
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

-8 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

-kollégiumi ellátás

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium (1092 Budapest IX. kerület, Kinizsi utca 1-7.)

Ellátott feladatok:

- 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

- 8 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

- kollégiumi ellátás

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

034949
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium
1092 Budapest IX. kerület, Kinizsi utca 1-7.

OM azonosító: 034949
Intézmény neve: Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium
Székhely címe: 1092 Budapest IX. kerület, Kinizsi utca 1-7.
Székhelyének megyéje: Budapest
Intézményvezető neve: Tóth Csaba Csongor
Telefonszáma: 1/2165138
E-mail címe: lonyay@lonyayrefi.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2020.11.24.

Fenntartó: Budapest-Északi Református Egyházmegye
Fenntartó címe: 1091 Budapest IX. kerület, Kálvin tér 8
Fenntartó típusa: egyházi jogi személy
Képviselő neve: Szloboda József
Telefonszáma: 30/3960934
E-mail címe: hivatal@bpeszak.hu
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Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2019-es statisztikai adatok alapján

 

Pedagógusok számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2019-es statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében pedagógus

munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban
résztvev

ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakközépiskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gimnázium 1 585 304 12 0 51 37 0 75 34 24,00 28 16

Szakgimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Összesen
(s01+s02+...+s07)

1 585 304 12 0 51 37 0 75 34 24,00 28 16

Alapfokú
művészetoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kollégium 1 24 13 2 0 2 1 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Konduktív
pedagógiai ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán

Szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06

Részmunkaidősból a
teljes munkaidő
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya

pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2019-es statisztikai adatok alapján

ban,
gimná
ziumb

an)

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati

elméle
ti

gyakor
lati

ban utazó
gyógy
pedag
ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás
feladat

ban +…+o
13)

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
szakkö
zépisk
ola két
éves

érettsé
gire

felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

0 0 18 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0

ebből nő 0 0 13 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0

Részmunkaid
ős

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0

ebből nő 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0

Óraadó 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0

ebből nő 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 0 23 34 0 0 0 0 0 0 2 0 0 59 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 0 15 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 40 0 0 0

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Nyelv
tanár,
testne
velő,
ének-
zene
tanár

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

1 2 0 0 0 0 43 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 47

Általános
iskolai tanár

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Tanító

Tanító,
speciális
képesítéssel

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező, egyéb
felsőfokú
végzettségű

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2019-es statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=034949

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=034949&th=001

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

http://www.lonyayrefi.hu/felveteli-hirek/kepzesek/

 

A 2021/2022-es tanévben induló képzéseink:

 

Képzéseink (Telephelykód: 001)

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
szakmai tárgyra
képesített

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
középfokú
végzettségű

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 2 0 0 0 0 48 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 53

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 5 4 1 1 6 5 2 2

Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)

3 3 0 0 3 3 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns 0 0 1 1 1 1 0 0

Pedagógiai asszisztens 0 0 0 0 0 0 2 2

Gyógypedagógiai asszisztens 1 1 0 0 1 1 0 0

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda 1 0 0 0 1 0 0 0

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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NYOLC ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS:

1. angol nyelvi képzés

tagozatkód: 0801

A nyolc évfolyamos nyelvi képzés alatt diákjainknak két nyelvet sajátítanak el. Az angol nyelvet nyolc évig, a 2. választott élő

idegen nyelvet négy évig tanulhatják. A 12. évfolyam végére a nyelvi képzés célja két B2 nyelvvizsga.

2. német nyelvi képzés

tagozatkód: 0802

A nyolc évfolyamos nyelvi képzés alatt diákjainknak két nyelvet sajátítanak el. A német nyelvet nyolc évig, a 2. választott élő

idegen nyelvet négy évig tanulhatják. A 12. évfolyam végére a nyelvi képzés célja két B2 nyelvvizsga.

3. matematika képzés

tagozatkód: 0803

Matematika tantárgyból emelt óraszámban folyik a képzés a nyolc év során. A képzés csak az engedélyezett létszám elérése

esetén indul.

 

NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS:

1. általános képzés

tagozatkód: 0401

Az általános tagozaton kis csoportos oktatásban a digitális kompetencia fejlesztése a nevelési-oktatási cél. Az ismeretanyag

elsajátítása a hagyományos taneszközökön túl a digitális eszközök segítségével, digitális módszerekkel történik.

