 

Tanítási szünetek a szorgalmi időben: 

Őszi szünet:  2019.10.28 - 2019.10.31.  
Szünet előtti utolsó tanítási nap:  2019.10.25. 

Szünet utáni első tanítási nap: 2019.11.04. 

Téli szünet:  2019.12.23 - 2020.01.03. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap:  2019.12.20. 

Szünet utáni első tanítási nap: 2020. 01.06. 

Tavaszi szünet:  2020. 04.09 - 2020.04.14. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. 04.08. 

Szünet utáni első tanítási nap: 2020. 04.15. 

 

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek – szükség esetén szülői kérésre – az iskola 

gondoskodik a tanulók felügyeletéről. 
 

 

Érettségi: 

2018. tavaszi vizsgaidőszak: 

Jelentkezés érettségi vizsgára:  2020.02.14. 

Jelentkezés felsőfokú tanulmányokra: 2020.02.14. 

Írásbeli:   2020.05.04 - 2020.05.19. 

Emelt szintű szóbeli:   2020.06.04 - 2020.06.11. 

Közép szintű szóbeli:   12. E osztály:   2020. 06.16-18. 

    12. KZ osztály:  2020.06.17-19. 

  

Középiskolai felvételi eljárás: 

2019.12.06.  tanulók jelentkezése a központi írásbelire 

2020.01.18. 10:00 6 és 8 évfolyamos gimnázium egységes írásbeli 

2020.01.18. 10:00 egységes központi írásbeli a gimnázium 9. évfolyamára 

2020.01.23. 14:00 pótló írásbeli 

2020.02.06.  a tanulók értesítése az eredményről 
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2020.03.04 és 03.11  12:15 szóbeli meghallgatások  

2020.04.30.  tanulók kiértesítése 

 

Középiskolák felvételi előkészítése: 

Tagozatkódok jelentése: 2019. október 20. 

Felvételi tájékoztató megjelentetése: 2019. október 20. 

Felvételi jegyzék megküldése a Felvételi Központnak: 2020. április 23. 

A kijelölt felvételi időszakot nem előzheti meg egyetlen felvételi sem. 

Az írásbeli vizsga központi feladatlap alapján történik. 

Tanítás nélküli munkanapok: 

Pedagógiai célra az általános iskolában hat, a gimnáziumban hét munkanapot tanítás 

nélküli munkanapként használunk fel. 

2019. december 14. Pályaorientációs-nap 

2019. november 29. Vörösmarty-nap 

2020. február 24. Az első félévben lezajlott önértékelés tapasztalatainak elemzése 

2020. február 25. A II. féléves önértékelési feladatokra való felkészülés 

2020. február 26. Felkészülés az intézményi önértékelésre 

2020. március 16.  Szakmai nap (gimnáziumi tagozat) 

2020. május 04. Magyar írásbeli érettségi 

Szülői értekezletek: 

2019.09.09. 17:00 óra alsó tagozat 

2019.09.11. 17:00 óra felső és gimnázium 

2019.10.16. 17:00 óra Felvételi tájékoztató a 8. évfolyamos diákok  

  szülei részére 

2019.11.19. 17:00 óra Tájékozató a leendő első osztályba lépő 

  gyermekek szülei részére 

2020.01.14. 17:00 óra Tájékoztató a leendő első osztályba lépő 

  gyermekek szülei részére 

2020.02.03. 17:00 óra alsó tagozat 

2020.02.05.  17:00 óra felső és gimnázium 

2020.04.22.  17:00 óra 12. évfolyam szülei részére 

2020.05.11.  17:00 óra alsó tagozat 

2020.05.13.  17:00 óra felső és gimnázium 

2020.06.17. 17:00 óra Összevont szülői értekezlet (a leendő 1. osztályos 

  tanulók szülei részére) 

2020.05.28. 17:00 óra Összevont szülői értekezlet (belépő  

  gimnáziumi osztályok szülei részére) 

SZMK értekezletek: 

2019.09.25.  17.00 óra  

2020.01.15.  17.00 óra  

2020.05.06.  17.00 óra  

Fogadóórák: 

2019.11.25. 17:00 óra   alsó tagozat 

2019.11.27. 17:00 óra  felső és gimnáziumi tagozat  
2020.01.06. 17:00 óra  alsó tagozat 



14 

 

2020.01.08. 17:00 óra  felső és gimnáziumi tagozat 

2020.04.20. 17:00 óra  alsó tagozat 

2020.04.22. 17:00 óra  felső és gimnáziumi tagozat 

 

 

A tantestület értekezletei: 

Alakuló tantestületi értekezlet: 2019.08.26. 

Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2019.08.30. 

Félévi alsós osztályozó értekezlet: 2020.01.27. 

Félévi felsős osztályozó értekezlet: 2020.01.28. 

Félévi gimnáziumi osztályozó értekezlet: 2020.01.29. 

Félévi tantestületi értekezlet: 2020.02.05. 

Tavaszi nevelési értekezlet: 2020.05.06. 

Osztályozó értekezlet (12. évfolyam): 2020.04.30. 

Év végi alsós osztályozó értekezlet: 2020.06.16. 

Év végi felsős osztályozó értekezlet: 2020.06.16. 

Év végi gimnáziumi osztályozó értekezlet 2020.06.15. 

Tanévzáró tantestületi értekezlet 2020.06.24. 
 

Mérés, értékelés: 

Első évfolyamos tanulók diagnosztikai fejlődésvizsgálata:  2019.11.29-ig 

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2020.01.08 - 2020.04.24. 

Idegen nyelvi mérés: 2020.05.20. 

Országos kompetenciamérés: 2020.05.27. 

 

Nemzeti ünnepek, iskolai ünnepélyek, emléknapok: 

Tanévnyitó ünnepély: 2019.09.02. 

Megemlékezés az aradi vértanúkról: 2019.10.04. 

Megemlékezés az 1956-os szabadságharcról: 2019.10.22. 

Vörösmarty-nap: 2019.11.29. 

Megemlékezés az 1848-as forradalomról: 2020.03.13. 

Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja: 2020.02.28. 

Holokauszt áldozatainak emléknapja (gimn.): 2020.04.16. 

Nemzeti összetartozás napja: 2020.06.04. 

Tanévzáró ünnepély: 2020.06.22. 

 

Jelentősebb iskolai rendezvények: 

Kicsinyek Kórusának koncertje japán kórussal  2019.10.09. 

Zene világnapja:  2019.10.01. 

Szalagavató bál: 2020.01.25. 

Kerületi Vörösmarty szavalóverseny: 2019.11.28. 

Adventi hangverseny: 2019.11.30. 

Magánének bemutató hangverseny: 2019.12.12. 

Karácsonyi hangverseny: 2019.12.17. 

Magyar Kultúra napja: 2020.01.22. 

Szülői bál: 2020.02.01 - 02.23. 

Költészet napja: 2020.04.10. 

Föld napja: 2020.04.22. 

Gimnáziumi ballagás: 2020.04.30. 

Madarak és fák napja: 2020.05.04. 
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Művészi tornabemutató: 2020.05.04 - 05.31. 

Táncévzáró: 2020.06.02. - 06.12. 

Gyermeknap: 2020.06.02. 

Évzáró koncert: 2020.06.02 – 02.12. 

Általános iskolai ballagás: 2020.06.12. 
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6. A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI A SZEMÉLYES 

ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGTARTÁSÁVAL 
 

Iskolánkban az alábbi pedagógiai-szakmai ellenőrzésekre került sor 
 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

minősítési 

eljárás 

 

- 

11 fő, ebből 

magasabb 

kategóriába lépett 

10 fő 

 

