
Különös közzétételi lista 

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, 2016/17-es tanév 

1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatást felvételi tájékoztatónk tartalmazza 

                          Felvételi tájékoztató 

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 

A beiratkozást minden tanév júniusában az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott napon 9 órától 12 óráig bonyolítjuk le. 

    Osztályok és pedagógus álláshelyek engedélyezése 

3. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, kedvezményei  

Tanulóinknak lehetőségük van a menzai szolgáltatások igénybevételére. Igénylésüket minden 

tanév végén, illetve pótlólag a tanév elején a szülő – nagykorú diák esetén a tanuló – aláírásával 

ellátva adhatják le. A menzai térítési díjakat legkésőbb minden hónap 15-éig kötelesek 

befizetni. A menüválasztásra a digitális napló megfelelő felületén minden hónap utolsó teljes 

hetének szerdájáig teheti meg a tanuló. A befizetett menzai térítési díjat az étkezés lemondása 

esetén a menza működési szabályzata szerint visszatéríti az iskola. A menza 100%-os térítési 

díja tanulók számára napi 292,- Ft, ennek éves díja – 200 étkezési nappal számolva – 58.400,-

Ft. A fenntartó az étkezési térítési díjhoz támogatást nem biztosít. 

Az intézmény tandíjat nem szed, egyéb díjfizetési kötelezettséget nem írt elő szabályzataiban.  

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

megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat 

tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék 

ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 

megállapításai 

A fenntartó az intézmény értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett. Az Állami 

Számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem tett. 

5. Az intézmény nyitva tartásának rendje, a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontja 

Az iskola szorgalmi időben reggel 5.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de 

legalább 19.00 óráig van nyitva. Az iskola a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva 

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

rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre – 

eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt 

                     A tanév helyi rendje 

http://sagim.hu/wp-content/uploads/2016/09/Beiskolazasi_tajekoztato_2017-18.pdf
http://sagim.hu/wp-content/uploads/2016/09/Beiskolazasi_tajekoztato_2017-18.pdf
http://sagim.hu/wp-content/uploads/2017/03/Indithato_osztalyok_engedelyzese_17-18.pdf
http://sagim.hu/wp-content/uploads/2016/08/tanev_helyi_rendje_16-17.pdf


6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai 

Iskolánkban a feltöltés napjáig pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem történt. 

7. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program az alábbi linkeken 

érhető el 

   Szervezeti és működési szabályzat 

Házirend 

Pedagógiai program 

 

8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége az alábbi helyen tekinthető meg 

Pedagógusok neve és szakképzettsége 

9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége 

1 fő iskolatitkár – főiskola, igazságügyi ügyintéző 

1 fő rendszergazda – főiskola, villamosmérnök 

 

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 

  

Pontszámok 

Tantárgy/tanév Évf. 2013 2014 2015 2016 

Szövegértés iskolai 

8. 

 

1676 1667 1658 1665 

országos átlag 1555 1557 1570 1568 

Matematika iskolai 1741 1696 1653 1666 

országos átlag 1620 1617 1610 1597 

Szövegértés iskolai 6 évf. 

10. 

1828 1853 1790 1773 

Szövegértés iskolai 4 évf. 1828 1853 1790 1780 

országos átlag 1620 1597 1618 1610 

Matematika iskolai 6 évf. 1811 1859 1838 1815 

Matematika iskolai 4 évf. 1753 1723 1744 1746 

országos átlag 1640 1631 1640 1641 

 

 

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

 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

száma %-a száma %-a száma %-a száma %-a 

Lemorzsolódók 4 0,6% 4 0,6% 6 1% 3 0,5% 

Évismétlők 1 0,2% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

http://sagim.hu/wp-content/uploads/2014/05/SzMSz2014.pdf
http://sagim.hu/wp-content/uploads/2016/05/Hazirend_2016.pdf
http://sagim.hu/wp-content/uploads/2016/05/Hazirend_2016.pdf
http://sagim.hu/wp-content/uploads/2019/05/Nevelesi_program_2018.pdf
http://sagim.hu/wp-content/uploads/2019/05/Nevelesi_program_2018.pdf
http://sagim.hu/?page_id=53


 

 

12. Az érettségi vizsgák átlageredményei 

 

 