2. angol nyelvi képzés

tagozatkód: 0402

A négy évfolyamos nyelvi képzés alatt diákjaink két nyelvet sajátítanak el. Az első idegen nyelv az emelt óraszámban tanult

angol nyelv. A második idegen nyelv szintén emelt óraszámban a német, holland, spanyol nyelv lehet (az iskola szakos tanári

ellátottsága függvényében). A nyelvi képzés célja két B2 nyelvvizsga megszerzése.

3. matematika szakos képzés

tagozatkód: 0403

Matematika tantárgyból emelt óraszámban folyik a képzés a négy év során. A képzés csak az engedélyezett létszám elérése

esetén indul.

4. német nyelvi képzés

tagozatkód: 0404

A négy évfolyamos nyelvi képzés alatt diákjaink két nyelvet sajátítanak el. Az első idegen nyelv az emelt óraszámban tanult

német nyelv. A második idegen nyelv szintén emelt óraszámban az angol, holland, spanyol nyelv lehet (az iskola szakos tanári

ellátottsága függvényében). A nyelvi képzés célja két B2 nyelvvizsga megszerzése.

 

Pedagógiai munkánk és a képzések részletes leírása megtekinthető iskolánk honlapján a „Dokumentumok” menüpontban lévő

Pedagógiai Programban.

Lelkészi ajánlás letölthető az iskola honlapjáról.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A középfokú felvételi eljárás menete és a beiratkozás ütemezése.

 

1. Mi alapján döntünk a felvételről?

1.1. NYOLC ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS

A jelentkezőktől kérjük a központi írásbeli vizsga megírását. A felvételről a központi írásbeli eredménye, a közismereti tárgyak

3. év végi és a 4. félévi bizonyítványának eredményei, valamint a szóbeli eredménye alapján döntünk. A felvétel feltétele

legalább 4,2 átlag a közismereti tárgyakból. Közismereti tárgyak: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika,

környezetismeret, idegen nyelv. A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt.

A diákokat szóbeli beszélgetésre várjuk, ahol szeretnénk megismerni a jelentkezők képességeit, motivációját. A beszélgetésre a

szülőket is várjuk 2021. február 23. és március 12. között egyéni beosztás alapján.

Az összetevők arányai:

központi írásbeli vizsga: 50 pont (25%)

tanulmányi eredmény: 50 pont (25%)

szóbeli elbeszélgetés: 100 pont (50%)
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Összesen: 200 pont (100%)

 

1.2. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS

A felvételhez szükséges a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga megírása, a 7. osztály év végi, a 8. osztály

félévi tanulmányi eredmény és a szóbeli beszélgetés. A felvétel feltétele legalább 4,0 átlag a közismereti tárgyakból.

Közismereti tárgyak: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, biológia, idegen nyelv.

Az összetevők arányai:

központi írásbeli vizsga: 100 pont (50%)

tanulmányi eredmény: 50 pont (25%)

szóbeli beszélgetés: 50 pont (25%)

Összesen: 200 pont (100%)

A szóbeli beszélgetésre 2021. február 23. és március 12. között kerül sor.

 

A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt. Pontegyenlőség esetén előnybe részesítjük azt a jelentkezőt, aki iskolánk

jelenlegi, vagy volt diákjának testvére, illetve református gyülekezetnek tagja.

 

2. A központi írásbeli felvételi

A jelentkezési határidő 2020. december 4.

Az írásbelik napja: 2021. január 23 –án, szombaton 10:00 órától.

Megtekinteni és átvenni az Értékelő lapot az I. emelet 156-os szobában 2021. január 29-én 08:00-16:00 óra között.

 

3. Jelentkezés a Lónyayba

2021. január 25 - február 19. között  lehet jelentkezni a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégiumba.

 

Kérjük mind a négy évfolyamos, mind a nyolc évfolyamos képzésre jelentkezőket, hogy a belső jelentkezési űrlap elektronikus

kitöltésével segítsék munkánkat. Köszönjük segítő szándékukat!

 

4. Szóbeli meghallgatások a Lónyayban

- 4. évfolyamosoknak: 2021. február 23 - március 12. között

- 8 évfolyamosoknak: 2021. február 23 - március 12. között

 

Mindenkit személyesen értesítünk a pontos időpontról e-mailben, szükség esetén levélben. A szóbeli elbeszélgetésen a nyelvi

tagozatra jelentkezőknél az általános idegen nyelvi társalgás során mérik fel a szaktanárok az idegen nyelvi kompetenciát és a

kommunikációs készséget. A matematika tagozatra jelentkezőknél az elbeszélgetés során egyszerű, a 7-8. évfolyamos

tananyaghoz kapcsolódó gondolkoztató, elsősorban a gondolkozásmód és logikai készség felmérésére alkalmas kérdéseket

tesznek fel a szaktanárok.