1. 100 % 

2. 99 % 

3. 100 % 

4. 67,5 % 

5. 100 % 

6. 100 % 

7. 98 % 

8. 100 % 

9. 97,5 % 

10. 96 % 

11. 97,5 % 
 

1 fő, ebből 

magasabb 

kategóriába lépett: 1 

fő 

16. 98 % 
 

1 fő, ebből 

magasabb 

kategóriába lépett: 1 

fő 

18. 97 % 
 

2 fő, ebből 

magasabb kategóriába 

lépett: 2 fő 

20. 99 % 

21 99 % 
 

minősítő vizsga 

(külső) 
- - - 

1 fő, ebből 

magasabb 

kategóriába 

lépett: 1 fő 

17. 94 % 
 

2 fő, ebből 

magasabb kategóriába 

lépett: 2 fő 

22. 99 % 

23 95 % 
 

minősítő vizsga 

(belső) 
- 

3 fő, ebből 

magasabb 

kategóriába lépett: 3 

fő 

- - - 

pedagógus 

tanfelügyelet 
- 

3 fő 

12. 100 % 

13. 100 % 

14. 100 % 
 

- - - 

vezetői 

tanfelügyelet 
- - 15. megfelelt 

 

- - 

intézményi 

tanfelügyelet 
- - - 19. megfelelt 

 

- 
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7. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT, HÁZIREND, PEDAGÓGIAI 

PROGRAM 
 

(www.vmzene.hu) 

 

 

8. A BETÖLTÖTT MUNKAKÖRÖK ALAPJÁN A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI 

VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE 
 

(Mellékelt)  

 

 

 

 

  

file:///F:/SZMSZ_2009.11.12.!!!.doc
file:///F:/Házirend/2012-es%20Házirend.doc
file:///F:/PEDAGÓGIAI%20PROGRAM
file:///F:/PEDAGÓGIAI%20PROGRAM
www.vmzene.hu
http://vmzene.hu/images/Documents/Tantargyfelosztas-osszetett-iskola-2019-2020.xlsx
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9. A BETÖLTÖTT MUNKAKÖRÖK ALAPJÁN A NEVELŐ ÉS OKTATÓMUNKÁT 

SEGÍTŐK SZÁMA, ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE 

 

munkakör létszám státusz 
iskolai 

végzettség 
szakképesítés 

iskolatitkár 1 1 
főiskolai 

végzettség 
igazságügyi szervező 

iskolatitkár 1 1 érettségi képesített könyvelő 

laboráns 1 1 érettségi pénzügyi ügyintéző 

laboráns 1 0,5 érettségi - 

rendszergazda 1 1 - 

pedagógiai 

asszisztens 
1 1 érettségi - 

pedagógiai 

asszisztens 
1 1 érettségi pedagógiai asszisztens 

   

  Összesen: 7 fő 6,5 
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10. AZ ORSZÁGOS MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS ÉVENKÉNTI EREDMÉNYEI  
  10.1 Az OKM mérés 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 

2015. május 

6. évfolyam 
  matematika 1583 1497 1546 

  szövegértés 1591 1488 1547 

8. évfolyam 
  matematika 1813 1618 1662 

  szövegértés 1733 1567 1611 

10. évfolyam 
  matematika 1695 1645 1738 

  szövegértés 1681 1601 1708 

A 2015. évi OKM mérések eredményei alapján  

iskolánk 277 budapesti iskola közül nyolcadik a rangsorban. 

2016. május 

6. évfolyam 
matematika 1656 1486 1544 

szövegértés 1675 1494 1565 

8. évfolyam 
matematika 1761 1579 1638 

szövegértés 1734 1568 1616 

10. évfolyam 
matematika 1654 1641 1733 

szövegértés 1668 1610 1716 

2017. május 

6. évfolyam 
matematika 1628 1497 1561 

szövegértés 1644 1503 1568 

8. évfolyam 
matematika 1766 1612 1666 

szövegértés 1704 1571 1616 

10. évfolyam 
matematika 1711 1647 1735 

szövegértés 1728 1613 1711 

A 2017. évi OKM mérések eredményei alapján 

iskolánk az ország általános iskolái közül a 30. a rangsorban 

2018. május 

6. évfolyam 
matematika 1655 1499 1552 

szövegértés 1636 1492 1549 

8. évfolyam 
matematika 1819 1614 1665 

szövegértés 1773 1602 1648 

10. évfolyam 
matematika 1691 1647 1733 

szövegértés 1729 1636 1735 

A 2018. évi OKM mérések eredményei alapján 

iskolánk az ország általános iskolái közül a 20. a rangsorban 
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2019. május 