            

tantárgy 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Átlag 

magyar 4,2 4,1 4,5 4,5 4,3 4,2 4,1 4,5 4,1 4,2 4,2 

történelem 4,1 4,3 4,6 4,5 4,5 4,2 3,8 4,2 4,2 4,1 4,3 

angol 4,3 4,2 4,7 4,6 4,4 4,5 4,1 4,3 4,4 4,3 4,4 

német 4,5 4,5 4,5 4,2 4,1 4,2 4,3 4,2 4,3 4,2 4,4 

lat, fr,orosz 4,5 4,1 3,7 4,6 4,2 4,5   5,0 4,0 4,5 4,4 

matematika 3,6 3,8 4,1 3,8 3,5 3,5 3,3 3,5 3,4 3,4 3,7 

fizika 4,4 4,5 4,7 4,2 4,6 4,6 4,2 4,4 4,6 4,5 4,4 

kémia 4,3 3,9 4,5 4,3 4,7 3,9 4,0 4,1 4,0 4,0 4,2 

biológia 4,0 4,3 4,7 4,3 4,7 3,6 4,2 3,7 4,2 3,9 4,1 

földrajz 4,6 3,8 4,6 4,2 4,5 3,9 3,3 4,4 3,8 3,8 4,1 

informatika 4,2 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2 4,4 4,1 4,3 4,2 4,3 

testnevelés 4,6 5,0 4,7 5,0 4,9 4,7 4,8 4,9 4,4 4,7 4,8 

rajz 4,8 4,8 4,9 4,6 4,9 4,4 4,2 4 5,0 4,4 4,6 

átlag 4,3 4,3 4,5 4,4 4,4 4,2 4,1 4,3 4,2 4,2 4,3 

           Átlag 

kitűnők 10 10 28 30 14 10 3 11 14 13 16 

jelesek 16 10 22 17 15 11 15 16 7 14 15 

 

 

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és 

az iskolai dolgozatok szabályai 

Szakkörök igénybe vételének lehetősége 

Iskolánkban a szakkörök korlátozott számban működhetnek, mert a köznevelési törvény 

által az iskola számára biztosított összes órában – a nevelőtestület döntése alapján – 

tanítási órákat tartunk. Tanulói igényre és kérésre az intézmény igazgatója lehetőséget 

biztosít szakkörök indítására, ha a jelentkezők száma ezt indokolja.  

 

A mindennapos testedzés lehetőségét az alábbi lehetőségekkel biztosítjuk 

 a hét két vagy három napján minden osztálynak testnevelési órája van 



 minden hétköznap délután működik a sportkör egy vagy több szakosztálya: röplabda, 

kézilabda, torna, úszás 

 a hétvégi napokon havi legalább két alkalommal természetjáró csoportunk biztosít 

lehetőséget az egészséges testmozgásra 

 a téli szünetet követően minden évben sítábort szervezünk diákjaink számára 

 a nyári szünetben vízi/kerékpáros tábort szervezünk tanítványaink részére 

 a szabad délutánokon lehetőség van a sportudvaron lévő kézilabdapálya szabad 

használatára 

 a testnevelő tanárok engedélyével szabadon használható iskolánk kondicionáló terme 

 heti három időpontban a tornateremben vagy az uszodában gyógytestnevelési órákat 

tartunk 

 

A házi feladat, hétvégi házi feladat szabályaihoz kapcsolódó előírásainkat pedagógiai 

programunk 2.15 fejezete tartalmazza 

A tanítási órákon jellemzően rendszeres otthoni szóbeli feladatot határozunk meg, amelyet a 

tanítási órát tartó pedagógusaink egyértelműen közölnek. A szóbeli felkészülés céljából 

meghatározott feladatokat a következő tanítási órákon szóbeli, esetenként írásbeli számonkérési 

formában, illetőleg frontális számonkéréssel ellenőrizzük. A szóbeli feladatok mellett a legtöbb 

tantárgyból rendszeresen írásbeli házi feladatokat határozunk meg, amelyet tanulóinknak 

általában a következő tanítási órára kell elkészíteniük. Az írásbeli feladatok speciális csoportját 

alkotják egyes tantárgyak olyan feladatai, amelyek hosszabb előkészületeket igényelhetnek, pl. 

olvasónapló írása, fél oldalt meghaladó idegen nyelvi fordítási feladat, alkotómunkát igénylő 

művészeti alkotás elkészítése. Ezekre a tevékenységi formákra általában több időt biztosítunk, 

mint két tanítási óra között eltelt időtartam. A hétvégi időszakra is jelölünk ki írásbeli és szóbeli 

házi feladatot, de ennek mértéke, terjedelme nem haladhatja meg a hétköznapokon is 

szokásos mértéket. 

