
Veresegyházi Katolikus Gimnázium közzétételi listája 2022/23-as tanév nappali gimnáziumi 

képzés 

 

1. Felvételi lehetőségek: OM:203217 

Intézményünk a 2022/2023-as tanévben a következő csoportok indítását tervezi: 

4 évfolyamos emelt szintű nyelvoktatás, angol és német nyelvből, heti 5 órás képzéssel 

csoportbontásban, a kerettanterv alapján. A felvételhez központi írásbeli felvételire, magyar 

nyelvű szóbeli beszélgetésre, a tanulni kívánt idegen nyelvből szóbeli felvételi vizsgára van 

szükség.  

0001 Négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés humán irányú  

első idegen nyelv: angol  

0002 Négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés humán irányú  

első idegen nyelv: német 

0003 Négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés reál irányú  

első idegen nyelv: angol 

0004 Négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés reál irányú  

első idegen nyelv: német  

0005 hat évfolyamos általános tantervű képzés / a tanult idegen nyelv az angol 

0006 hat évfolyamos általános tantervű képzés / a tanult idegen nyelv a német 

2. A fenntartó által engedélyezett csoportok: 

Évfolyam Osztályok száma 

7. évfolyam 1 

8. évfolyam 1 

9. évfolyam 3 

10. évfolyam 3 

11. évfolyam 2 

12. évfolyam 2 

 

3. SZMSZ, Házirend, PP 

A honlapon olvasható 

  

4.Nyitvatartás rendje:  

Az iskola épülete szorgalmi időszakban 07:00-21:00-ig tart nyitva. 

 

 

 

 

 



Az iskola csengetési rendje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéb délutáni foglalkozások csoportjainak munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a 

csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik.  

 

5. A tanév rendje 

 

A tanév első napja:  2022. szeptember 1. (csütörtök)  

A tanítás utolsó napja                  
a végzős évfolyamon:  2023. május.5. (péntek)   

A tanév utolsó napja:  2023. június 16. (péntek) 

Tanévnyitó:   2022. szept.1. 

Tanévzáró:  2022. június 16. 

 

Őszi szünet:  Az őszi szünet napjait munkanap átrendezéssel biztosítjuk: 

   október 31. ledolgozása okt. 15. szombat 

   november 2. ledolgozása: október 1. szombat 

   november 3. ledolgozása: február 24.  

   november 4. tanítás nélküli munkanap 

  A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. október 28. (péntek) 

  A szünet utáni első tanítási nap: 2022. november 7. (hétfő)  

 

Téli szünet:  2022. december 22-tól 2023.  január 8-ig tart. 

  A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 21. (szerda) 

  A szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 9. (hétfő) 

 

Az első félév: 2023. január 20-ig tart, a félévi értesítők kiosztása: 2023. január 27. 



 

Tavaszi szünet:  2023. április 5-től 2023. április 11-ig tart 

  A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. április 4. (kedd) 

  A szünet utáni első tanítási nap:  2023. április 12. (szerda) 

 

Középiskolai felvételi Tanulmányi eredmények alapján 

Érettségi szünet: 2023. május 10. (szerda) -2023. május 11. (csütörtök)   

Osztályozóvizsgák:  I. félév:    2023. január 10-20. 
    II. félév: 

előrehozott érettségizőknek: 2023. április 24-28. 
év végi osztályozóvizsgák: 2023. június 5—10. aug. 21—29. 

Érettségi írásbeli vizsgák: Május-júniusi:   2023. május 8—27. 
Érettségi szóbeli vizsgák: Május-júniusi: emelt szintű:  2023. június 7-14. 

      középszintű:  2023. június 19-28. 
 
FIT mérés feltöltési határideje:     2023. június 15. 
Országos mérések (szövegértési, matematikai, természettudományi, idegen nyelvi):   
   Bemeneti mérések:  8. évfolyamon 2023. október. 