 

5. Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2021. március 16.

 

6. Nyitott Hét – nyílt napok

A személyes jelenlét helyett a honlapunkon lesz elérhető az iskolánkat, képzéseinket bemutató kisfilm 2020. november 16-tól.

Ha felvilágosítást szeretnének kérni, keressék Domaházi Margit Anna igazgatóhelyettes asszonyt a 06-30/361-5240

telefonszámon vagy a domahazi.margit@lonyayrefi.hu email címen.

 

 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

2020/2021. tanévben a fenntartó által engedélyezett osztályok száma:

5. évfolyam 2 osztály

6. évfolyam 2 osztály

7. évfolyam 3 osztály

8. évfolyam 2 osztály

9. évfolyam 4 osztály
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10. évfolyam 4 osztály

11. évfolyam 4 osztály

12. évfolyam 5 osztály
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Intézményünkben a tanulók részére térítési díjat, tandíjat és egyéb díjfizetési kötelezettséget a Fenntartó nem állapított meg. 
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

A Magyar Államkincstár ellenőrizte az Intézmény normatíva felhasználását 2020.májusában.
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az iskola szorgalmi időben 7:00 órától 20:00 óráig van nyitva, a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint,

melyet az iskolavezetés határoz meg. Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon az iskola zárva van, a

tanulók és az alkalmazottak csak igazgatói engedéllyel tartózkodhatnak az épületben.

 

Az első tanítási óra rendszerint 8:00-kor kezdődik.

A pontos órakezdés érdekében a tanulóknak javasolt legkésőbb 7:45-re, illetve az első tanítási óra

megkezdése előtt legalább 15 perccel érkezniük az épületbe.

A földszintről az épület helyiségeibe 7:30-tól mehetnek föl.

Az órarend szerint szabadidejüket töltő („lyukasóra”), vagy más okból nem a tanulócsoportjukkal

tartó diákok tanítási időben csak a könyvtárban tartózkodhatnak.

A tanítási órák 45 percesek. A tanórák és az óraközi szünetek rendjét a csengetési rend határozza

meg, mely a következő:

1. óra: 8:00 - 8:45

2. óra: 8:55 - 9:40

3. óra: 9:50 - 10:35

4. óra: 10:50 - 11:35

5. óra: 11:45 - 12:30

6. óra: 12:40 - 13:35

7. óra: 13:55 - 14:40

8. óra: 14:50 - 15:30

9. óra: 15:35 - 16:15

 

 

Rövidített órák esetén:

1. óra: 8:00 - 8:35

2. óra: 8:45 - 9:20

3. óra: 9:30 - 10:05

4. óra: 10:15 -10:50

5. óra: 11:00 - 11:35

6. óra: 11:55 - 12:30

7. óra: 12:50 - 13:25

8. óra: 13:35 - 14:10
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Magyar Államkincstár Budapesti és
Pest Megyei Igazgatóság

2019.05.28. 2019.05.31. Hatósági ellenőrzés
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Augusztus:				

5.	Tankönyvek érkezése 9.00-11.00						

12.	Ügyelet			

16.	Évkezdő Tábor Gólyáknak - "0. típusú találkozás"				

17.	Évkezdő Tábor Gólyáknak - "0. típusú találkozás"				

18.	Évkezdő Tábor Gólyáknak - "0. típusú találkozás"				

19.	Ügyelet		

	Évkezdő Tábor Gólyáknak - "0. típusú találkozás"				

20.	Államalapítás ünnepe - munkaszüneti nap				

21.	Pihenőnap 							

24.	Javítóvizsgák	8.00		

	Alakuló értekezlet 14.00		

25.	Tankönyvosztás az 5-9. évfolyamnak 8.00 - 14.00		

	Tanári kirándulás

26.	Tankönyvosztás a 10-12. évfolyamnak	8.00 - 14.00		

	Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet 9.00-10.00		

	Magyar munkaközösségi  értekezlet 10.00-11.00		

	Nyelvi munkaközösségi értekezlet	10.30-11.30		

	Munkaközösségi értekezletek				

	Munkaközösségi munkatervek leadása	16:00		

27.	Tűz- és munkavédelmi oktatás 13:30		

	Nyitó értekezlet 14.15-16.15		

	Tanári, munkatársi fényképezés 16.15-17.30		

	Évnyitó istentisztelet 18.00						

29.	Kárpát-medencei református oktatási intézmények közös tanévnyitója, Nyírbátor		

30.	Az osztálykirándulások pótlása.	

31.   Az osztálykirándulások pótlása.	

 

