
VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Különös közzétételi lista 

  

2018 



1. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 4 

2. Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke: nincs 

3. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelése: 

Fenntartói ellenőrzés időpontja: 2018.03.09. Jegyzőkönyv megtekinthető a gazdasági 

irodában. A 2017-18-as tanév beszámolóját a fenntartó véleményezte. A fenntartó teljes 

értékelése megtekinthető a gazdasági irodában. 

 

Összegzés: 

Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott módon nagyon sikeresen, igényesen, 

hatékonyan hajtja végre pedagógiai szakmai munkáját, valamint a fenntartói pedagógiai 

elvárásoknak körültekintően igyekszik megfelelni. Nagyon érezhető a fejlesztésre 

irányuló gondolkodás, hozzáállás, amit a közös munka eredményeként sikerrel visznek 

véghez. 

Az iskolában több olyan program is működik, amit az EKIF-es iskolák számára érdemes 

lenne megosztani, mint „jó gyakorlatot”. 

Az intézmény tanügyi és gazdasági szempontok alapján is törvényesen, az oktatáspolitikai 

elvárásoknak megfelelően működik, amelyeket a külső ellenőrzések eredményei is 

megerősítenek. 

4. A nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett 

jelentősebb rendezvények, események időpontjai: 

Az intézmény nyitva tartása: hétköznapokon 6:30-tól 17:00-ig 

Munkarendtől való eltérések (tanítás nélküli munkanapok): 

2018. szeptember 29 (szombat) 

tanítás nélküli munkanap 
2018. december 21. (péntek) helyett 

2018. október 6. (szombat)  

tanítás nélküli munkanap 
2018. október 22. (hétfő) helyett 

2019. január 19. (szombat)  

tanítás nélküli munkanap 
2018. december 20.(csütörtök) helyett 

2019. február 1. (péntek) 

tanítás nélküli nap 
diáknap, farsang a DÖK szervezésében 

2019. február 4. (hétfő)  

tanítás nélküli munkanap 
Továbbképzés  

2019. április 6 (szombat) 

tanítás nélküli munkanap 
Projekt nap 

2019. április 16 (kedd)  

tanítás nélküli munkanap 
Nagyböjti lelkigyakorlat 

 

Tanítás nélküli munkanapok száma: 7 

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

vonatkozó jogszabályok megtartásával: még nincs adat 



6. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettsége: 

tantárgy végzettség 

angol nyelv egyetem 

angol nyelv egyetem 

angol nyelv  egyetem 

angol nyelv  egyetem 

angol nyelv egyetem 

ének-zene főiskola 

ének-zene főiskola 

fizika egyetem 

fizika egyetem 

fizika egyetem 

fizika egyetem 

francia nyelv egyetem 

hittan főiskola 

hittan főiskola 

informatika egyetem 

informatika egyetem 

kémia egyetem 

kémia egyetem 

kémia egyetem 

kémia egyetem 

magyar nyelv és irodalom főiskola 

magyar nyelv és irodalom egyetem 

magyar nyelv és irodalom egyetem 

magyar nyelv és irodalom egyetem 

matematika egyetem 

matematika egyetem 

matematika egyetem 

matematika egyetem 

média egyetem 

német nyelv egyetem 

német nyelv egyetem 

német nyelv egyetem 

német nyelv egyetem 

rajz egyetem 

testnevelés főiskola 

földrajz egyetem 

biológia egyetem 

történelem egyetem 

történelem egyetem 

történelem egyetem 



 

 

7. Az SZMSZ, a Házirend és a Pedagógiai program az iskola honlapján megtalálható. 

8. Betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai 

végzettsége és szakképzettsége:  

felsőfokú 2 fő 

középfokú 2 fő 

9. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei: nincs adat 

10. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: nem volt ilyen. 

11. Középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményei: még 

nincs adat. 

12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: a honlapon közzétéve, 

mindenki számára ingyenesen hozzáférhető. 

13. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: hétvégére és a tanítási 

szünetekre nem adható több házi feladat, mint hét közben. A tanuló joga, hogy a témazáró 

dolgozat idejét és témáját legalább 5 munkanappal a dolgozat megírása előtt megismerje, 

illetve egy napon belül ne kerüljön sor kettőnél, egy tanítási héten belül hatnál több 

témazáró dolgozat íratására. (Vita esetén a bejelentés sorrendje a mérvadó.)  

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

alatti vizsgák tervezett ideje:  

A 9. évfolyam végén évfolyamdolgozat megírására kerül sor matematika és történelem 

tantárgyakból, írásbeli és szóbeli vizsgára pedig az I. idegen nyelvből. A vizsga 

megírására június első hetében kerül sor, és év végi ismétlés előzi meg. Minden diák 

ugyanabban az időpontban, ugyanazt a feladatsort írja.  

A 10. évfolyamot záró vizsgák rendje a következő: minden diák két tárgyból tesz írásbeli 

és szóbeli vizsgát, egy választott tantárgyból, melyet emelt szinten kíván tanulni, és az 

I. idegen nyelvből, melyből szóbeli vizsgát is tesz. Mentesül a 10. évfolyamos vizsgák alól 

az a tanuló, aki ugyanebben az időszakban valamely tantárgyból előrehozott érettségi 

vizsgát tesz. Vizsga nélkül jeles érdemjegyet kap a vizsgán az adott tantárgyból az a 

tanuló, aki B2 (vagy annál magasabb) szintű komplex nyelvvizsgával rendelkezik, illetve 

aki a vizsga évében valamely vizsgatárgy minisztérium által meghirdetett tanulmányi 

versenyének országos döntőjébe jutott. A vizsgák tantárgyi követelménye az adott 

évfolyam érettségi tananyagával azonos. 

15. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: 4 osztály, 

osztályonként 32 fő 