 

A szóbeli és írásbeli házi feladatok meghatározásakor pedagógiai programunk 2.15 

fejezetének előírásai szerint a következő elveket követjük: 

 egy-egy tantárgyból jellemzően annyi szóbeli és írásbeli házi feladatot jelölünk ki, 

amennyi – átlagos diákjaink képességét és munkabírását, koncentráló képességét figyelembe 

véve – nem haladja meg a 30 perces munkaidő-igényt 

 a hosszabb idő-ráfordítást igénylő házi írásbeli feladatokat (olvasónapló, házi dolgozat, 

stb.) legalább egy héttel a kijelölt elkészítési időpont előtt kijelöljük 

 a tanítási szünetek időtartamára (nyári, őszi, téli és tavaszi szünet, többnapos ünnepek) 

nem adunk az átlagos mennyiséget meghaladó írásbeli és szóbeli házi feladatot 

 minden pedagógus köteles figyelembe venni, hogy a tanulónak egy-egy tanítási napra több 

tantárgyból is készülnie kell 

 



Az iskolai dolgozatokkal kapcsolatos szabályokat Szervezeti és működési szabályzatunk 

7.7.4 fejezet határozza meg 

 röpdolgozat az adott óra vagy maximálisan az utolsó három óra tananyagából 

o érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét 

o a röpdolgozat előzetes bejelentése nem kötelező 

o a röpdolgozatra a tanuló az SzMSz-nek megfelelően egy osztályzatot kap 

 számonkérő dolgozat 3-nál több óra anyagából 

o érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét 

o a számonkérő dolgozat előzetes bejelentése legalább 2 nappal korábban kell, 

hogy megtörténjék 

o a számonkérő dolgozatra a tanuló az SzMSz-nek megfelelően egy osztályzatot 

kap 

 témazáró dolgozat egy vagy több átfogó témakör anyagából 

o jellemzően az osztály egészét érinti 

o a témazáró dolgozat előzetes bejelentése a dolgozat íratását megelőzően 

legalább egy héttel korábban kell, hogy megtörténjék 

o a témazáró dolgozatra a tanuló az SzMSz-nek megfelelően egy osztályzatot kap, 

amelyet piros színű tintával jegyez be a szaktanár az osztálynaplóba 

 

Az iskolai dolgozatok további szabályait házirendünk 6.5. szakasza tartalmazza. 

„Diákjainknak joga van, hogy a témazáró dolgozatok időpontjáról és témájáról egy héttel 

hamarébb tájékoztatást kapjanak. A megírt dolgozatokat két tanítási héten belül ki kell 

javítani. Amennyiben a kijavított dolgozatok átadására a fenti határidőn belül (a 

pedagógusnak felróható okból) nem kerül sor, a tanulók egyénenként dönthetnek abban a 

kérdésben, hogy kérik-e dolgozatuk érvénytelenítését.” Pedagógiai programunk 2.9.2 

pontja pedig azt rögzíti, hogy a tanulónak joga van a megírt, és két héten belül kijavított 

dolgozatát megtekinteni, továbbá az iskola pedagógusai lehetőséget adnak, hogy az adott 

érdemjegyről tájékoztatást kérjen a tanuló. 

 

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti 

vizsgák tervezett ideje 

Osztályozó vizsgát szervez az iskola az érettségi vizsgaidőszakot megelőzően minden tanév 

szeptember-október és április hónapjában, szükség esetén más időpontban is. Az osztályozó 

vizsgára jelentkezést az oktatási igazgatóhelyettesnek kell benyújtani. Az osztályozó vizsga 

követelményeit házirendünk melléklete tartalmazza. Javítóvizsgát az iskola minden év 

augusztus 25-30 között kihirdetett időpontban szervez. Különbözeti vizsga a tanév során 

bármely időpontban szervezhető. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 

 

http://sagim.hu/wp-content/uploads/2015/11/Osztalyozo_vizsga_kovetelmenyei.pdf
http://sagim.hu/wp-content/uploads/2015/11/Osztalyozo_vizsga_kovetelmenyei.pdf


15. Az osztályok száma és az egyes osztályokban a 2016/17-es tanévben, a tanulók létszáma 

 

Az osztálytípusok jelölése a táblázatban (színekkel) 

hat évfolyamos négy évfolyamos öt évfolyamos nyelvi 

Osztály 

Évfolyam 
A B C D E 

7. 30 32    

8. 35 35    

9/Ny    33  

9. 32 31 31 35  

10. 25 27 34 36  

11. 35  31 31  

12.  31 27 31 34 

 

Kazincbarcika, 2017. március 10. 

 

Petróczi Gábor s.k. 

igazgató 