6. évfolyam 
matematika Még  nincsenek eredmények 

szövegértés Még  nincsenek eredmények 

8. évfolyam 
matematika Még  nincsenek eredmények 

szövegértés Még  nincsenek eredmények 

10. évfolyam 
matematika Még  nincsenek eredmények 

szövegértés Még  nincsenek eredmények 

 
 

 

10.2 Nyelvi mérések eredményei 

 

2014/2015 

osztály 6.a 6.z 8.a 8.z 

idegen nyelv angol német angol német angol német angol német 

eredmény 95 % 73 % 83 % - 93 % 75 % 75 % 54 % 

országos átlag 77 % 70 % 77 % 70 % 71  % 59 % 71 % 59 % 

létszám/részt vett 13/13 fő 14/13 fő 20/18 fő - 16/16 8/8 fő 13/13 fő 9/9 fő 

megfelelt 13 fő 12 fő 18 fő - 16 fő 8 fő 12 fő 4 fő 

nem felelt meg 0 fő 1 fő 0 fő - 0 fő 0 fő 1 fő 5 fő 

BTM - 3 1 - - - - 1 

Átlag 3,69 3,50 4,2 - 3,87 4,00 4,5 3,6 

 

2015/2016 

osztály 6.a 6.z 8.a 8.z 

idegen nyelv angol német angol német angol német angol német 

eredmény 94 % 87 % 89 % 79 % 82 % 81 % 80 % 53 % 

országos átlag 73 % 71 % 73 % 71 % 61 % 55 % 61 % 55 % 

létszám/részt vett 15/15 fő 13/12 fő 18/18 fő 10/10 fő 15/14 fő 10/10 fő 12/12 fő 13/13 fő 

megfelelt 15 fő 12 fő 18 fő 10 fő 14 fő 9 fő 11 fő 5 fő 

nem felelt meg 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 1 fő 1 fő 8 fő 

BTM 1 1 - - - - - 1 

Átlag 4,1 4,00 3,8 4,3 4,3 4,1 3,92 3,92 
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2016/2017 

osztály 6.a 6.z 8.a 8.z 

idegen nyelv angol német angol német angol német angol angol 

eredmény 83% 77% 73% 73% 93% 64% 86% 71% 

országos átlag 73% 70% 73% 70% 70% 55% 70% 

létszám/részt vett 13/13 13/13 9/9 14/14 13/13 12/12 11/11 7/7 

megfelelt 13 fő 12 fő 8 fő 11 fő 13 fő 7 fő 11 fő 6 fő 

nem felelt meg - 1 fő 1 fő 3 fő - 5 fő - 1 fő 

BTM - 1 - 2 - 2 - 1 

Átlag 3,75 3,85 4,1 3,7 3,85 2,75 4,5 

 

 

2017/2018 

osztály 6.a 6.z 8.a 8.z 

idegen nyelv angol német angol német angol német angol német 

eredmény 87% 92% 87% 72% 86% 90% 78% 79% 

országos átlag 66% 70% 66% 70% 66% 65% 66% 65% 

létszám/részt vett 16/16 9/9 10/10 16/16 14/14 12/12 18/18 10/8 

megfelelt 16 fő 9 fő  10 fő  14 fő 14 fő  12 fő  16 fő 7 fő 

nem felelt meg - - - 2 fő - 1 fő 3 fő 1 fő 

BTM 1 fő - - 1 fő - - - - 

 

 

2018/2019 

osztály 6.a 6.z 8.a 8.z 

idegen nyelv angol német angol német angol német angol német 

eredmény 90% 83% 83% 67% 93% 84% 74% 68% 

országos átlag         

létszám/részt vett 19/18 11/11 17/14 11/11 13/13 13/12 7/7 11/11 

megfelelt 18 10 14 9 13 10 5 6 

nem felelt meg - 1 - 2 - 2 2 5 

BTM 5 fő 1 fő 3 fő - - 1 fő - 2 fő 
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10.3 A NETFIT mérés eredményei 