10. évfolyamon 2023. szeptember-október 

   Kimeneti mérések: 7-11. évfolyam: 2023. április-május  

2022. október 1. (szombat) november 2. ledolgozása  
2022. október 15. október 31. ledolgozása 
2022. november 4. tanítás nélküli munkanap (1.) 
2023. január 21. (szombat) tanítás nélküli munkanap (2.), április 5. ledolgozása 
2023. február 17. DÖK nap, farsang tanítás nélküli munkanap (3.), 
2023. február 25. (szombat) tanítás nélküli munkanap (4.) (november 3. ledolgozása) 
2023. április 3. pályaorientációs nap, tanítás nélküli munkanap (5.) 
2023. május 10. 11. tanítás nélküli munkanap (6., 7.) írásbeli érettségi vizsgák  

Nevelőtestületi értekezletek  
augusztus 25.  Alakuló értekezlet 

  augusztus 30.  Tanévnyitó értekezlet  
 január 17., 18.  Félévi osztályozó értekezlet 
 január 31.   Félévi értekezlet, a félév értékelése 
 május 2.    12. évfolyam osztályozó értekezlet, érettségi előkészítése  
 június 13., 14.  Év végi osztályozó értekezlet 
 június 29.   Tanévzáró értekezlet 
 
 Egyéb értekezletek:  nevelési értekezletek havonta egy kedd 16:00-18:00 
    munkaközösségi értekezletek 
 

Szülői értekezletek, fogadóórák, tájékoztatók  
 

Szülői értekezletek:  
● 2022. szeptember 21. (minden osztálynak) 

● 2023. január 10. (végzősöknek) 

● 2023. február 21., 23.(7-11. évfolyam) 

 
 



 
Fogadóórák:  

  
● Október 27. 

● Március 30. 

 

6. Érettségi vizsgák átlageredményei  

Az iskolában a 2021/22-es tanévben szerveztük a második rendes érettségi vizsgát. Az összesített 

eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza. (Azokból a tantárgyakból, ahol legalább 3 

érettségiző volt.)  

 
 

 
 

 
  

évfolyam_2022 közép megyei átlag közép országos átlag közép

magyar nyelv és irodalom 79,5 76,2 75,4

matematika 70,6 69,2 66,7

történelem 68,1 70,5 70,3

angol nyelv 83,6 83,1 81,4

német nyelv 75,2 79,8 75,9

vizuális kultúra 83,3 75 75,5



7. Kompetenciamérés 

 

Intézményünkben eddig két kompetenciamérés valósult meg, 2019. 2021. A 2020-as mérést 

törölték. 

A 2021-es mérésben először mérték a 6 évfolyamos képzésünket: 

 
 

Az országos adatokkal összehasonlítva 

Matematika  

 
 

Szövegértés: 

  



 

Matematika 

 

 
Szövegértés 

 
 

 

 

8. 

Tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adatok 2020/21.tanév 

 

Felsőfokú intézményben tanul tovább: 54 fő 

 

Felsőfokú szakképzésben vesz részt: 4 fő 

 

9. Pedagógusok száma a betöltött munkakörök alapján: 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógus munkakör 

Szakos 

tanítást 

végző 

Könyvtáros 

tanár 
Igazgató 

Igazgató 

helyettes 

Középiskolai tanár 41 1 1 2 



 

 

10. Nem pedagógus munkakörben alkalmazott dolgozóink: 

Munkakör Általános 

iskolai 

végzettséggel 

rendelkezők 

száma 

Szak- 

/Középiskolai 

végzettséggel 

rendelkezők 

száma 

Főiskolai, 

egyetemi 

végzettséggel 

rendelkezők 

száma 

Gazdasági vezető   1 

Gazdasági 

asszisztens 

  1 

Iskolatitkár  2 1 

Rendszergazda  1  

Portás  3  

Karbantartó  2  

Konyhai dolgozók 3   

Takarító 7   

 

11. Létszámadatok: október 1-jei statisztikai adatok alapján 

A 2022/23-as tanévben nappali tanulmányi rendben 411 diákjavan az intézménynek, a 

következők szerint: 

 
Osztály 

Képzésben 

résztvevők 

N
A

P
P

A
L

I 

I 
G

IM
N

Á
Z

IU
M

 

 

Összesen 411 

7.a 34 

8.a 34 

9.a 35 

9.b 34 

9.c 34 

10.a 33 

10.b 34 

10.c 34 

11.b 35 

11.c 35 

12.b 34 

12.c 35 

 

DÖK vezetője: 
Komáromi Glória 

BECS munkacsoport: 
Vezető: Cseh Andrea 

Tagok: Prehodáné Nagy Éva, Kajati Blanka, Wiedermanné Balog Emese, Dr. Kenyeres 

Ambrusné  

 

14. A tanórán kívüli foglalkozások lehetőségei: 

A rendszeres szakköröket a szaktanárok év elején, az egyéb alkalmi lehetőségeket pedig a tanév 

során az érintett évfolyamokkal közlik a tanárok.  



