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Köznevelési intézmények
közzétételi listája

2018-2019.

2018.
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Jogszabályi háttér:
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
Általános megállapítások:
A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak
megfelelően teszi közzé a nyilvános adatokat és dokumentumokat.
A köznevelési intézmény képviselője a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de
legalább nevelési évenként, tanévenként egyszer, az OSAP-jelentés megküldését követő
tizenöt napon belül felülvizsgálja.
A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.
1. Alapdokumentumok elérhetőségei
1.1. Pedagógiai program http://www.ebirag.hu/dokumentumok
1.2. Szervezeti és működési szabályzat http://www.ebirag.hu/dokumentumok
1.3. Házirend http://www.ebirag.hu/dokumentumok
2. Az intézmény feladatellátásához kapcsolódó személyi feltételek
2.1.A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége
munkakör

iskolai

szakképzettség

tanított tantárgy

testnevelés szakos általános iskolai
tanár
testnevelő
germanisztika, anglisztika szak
okleveles informatika szak
német nyelv és irodalom szakos
tanár
szakvizsgázott
pedagógus
közoktatási vezető
idegennyelvtanár
okleveles testnevelő tanár
szakvizsgázott
pedagógus
közoktatási vezető
testnevelő
matematika-kémia szakos általános
iskolai tanár

testnevelés
osztályfőnök

végzettség
1.

tanár

főiskola

2
3
4

tanár
tanár
tanár
óraadó

főiskola
egyetem
egyetem

5

igazgató
helyettes

egyetem

6

tanár

főiskola

7

tanár

főiskola

történelem-ének

szakos

angol nyelv
informatika
német nyelv

testnevelés

matematika
kémia
osztályfőnök
tanulószoba
általános történelem
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iskolai tanár
ének-zene tanár
8

tanár

főiskola

9

tanító

főiskola

10 lelkész
óraadó
11 tanár
félállásban
12 tanító

egyetem

ének,
hon
és
népismeret
osztályfőnök
fizika-matematika szakos általános fizika
iskolai tanár
matematika
osztályfőnök
általános iskolai tanító ének-zene magyar, környezet,
szakkollégiumi képzéssel
testnevelés
református lelkész
hit és erkölcstan

egyetem

középiskolai tanár, vallástanár

13 igazgató

egyetem

14 tanár

egyetem

15 tanár

főiskola

16 tanító
tanár

főiskola

17 tanító
tanár

főiskola

18 tanító

főiskola

főiskola

hit és erkölcstan
egyházi ének
általános
iskolai
tanító
rajz magyar,
szakkollégiumi képzéssel
környezet,
rajz,
drámapedagógus
technika,
közoktatási vezető
osztályfőnök
okleveles
történelem
szakos történelem
bölcsész és tanár
német nyelv
német nyelv és irodalom szakos
tanár
szakvizsgázott
pedagógus
tanügyigazgatási szakértői területen
szakvizsgázott
pedagógus,
közoktatási vezető
idegennyelvtanár
okleveles mozgóképkultúra- és média
médiaismeret szakos középiskolai rajz
tanár
technika
okleveles
vizuálisés
környezetkultúra
szakos
középiskolai tanár
angol nyelv és irodalom szakos angol nyelv
tanár
matematika
matematika és kémia szakos osztályfőnök
általános iskolai tanár
idegennyelvtanár
angol nyelv és irodalom szakos matematika
általános iskolai tanár
angol nyelv
általános iskolai tanító
idegennyelvtanár
általános iskolai tanító magyar nyelv magyar
és irodalom műveltségi területen
testnevelés
református
hitoktató
szakos egyházi ének
általános iskolai tanár
hit és erkölcstan
osztályfőnök
általános iskolai tanító ember és matematika
társadalom műveltségi területen
ének
technika
rajz
környezet
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19 tanító

főiskola

20 tanár

egyetem

21 tanár

egyetem

22 tanító

főiskola

23 tanár

főiskola

24 tanító

főiskola

25 tanár
26 tanár

főiskola
egyetem

27 tanár

egyetem

osztályfőnök
általános iskolai tanító ember és matematika
társadalom műveltségi területen
rajz
földrajz-biológia szakos általános természetismeret
iskolai tanár
földrajz
okleveles földrajztanár
biológia
osztályfőnök
okleveles matematika és kémia matematika
szakos középiskolai tanár
kémia
fizika
osztályfőnök
általános iskolai tanító
matematika
testnevelés
ének
magyar nyelv és irodalom szakos magyar nyelv és
általános iskolai tanár
irodalom
okleveles
magyar
szakos
középiskolai tanár
általános iskolai tanító könyvtár magyar
szakkollégiumi képzéssel
környezet
technika
általános iskolai énektanár
ének-zene
református
hittanoktató
szakos hit és erkölcstan
általános iskolai tanár
egyházi ének
tanulószoba
okleveles magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és
szakos, történelem szakos bölcsész irodalom
és középiskolai tanár
történelem
osztályfőnök
tánc és dráma

2.2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége
munkakör
alkalmazottak
végzettség szakképzettség
száma
főiskola
okleveles közgazdász, mérlegképes
gazdasági vezető
1
könyvelő, adótanácsadó

iskolatitkár I.