 

https://www.netfit.eu/public/pb_riport_int.php

https://www.netfit.eu/public/pb_riport_int.php
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11. A NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓK BEISKOLÁZÁSA 

intézmények 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

gimnázium 43 fő 46 fő 39 fő 26 fő 42 fő 40 fő 38 fő 

szakközépiskola 12 fő 4 fő 7 fő 18 fő 9 fő 6 fő 12 fő 

szakmunkásiskola - - - 1 fő - - - 

szakiskola 1 fő - - - - - - 

nem tanul tovább - - - - - - - 

összesen 56 fő 50 fő 46 fő 45 fő 51 fő 46 fő 50 fő 

 

intézmények 2016/17 2017/18 2018/2019 

gimnázium 34 fő 43 fő 40 fő 

szakgimnázium 8 fő 11 fő 4 fő 

szakközépiskola 1 fő - - 

szakiskola - - - 

nem tanul tovább - - - 

összesen 43 fő 54 fő 44 fő 
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12. A TANULÓK LE- ÉS KIMARADÁSÁVAL, ÉVFOLYAMISMÉTLÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

ADATOK 

12.1 A tanulók le- és kimaradásával kapcsolatos adatok 

 

    A tanulók le-és kimaradásával kapcsolatos adatok 

tagozat okok 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

alsó tagozat 

másik 

intézménybe 

távozott 

2 fő 1 fő 6 fő 4 fő 4 fő 

külföldre 

 távozott 
tanulói jogviszonya 

szünetel 

- 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 

felső tagozat 

másik 

intézménybe 

távozott 

3 fő 1 fő 7 fő 5 fő 1 fő 

külföldre 

távozott 
tanulói jogviszonya 

szünetel 

1 fő - 1 fő 2 fő 2 fő 

gimnáziumi tagozat 

másik 

intézménybe 

távozott 

5 fő 6 fő 10 fő 10 fő 3 fő 

külföldre 

 távozott 
tanulói jogviszonya 

szünetel 

4 fő - 1 fő - 3 fő 

 
12.2 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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2014/2015 0,2%     (1 fő) 0,9%         (2 fő) 

2015/2016 0,2%     (1 fő) 0,9%         (2 fő) 

2016/2017 0,4%     (2 fő) 2 %       (5 fő) 

2017/2018 0,0%     (0 fő) 0,8 %     (2 fő) 

2018/2019 0,5%    (1 fő) 2 %     (5 fő) 
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13. AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK ÁTLAGEREDMÉNYEI ÉVENKÉNT FELTÜNTETVE 
 

Érettségi vizsga eredményei 

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 

2015. június 3,81 

2016. június 3,93 

2017. június 4,00 

2018. június 4,13 

2019. június 3,93 
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14. A TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE 
 

A tanév során biztosított tanórán kívüli foglakozások 

A szakkör, foglalkozás megnevezése A szakkört, foglalkozást tartó személy 

neve 

Tömegsport 

Felső tagozat Herczeg Tamás; Szabó Zoltán 

Gimnáziumi tagozat Vladár Istvánné; Birkás Enikő 

Énekkarok 

Alsó tagozat 

KICSINYEK KÓRUSA 
Selmeci-Molnár Zsuzsanna 

Felső tagozat 

VÖRÖSMARTY GYERMEKKAR 
Zsákainé Papp Anita 

Gimnáziumi tagozat 

PESTSZENTLŐRINCI VÖRÖSMARTY 

LEÁNYKAR, 

VEGYESKAR 

Gyombolai Bálint 

Családi kórus Tordainé Dévényi Cecília 

Szakkörök 

kézműves szakkör Blényesiné Kozma Gabriella 

képzőművészeti szakkör Pethő Zsuzsanna 

kézműves szakkör Salamonné Kis Katalin 

művészi torna Lászlóné Starcz Fanni 

informatika (gimnázium) Klettner Péter 

informatika szakkör (alsó) Tajti Mária 

játék szakkör Jarábek Erika 

angol szakkör (felső tagozat) Leszák Melinda 

dráma szakkör (gimnázium) Ábrahám Erika 

angol szakkör Pálné Dobák Erzsébet 

  