 

15. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok rendje: 

 

A nappali tanítási rendű gimnáziumban az aktuális tananyagnak megfelelően írásbeli és szóbeli 

házi feladat is adható. A feladatok elkészítésének elmulasztása esetén a szaktanár kompetenciája 

a hiány szankcionálása. 

A szaktanár bármikor, bejelentés nélkül írathat röpdolgozatot. A nagyobb fejezeteket lezáró 

témazáró dolgozatokat a szaktanár, ill. tanító a megírást 1 héttel megelőzően bejelenti, a KRÉTA 

felületén rögzíti és 2 héten belül kijavítja. A pedagógus kompetenciája a dolgozatok 

megtekintésének meghatározása. 

16. A tanulmányok alatti vizsgák rendje: 

Osztályozó, különbözeti, javító és pótló vizsgák: 

A tanulók a tanulmányaik alatt osztályozó, különbözeti, és javító vizsgákat tehetnek. 

Javítóvizsga: Amennyiben a tanuló adott tantárgy esetében nem teljesíti a tanév befejezéséhez 

szükséges követelményeket, javítóvizsgát tehet. Javítóvizsgát a 20/2012. (VIII.31.) EMMI – 

rendelet értelmében legfeljebb 3 tantárgyból lehet tenni. Amennyiben a vizsga sikertelen, a 

tankötelezettségét teljesítő tanuló az évfolyamot ismételni köteles. 

Különbözeti vizsgát: abban az esetben kell tenni, ha olyan tanuló jön, aki korábban adott 

tantárgyakat nem tanult, vagy más idegen nyelvet tanult, mint az intézményünkben oktatott angol, 

német ill. francia nyelvek. Az adott vizsgára a tanuló önállóan készül fel. 

Osztályozó vizsga: Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok 

megszerzéséhez, ha: 

1. A tanuló igazolt és igazolatlan mulasztásainak száma egy adott tantárgyból meghaladja a tanítási 

órák 30%-át és emiatt teljesítménye osztályzattal nem értékelhető, és a tantestület engedélyezi a 

vizsga letételét. Az osztályozó vizsgát a nevelőtestület megtagadhatja, ha a tanuló igazolatlan 

óráinak száma meghaladja a 20 órát, és az intézmény eleget tett az igazolatlan mulasztásokkal 

kapcsolatos értesítési kötelezettségének. 

2. Felmentették a tanórán való részvétel alól 

3. Engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget (pl. előrehozott érettségi vizsga esetén) 

Az osztályozó vizsgákra a vizsgaidőszakot megelőző második hét utolsó tanítási napjáig kell 

jelentkezni az osztályfőnökön keresztül, illetve a szaktanárok jelzik az osztályfőnöknek, 

amennyiben a tanuló hiányzása meghaladja a megengedett mértéket, és ezért vizsgára kötelezhető. 

Az osztályfőnök azosztályozó vizsgára jelentkezők és kötelezettek névsorát leadja az 

iskolavezetésnek. 



Pótló vizsgát tehet az a vizsgázó, aki neki fel nem róható okokból elkésik, vagy távol marad a 

vizsgától. 

A tanulmányok alatti vizsgákat a rendes vizsgaidőszakokban lehet lebonyolítani, a következő 

rend szerint: 

Félévi: Az aktuális munkaterv által meghatározott félévi osztályozó értekezlet előtti 2 hétben 

Tavaszi: Az aktuális tanév rendjében szereplő május-júniusi érettségi vizsgaidőszak magyar nyelv 

és irodalom írásbeli vizsganapját megelőző két hétben 

Év végi: Az aktuális munkaterv által meghatározott év végi osztályozó értekezlet előtti 2 hétben 

Nyári: augusztus 21. utáni időszakban, javítóvizsga csak ekkor tehető. 

Az egyes vizsgatípusok tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Pedagógiai Program 

helyi tantervi fejezete tartalmazza. 

 

A vizsgák során háromtagú vizsgabizottság felállítása szükséges, akik közül legalább kettő az 

adott tantárgynak megfelelő végzettséggel rendelkezik. 

A szóbeli és írásbeli vizsgarészek lebonyolításánál a 20/2012. (VIII.31.) EMMI – rendelet 

szabályozása irányadó. 

 