Szeptember:		

1.	Projektoktatás külső helyszíneken.			

	Projektoktatás külső helyszíneken.				

2.	Projektoktatás külső helyszíneken.		

3.	Projektoktatás külső helyszíneken.			

4.	Tanulmányi kirándulások					

7.	Első tanítási nap 8.00, 1-4. óra, 4. óra szakóra az osztályfőnök- helyettesekkel

	"Tiszta Kulturált Osztály" programjának megbeszélése, elindítása			

	Szakkörök meghirdetése /diákok szakkörre jelentkezése szeptember 17-ig	

	Jelentkezési határidő az október-novemberi vizsgaidőszak emelt- és középszintű érettségi vizsgáira			

	Fakultációk indulása 				

8.	Nyelvi csoportok névsorának leadása						

10.	"Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny -- iskolai forduló 14 óra		

	Kenguru matematika verseny 14.00			

11.	Indítandó szakkörök leadása az igazgatónak							

14.	Törzslapok és Mozanapló  kitöltésének határideje. Indítandó szakkörök jóváhagyása.		

	Értekezlet, szülői értekezlet 14.50, 17.30, 17.00-től imaközösség					

15.	Fakultációk módosításának határideje												

17.	"Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny -- fővárosi forduló	Szt. István Gimnázium	

18.	OKTV jelentkezési határidő/ Bolyai 5-8.évfolyam matematika jelentkezési határidő					

21.	Tanmenetek leadása			

	Szakkörök indulása						

24.	VII. Szülő - Tanár Találkozó 8.00 - 21.00		

25.	Gólyaavató, 14.00						

28.	Értekezlet 14.50		
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29.	Teremtés hete. Témája: Hála és felelősség szeptember 29- október 6.		

30.	A "Tiszta Kulturált Osztály" havi értékelése	

 

Október:		

1.	Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny - regisztrációs határidő 18:00-ig		

2.	Tanári Közösség - kirándulás	tanítás nélküli munkanap 1.					

6.	Aradi vértanúk emléknapja 7.évfolyam osztályfőnökei						

9.	Bolyai matematika verseny 3-8. évfolyam 14.30						

12.	Értekezlet 14.50						

15.	Bolyai 9-12.évfolyam matematika jelentkezési határidő		

15.	Baka István szavalóverseny -- házi verseny 14:00		

16.	Emelt és középszintű írásbeli érettségi vizsgák 2020.10.16 - 10.30							

19.	Reformáció napi Csendesnap			

20.   A középfokú iskolák meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásukat. Közzététel az iskola

honlapján		 	 	 	 	

22.	Megemlékezés október 23-ról. 14.00

	A "Tiszta Kulturált Osztály" havi értékelése/ matematika háziverseny 7-8.évfolyam 14.00 környékbeli általános iskolák

meghívásával

23.	1956-os forradalom emlékére, munkaszüneti nap								

26.	Őszi szünet 				

27.	Őszi szünet 				

28.	Őszi szünet 				

29.	Őszi szünet 				

30.	Őszi szünet 								

 

November:

1.	Mindenszentek 				

2.	Őszi szünet utáni első tanítási nap				

	Értekezlet, 14.50		

3.	Japán Nap				

4.	Informatika OKTV programozás 1.forduló 14.00						

6.	Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 3-8. 	14:30						

9.	Nyitott Hét			

10.	Nyitott Hét/ Matematika OKTV 1.forduló/Zrínyi matematika 5-12.évfolyam jelentkezési határidő14.00		

11.	Nyitott Hét/  Magyar nyelv OKTV		

12.	Nyitott Hét		

	Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 2020.11.12 - 16.		

13.	Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 9-12. 14:30		

13.	A magyar nyelv napja 				

16.	Értekezlet 14.50						

18.	Informatika OKTV alkalmazói 1.forduló	14.00				

20.	Adatszolgáltatás az országos kompetenciaméréshez			

21.	Bolyai Matematika Verseny 3-8.évfolyam országos döntő 10.30								

23.	Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 2020.11.23 - 27.					