  

Korrepetálás 

Alsó tagozat 

Balassa Ágnes, Blényesiné Kozma 

Gabriella, Karsainé Nemes Erzsébet, 

Salamonné Kis Katalin, Pethő Zsuzsanna, 

Kelecsényiné Óbányai Judit, Méhész 

Istvánné, Nagyné Manczinger Anikó, 

Szabóné Keresztes Nagy Beáta, Tajti 

Mária, Sinha Végh Mónika, Ledl Ingrid, 

Mészárosné Kovács Andrea, Veszteg 

Andrásné, Jarábek Erika 
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Felső tagozat 

Szabára Márton, Csukás Ibolya, Gerecz 

Lászlóné, Katonáné Horváth Ildikó, 

Philipp Györgyné, Leszák Melinda, 

Tillinger Péterné, Bálint Józsefné 

Gimnázium 

Csirik Judit, Gyombolai Bálint, Heim 

Péter Ernőné, Józsa Edina, Voracsek 

Ildikó 

Tehetséggondozás 

Alsó tagozat 

Jarábek Erika, Salamonné Kis Katalin, 

Méhész Istvánné, Veszteg Andrásné, 

Blényesiné Kozma Gabriella, Szabóné 

Keresztes Nagy Beáta, Kelecsényiné 

Óbányai Judit 

Felső tagozat 
Szalai Andrea,  Philipp Györgyné, Csörgő 

Katalin  

Gimnáziumi tagozat Zafner Tímea, Szőke Lászlóné 

Napközi 

1-6. évfolyam: Méhész Istvánné, Tajti 

Mária, Pethő Zsuzsanna, Sinha-Végh 

Mónika, Balassa Ágnes, Mészárosné 

Kovács Andrea, Szabóné Keresztes Nagy 

Beáta, Kelecsényiné Óbányai Judit, 

Nagyné Manczinger Anikó, Ledl Ingrid, 

Salamonné Kis Katalin, Rudiné Jarábek 

Erika, Blényesiné Kozma Gabriella, 

Karsainé Nemes Erzsébet, Veszteg 

Andrásné, Koscsó László, Boros Erika, 

Székely Edit,  

Tanulószoba 
7-8. évfolyam: Bálint Józsefné, Selmeci-

Molnár Zsuzsanna, Zsákainé Papp Anita, 

Katonáné Horváth Ildikó 

Fakultáció 

középszintű etika Pongrácz Beatrix 

emelt szintű történelem Dr Téglásné Rehó Andrea 

emelt szintű matematika Heim Péter Ernőné 

emelt szintű angol Krasznovszky Katalin 

emelt szintű fizika Molnár Botond 

emelt szintű német Franyóné Bartók Boglárka 

emelt szintű matematika Lucsányi Ádám 

emelt szintű biológia Nyulászné Homoky Katalin 

  

  

Zeneórák 

Hegedű 
Ács Ferenc 

Kovács Ildikó 

Zongora 
Orgován Botond 

Egri-Orgován Boglárka 

Cselló Gere Júlia 

Szolfézs  Medvenics Éva 

Gitár Sebestyén Gábor 

  

Lehetőséget biztosítunk egyéb foglalkozásokra térítés ellenében 

Sakk  Szekeres Tibor 
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Judo Huszár Gábor 

Kondicionáló torna Vladár Istvánné 

Szertorna fiúk részére Vladár Istvánné 

Apró Zajos Zenekar Bilku Marina 
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15. 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. 

Az iskolai dolgozatokkal kapcsolatos szabályok: 

a.) röpdolgozat: az adott óra vagy maximálisan három óra anyagából, előzetes bejelentés nem 

kötelező 

b.) témazáró dolgozat: előzetes bejelentése egy héttel korábban, az érdemjegyet piros színű 

érdemjeggyel jegyzi be a szaktanár az e-naplóba 

 

Az iskolai dolgozatok további szabályai a házirend alapján: 

1.) Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére.  