26.	Hálaadásnapi tanári közösség		

27.	Karácsonyi osztálydíszítő verseny meghirdetése			

	A "Tiszta Kulturált Osztály" havi értékelése							

29.	Advent 1. vasárnapja				

30.	Szalagtűző Ünnepély és  Magyar irodalom OKTV	tanítás nélküli munkanap 2.	

 

December:				

4.	Az általános iskolás tanulók jelentkezése a középfokú írásbeli felvételi vizsgára				

	Mikulásjárás
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7.	Értekezlet, Fogadóest/ Zrínyi Matematika verseny 5-12.évfolyam 14.50, 17.30, 17.00 imaközösség					

12.	Munkanap (áthelyezett)				

	Pályaorientációs Nap tanítás nélküli munkanap 3.					

17.	A "Tiszta Kulturált Osztály" havi értékelése			

	Karácsonyi osztálydíszítő verseny értékelése	

18.	Karácsonyi Istentisztelet				

	Osztálykarácsony			

	Téli szünet előtti utolsó tanítási nap								

21.	téli szünet				

22.	téli szünet				

23.	téli szünet				

24.	téli szünet (Áthelyezett pihenőnap)				

25.	Karácsony				

26.	Karácsony				

27.	téli szünet				

28.	téli szünet				

29.	téli szünet				

30.	téli szünet				

31.	téli szünet				

 

Január:

1.	Új év első napja - munkaszüneti nap								

4.	Értekezlet, 14.50		

	A pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és dokumentálását vizsgálja az OH, 2021.01.04-03.31.		

	Téli szünet utáni első tanítási nap 								

6.	Osztályzóvizsga első napja 6-15.							

8.	Bolyai Matematika Verseny 9-12.évfolyam 14.30									

11.	A NETFIT mérés kezdete/ 12.évfolyam matematika próbaérettségi 2021.01.11 - 04.23.						

18.	Értekezlet, 14.50						

21.	Első félévi munkaközösségi beszámolók leadása az igazgatónak			

22.	Az I. félév vége, osztályozó konferencia 6 rövidített óra	

	Félévi jegyek lezárásának határideje	

23.	Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban 10 órától						

28.	Pótló központi írásbeli felvételi vizsga				

29.	Félévi értesítők kiküldésének határideje			

	Iskolai farsang	Osztályfőnökök	

	A "Tiszta Kulturált Osztály" havi értékelése						

 

Február:

1.     Félévi Értekezlet - fenntartónak jegyzőkönyv megküldése, 13.45	7 rövidített óra	

	Szülői értekezlet 14.50, 17.30	17.00-től imaközösség					

5.	Iskolai farsang			

8.	A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által				

	meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.								

15.	Értekezlet, 14.50		

	Jelentkezési határidő tavaszi érettségire, 16.00						

17.	Pancake Day						

23.	Szóbeli felvételi				

24.	Szóbeli felvételi				

25.	Szóbeli felvételi				

	Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja	10.évfolyam		

26.	A "Tiszta Kulturált Osztály" havi értékelése			

27.	Bolyai Matematika Verseny Országos Döntő 9-12.évfolyam  10.30				
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Március:

1.	Értekezlet/ Pénz7 14.50		

2.	Pénz7	Matematika munkaköz.			

3.	Pénz7	Matematika munkaköz.			

4.	Pénz7	Matematika munkaköz.			

5.	Pénz7	Matematika munkaköz.							

12.	Megemlékezés március 15-ről					

15.	Nemzeti Ünnep - munkaszüneti nap				

16.	Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala				

17.	Quiz Night							

19.	Természettudományi mk			

20.	III. LÓNYAY HADIBAJNOKSÁG.							

22.	Tantervi követelményeket nem teljesítők szüleinek értesítése, 12. évfolyam számára	

	Értekezlet, 14.50		

23.	Sokszínű Tudomány - természettudományi nap				

24.	Sokszínű Tudomány - természettudományi nap				

25.	Sokszínű Tudomány - természettudományi nap				

26.	Utazás Hollandiába				

27.	Utazás Hollandiába				

28.	Utazás Hollandiába				

29.	Utazás Hollandiába								

31.	A "Tiszta Kulturált Osztály" havi értékelése		

	Húsvéti osztálydíszítő verseny meghirdetése			

	Húsvéti Csendesnap a keresztyén költészet legszebb darabjaival tanítás nélküli munkanap 4. 	