 

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

 

3.) Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy annál több 

óra anyagának elsajátítását ellenőrzi.  

 

4.) A dolgozatot a tanár 10 munkanapon belül köteles kijavítani és eredményét ismertetni. 

 

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

dolgozatára kapott érdemjegyet kéri-e, vagy sem. 
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16. AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI, ÉVFOLYAMONKÉNTI 

KÖVETELMÉNYEI, A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK TERVEZETT IDEJE 
 

Osztályozó vizsgát az iskola az érettségi vizsgaidőszakot megelőzően szervezi a 12. évfolyam 

tanulói részére. 

A jelentkezést az intézményvezetőnek kell benyújtani. 

 

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a pedagógiai 

programunkban illetve a házirend mellékletében rögzített követelményekkel. (www.vmzene.hu) 

 

Javítóvizsgát az iskola minden év augusztus 26 – 30. között szervez.  

Különbözeti vizsga a tanév során bármely időpontban szervezhető. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 2020. 01. 13-17. 

 2020. 06. 06-10. 

  

http://www.vmzene.hu/
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17. AZ ISKOLAI OSZTÁLYOK SZÁMA ÉS AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN TANULÓK 

LÉTSZÁMA, OSZTÁLYFŐNÖKE ÉS OSZTÁLYFŐNÖK-HELYETTESE (október 1-ei állapot) 
     fiú lány 

1.a Salamonné Kis Katalin  Jarábek Erika 27 fő 14 13 

1.z Ledl Ingrid  Karsainé Nemes Erzsébet 23 fő 4 19 

2.a Méhész Istvánné  Tajti Mária 24 fő 10 14 

2.z Sinha-Végh Mónika Pethő Zsuzsanna 28 fő 9 19 

3.a Veszteg Andrásné Blényesiné Kozma Gabriella 26 fő 15 11 

3.z Balassa Ágnes Mészárosné Kovács Andrea 28 fő 9 19 

4.a Szabóné Keresztes Nagy Beáta Kelecsényiné Óbányai Judit 26 fő 10 16 

4.z Nagyné Manczinger Anikó Selmeci-Molnár Zsuzsanna 28 fő 14 14 

  Alsó tagozat létszáma 210 fő 85 fő 125 fő 

 

5.a Juhász Tünde Csukás Ibolya 25 fő 11 14 

5.z Eckert Ilona Szabó Zoltán 23 fő 9 14 

6.a Bálint Józsefné Philipp Györgyné 31 fő 18 13 

6.z Szalai Andrea Herczeg Tamás 26 fő 6 20 

7.a Tillinger Péterné Katonáné Horváth Ildikó 29 fő 15 14 

7.z Gerecz Lászlóné Leszák Melinda 27 fő 6 21 

8.a Philipp Györgyné Bálint Józsefné 24 fő 9 15 

8.z Zsákainé Papp Anita Szabára Márton 26 fő 9 17 

  Felső tagozat létszáma 211 fő 83 fő 128 fő 

 

9.NY Tóth Gabriella Dömölki Gyuláné 40 fő 17 23 

9.A Vladár Istvánné Józsa Edina 39 fő 10 29 

10.A Voracsek Ildikó Dr. Téglásné Rehó Andrea 19 fő 7 12 

9.E Zafner Tímea Horváth István 32 fő 15 17 

10 E Pongrácz Beatrix Bohos Nóra 26 fő 11 15 

10. KZ Augusztin Ildikó Birkás Enikő 30 fő 6 24 

11.E Józsa Edina Ábrahám Erika 27 fő  5 22 

11.KZ Csirik Judit Zafner Tímea 21 fő 6 15 

12.E Csontos Annamária Franyóné Bartók Boglárka 24 fő 12 12 

12.KZ Nyulászné Homoky Katalin Voracsek Ildikó 23 fő 4 19 

  Gimnázium létszáma 281 fő 93 fő 188 fő 

  

AZ ISKOLA DIÁKJAINAK ÖSSZLÉTSZÁMA: 702 fő 