						

Április:

1.	Tavaszi szünet				

	Előrehozott érettségizők osztályzóvizsgájának első napja

2.	Tavaszi szünet				

	Nagypéntek - munkaszüneti nap								

5.	Tavaszi szünet				

6.	Tavaszi szünet				

7.	Szünet utáni első tanítási nap				

	Előrehozott érettségizők osztályzóvizsgájának utolsó napja			

	Tantervi követelményeket nem teljesítők szüleinek értesítése								

9.	A magyar költészet napja. Áprily szavalóverseny (iskolai forduló)					

12.	Értekezlet, 14.50						

19.	Megemlékezés a holokauszt magyarországi áldozatairól				

23.	Egyeztetett felvételi jegyzék								

26.	Értekezlet, Fogadóest, 14.50, 17:30, 17.00 imaközösség				

29.	Végzős osztályok osztályozó konferenciája			

30.	Végleges felvételi jegyzék				

	A "Tiszta Kulturált Osztály" havi értékelése		

	BALLAGÁS		

 

Május:

1.	Munka Ünnepe - munkaszüneti nap								

3.	Írásbeli érettségi: magyar nyelv és irodalom, nem vizsgázó osztályoknak távoktatás	

4	Írásbeli érettségi: matematika 8.00	nem vizsgázó osztályoknak távoktatás	

	Írásbeli belső vizsgák kezdete		

5.	Írásbeli érettségi: történelem, 8.00	nem vizsgázó osztályoknak távoktatás	

	Írásbeli belső vizsga, matek:7.c,9.d, 10.évfolyam
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6.	Szóbeli belső vizsga, nem vizsgázó osztályoknak távoktatás	

	Írásbeli érettségi: angol nyelv	8.00		

7.	Írásbeli érettségi: német nyelv 8.00						

10.	Értekezlet, 14.50						

19.	Nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamosoknak								

23.	Pünkösd 				

24.	Pünkösd 									

26.	Országos kompetenciamérés						

28.   A NETFIT mérés eredményeinek feltöltése				

	A "Tiszta Kulturált Osztály" havi értékelése				

31.   Értekezlet, 14.50		

 

Június:

1.	Osztályozó vizsga első napja	1-5.						

4.	Osztályozó vizsga utolsó napja								

9.	Év végi jegyek lezárásának határideje								

11.	DÖK, tanítás nélküli munkanap 5.					

14.	Középszintű érettségi szóbeli vizsgák, 2021.06.14-25.		

	Osztálykirándulások				

15.	Osztálykirándulások				

16.	Osztályozóértekezlet				

	Bizonyítvány írása				

17.	Bizonyítvány írása				

18.	Tanévzáró, bizonyítványosztás, 17.00							

22.	Beiratkozás 		

	Tanévzáró értekezlet, 9.00						

				
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Pedagógiai szakmai ellenőrzés nem volt intézményünkben.

 

Utolsó frissítés: 2020.11.24.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=034949
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A 2019/2020-as tanévben tanulmányi követelményeit nem teljesítette: 12 tanuló.

Eredményes javítóvizsgát tett 11 tanuló.

Eredménytelen javítóvizsgát tett 1 tanuló.
 

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS

tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=034949
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETEI

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

intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez.

A foglakozásokat megfelelő számú jelentkező esetén az igazgató engedélyezi. A foglalkozások

helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik a terembeosztással együtt, a mindenkori
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tantárgyfelosztás lehetőségeihez igazodva. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.

A rendszeres tanórán kívüli foglakozásokat az igazgató szeptember 15-ig hirdeti meg a heti

időbeosztással és a foglalkozást tartó tanár nevével. A jelentkezési határidő szeptember 30. A

jelentkezés az osztályfőnöknél vagy a foglakozást tartó tanárnál lehetséges. A jelentkezés önkéntes,

de felvétel esetén a foglakozásokon való részvétel kötelező, az alól felmentést csak írásbeli kérvény

beadása és elbírálása után lehet kapni.

Az egyéni foglakozások célja a hátrányos helyzetű vagy gyengébb előképzettségű tanulók

felzárkóztatása, a tehetséggondozás, illetve fakultációk esetén – a 11. és a 12. évfolyamon - a

sikeres emelt szintű érettségire való felkészítés. A tantárgyfelosztásban erre a célra rendelkezésre

álló órakeret felhasználásáról az igazgató dönt a munkaközösség-vezetők és az igazgatóhelyettesek

javaslata alapján.

A tanulók mindennapos testedzésének biztosítására az iskola a mindennapos testnevelésórákon túl

sportköri foglalkozásokat, illetve kirándulásokat is szervez. A foglalkozások célja, hogy

lehetőséget biztosítson a tanulók számára a különböző sportágak művelésére, a versenyekre való

felkészülésre, illetve kirándulások esetén a természet szépségeinek felfedezésére. Az iskolai

sportkörök foglakozásain való részvétellel a heti öt kötelező testnevelési órából két óra kiváltható.

A részvétel igazolása a foglalkozást tartó tanár által vezetett foglalkozási napló részvételi adatai

alapján történik.

A diákkörök célja a tanulók tudományos, technikai, szakmai, művészi, idegen nyelvi és egyéb

érdeklődésének kielégítése, alkotó képességeinek fejlesztése. A tanulók közös tevékenységük

megszervezésére diákkörök hozhatóak létre. Diákkörnek tekinthető a szakkör, érdeklődési kör,

önképzőkör, énekkar, művészeti csoport és egyszeri alkalomra alakult csoport. Közös jellemzőjük,

hogy a foglalkozások előre meghatározott tematika szerint zajlanak, a munkához az anyagi

feltételeket az iskola biztosítja, ezért indításukhoz igazgatói engedélyre van szükség. Az iskolában

működő diákkörök fajtáit a házirend tartalmazza. A diákkörök munkáját a tanulók által felkért

pedagógusok, szülők vagy külső szakemberek, szakértők segíthetik. Az iskolai diákköröket a

nevelési igazgatóhelyettes tartja nyilván.

Időszakos tanórán kívüli foglakozások indulnak a tanulmányi versenyekre való felkészítés

céljából. A felkészítendő tanulók kiválasztása a szaktanárok javaslata, vagy az iskolai

háziversenyeken elért eredmények alapján történik.
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és

korlátai.

Az iskolai életben központi helyet foglal el a tanórai tanulás, valamint a másnapi tanórákra való

felkészülés, aminek előkészítése nagy figyelmet, körültekintést kíván a szaktanároktól. A

szaktanárok a tananyag elsajátítása érdekében szóbeli és írásbeli – tanórán kívül elvégzendő –

feladatokat adhatnak a diákoknak.

A tanulók tanulási képessége eltérő, feladataikat nem végzik azonos intenzitással, különböző a

munkavégzésük üteme, gondolkodásuk, emlékezőképességük, figyelemösszpontosításuk,

terhelhetőségük mértéke. Figyelemmel kell lenni a tanuló aznapi, másnapi terhelésére. Tekintetbe

kell venni a tanuló képességeit, mentességeit, korlátait. A tanuló tanulásban való bármely

képességbeli akadályozottsága, az emiatti lassabb haladási tempója nem lehet ok az önálló tanulásra

fordítható idő megnövelésének, sőt az szükség szerint csökkentendő.

Az írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, ezzel kapcsolatos feladatok:

- Folyamatos megfigyelés eredményeként a helyes tanulási technikák kiválasztása, fejlesztése.

Minden tanuló számára az optimális – életkori szintjének és aktuális szükségletének

megfelelő – tanulási módszerek megismerése, az egyéni tanulásban az önállóság fokozása.

- A figyelem, akarat fejlesztése, irányítása.

- A tanulók természetes érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, elmélyítése, az egyéni

érdeklődés és egyéni képességek kibontakoztatása.

- Az önművelési igény felkeltése, az önművelés legfontosabb jártasságainak, készségeinek,

képességeinek kialakítása, fejlesztése, önálló ismeretszerzésre ösztönzés.

- A tanórai keretben folyó nevelő-oktató munka speciális foglalkozások keretében történő
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megszilárdítása, kiegészítése, bővítése.

- A hátránnyal induló tanulók következetes fejlesztése, felzárkóztatása, a gyengébb

képességűekkel való differenciált foglalkozás.

- A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése.

- Önképzésre nevelés.

- Önálló gyűjtőmunka végzése.

- Csoportos feladat elvégzése a tanítási időn kívül.

- Önellenőrzésre, önértékelésre nevelés.

- A tantárgyakhoz kötődő, differenciált képességfejlesztést szolgáló feladatok.

Az írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának korlátai:

Az írásbeli feladat:

- változatos legyen,

- előkészített legyen,

- az elmélyítést segítse,

- gyakoroltasson,

- szoktasson a csoportos munkára.

A szóbeli feladat:

- fejlessze a szövegértést,

- fejlessze a beszédkészséget,

- teremtsen lehetőséget az együttműködésre,

- fejlessze a verbális memóriát,

- tegye eredményessé a csoportos/kooperatív órai munkát.

Hétvégére és az iskolai szünetekre csak annyi házi feladat adható fel, mint általában egyik tanóráról

a másikra.

A tanulók heti átlagos otthoni tanulmányi munkája a tantárgy heti óraszámának felét nem haladhatja

meg. 
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi osztályzatai megállapításához, ha:

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,

- tanulmányait magántanulóként végzi,

- előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni idegen nyelvből, vagy informatikából,

- hiányzása a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket

meghaladja, és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület engedélyezi, hogy

osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló hiányzása az adott félévben meghaladja az adott

tantárgyból a 30%-ot, köteles a tantárgyból osztályozó vizsgát tenni; ha a két félévben

összesen lépi át a 30%-ot, a nevelőtestület dönthet az osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek

alapján történő értékelésről, ha az elégséges számú. Ha a hiányzás mértéke a tanévben

meghaladja a 250 órát, a tanuló a tanév végén nem osztályozható, magasabb osztályba való

lépése csak sikeres osztályozó vizsga letétele mellett lehetséges. A vizsgára a tanulót a szülő

írásban jelentkezteti, és gondoskodik felkészítéséről.

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére

vonatkozik.

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszerezni.
 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

5.a osztály: 24 fő

5.b osztály: 19 fő

6.a osztály: 25 fő

6.b osztály: 23 fő

7.a osztály: 28 fő
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7.b osztály: 20 fő

7.c osztály: 20 fő

8.a osztály: 27 fő

8.b osztály: 27 fő

9.a osztály: 21 fő

9.b osztály: 22 fő

9.d osztály: 22 fő

9.e osztály: 22 fő

10.a osztály: 23 fő

10.b osztály: 23 fő

10.d osztály: 15 fő

10.e osztály: 26 fő

11.a osztály: 25 fő

11.b osztály: 26 fő

11.d osztály: 13 fő

12.a osztály: 24 fő

12.b osztály: 24 fő

12.c osztály: 24 fő

12.d osztály: 23 fő

12.e osztály: 22 fő

 

Utolsó frissítés: 2020.11.24.

 

7. Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek 
 

A szabadidős foglalkozások köre:

A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái:

A kollégiumban iskolai értelemben vett „tanóra” nem szerveződik. Valamennyi, a

jogszabályokban előírt kollégiumi foglalkozás ebben az értelemben „tanórán kívüli”

foglalkozásnak minősül. A tanulók részére a jogszabályok alapján az alábbi

foglalkozástípusokat szervezzük.

Tanulást segítő foglalkozások:

- rendszeres iskolai felkészülést biztosító foglalkozás,

- tehetséggondozó foglalkozás,

- felzárkóztatása, a kiemelkedő képességű tanulók gyorsabb haladásának,

- sajátos érdeklődésű tanulók foglalkoztatásának biztosítása.

Csoportfoglalkozások:

- tematikus csoportfoglalkozások,

- általános csoportfoglalkozás.

Speciális ismereteket adó foglalkozások.

Egyéni törődést biztosító foglalkozások.

.A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások formája a szakkör. A diákkörök közül a

szakköröknek kiemelt jelentősége van. A szakkörök

• a tanulók igényeinek, érdeklődési körének megfelelően szerveződnek,

• a vezetőket az intézmény vezetője/igazgatója bízza meg,

• a foglalkozások meghatározott rendben, tematika szerint történnek,

• a foglalkozásokról naplót kell vezetni.

A szakkörökön kívüli egyéb foglalkozások a tanulók javaslatára jönnek létre.

A mindennapi testedzés.

A mindennapi testedzést maguk szervezhetik a diákok.
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Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:

Nincs.
 

A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:

A kollégiumi ellátás szünetel.

 

Utolsó frissítés: 2020.11.24.

 

8. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2020. november 24.

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-034949-0

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-034949-0
Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-034949-0
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