1

érettségi

gyorsíró,
gépíró,
igazgatási
ügyintéző, jegyzőkönyvvezető

iskolatitkár II.
rendszergazda,
karbantartó
pedagógiai
asszisztens
pedagógiai
asszisztens
közmunkaprogram
keretében

1
1

érettségi
érettségi

mérlegképes könyvelői
általános rendszergazda

2

érettségi

pedagógiai asszisztens OKJ.

1

érettségi

pedagógiai asszisztens OKJ.
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Egyéb alkalmazott:
takarító

1 saját alkalmazott

érettségi

3 közmunkaprogram

szakmunkásképző

keretében
konyhai kisegítő

1 saját alkalmazott

érettségi

2 közmunkaprogram

szakmunkásképző

keretében
karbantartó

1 közmunkaprogram

szakmunkásképző

keretében

3. Felvételi tájékoztató
Az intézménybe történő felvétel rendjét az intézmény Pedagógiai programja határozza meg. A
beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. Az intézmény városi és járási
beiskolázású, kötelező beiskolázási körzettel nem rendelkezik. A felvétel alapvető
szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény pedagógiai programját, a
vallásos nevelés alapjait, és eltökéltek legyenek annak megvalósítására.
A gyermek felvételéről az intézmény vezetője a szülőt a beiratkozási eljárás után nyolc napon
belül értesíti. Az elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést
az iskola igazgatójához kell benyújtani az elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül.
A beiskolázáskor benyújtandó dokumentumokat a beiratkozás előtt az intézmény honlapján
közzéteszi.
3.1.fenntartó által engedélyezett osztályok száma
A 2018-2019-es tanévben minden évfolyamon 1 osztály indul. A fenntartó presbitériuma
határozatában engedélyezte a maximális osztálylétszám átlépését.
3.2.általános iskolai beiskolázás
Az Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola és Gimnázium 1. osztályába felvételt
nyerhetnek mindazok a 6. életévüket betöltött gyermekek, akik testileg, szellemileg, koruknak
megfelelő fejlettséggel rendelkeznek.
A beiratkozás feltétele:
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-

2018.

a szülő kérelme: jelentkezési lap (szándéknyilatkozat) kitöltése;
a felvételi eljárásban (megjelenés iskolaváró foglalkozáson, keresztlevél bemutatása)
való részvétel
egyháztagság igazolása
férőhely az engedélyezett osztályban;
3.3.középfokú beiskolázás

Az emberi erőforrások minisztere által kiadott a tanév rendjéről szóló EMMI rendelet
szabályozza a középfokú iskolai felvételi eljárást, amely alapját képezi a gimnáziumi felvételi
eljárásnak. A személyes papírokon túl szükséges az egyháztagság igazolása, illetve a
konfirmációs emléklap bemutatása.
Felvételi eljárás:
2019. 02. 18-ig az általános iskolák továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat a
gimnáziumnak, és az intézmény a tanulmányi eredmények alapján készíti el ideiglenes
felvételi

jegyzékét,

melyből

a

Felvételi

Központba

érkezett

jelentkezési

lapok

figyelembevételével végleges, illetve egyeztetett felvételi jegyzék lesz.
2019. 04. 30-ig az intézmény megküldi a felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2019. 06. 20-én lehet beiratkozni az intézménybe. A beiratkozásra az alábbi dokumentumokat
kell hozni:
-

a tanuló általános iskolai bizonyítványát,

-

a tanuló felvételét javasoló lelkészi ajánlást,

-

a tanuló egészségügyi törzslapját,

-

a tanuló születési anyakönyvi kivonatát,

-

a tanuló személyi igazolványát,

-

a tanuló lakcímigazoló lapját

-

a tanuló OM azonosító kártyáját

-

és ha van az adóazonosító kártyáját.

3.4. A tanuló átvételének szabályai, beiratkozás felsőbb évfolyamokra
Igazgatói döntés alapján a tanulók felvételénél tanulmányi szempontok is érvényesíthetők.
Ha van olyan tantárgy, ahol hiányosságok várhatók, az ismeretek pótlásának rendjéről
megállapodunk (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga), különös tekintettel a hit- és erkölcstan
tantárgy ismeretanyagára vonatkozóan
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4. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartási rendje
Az intézmény nyitva tartási rendjét az SZMSZ szabályozza.
Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon az alábbi időpontokban tart
nyitva:
 dolgozók számára: 06.30 órától 20.00 óráig
 tanulók számára: 07.00 órától 17.00 óráig
A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt – eseti
kérelmek alapján.
Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az
intézményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az intézményt
egyébként zárva kell tartani.
Az intézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.
5. A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események

szeptember

október

Országos Református Tanévnyitó
Intézményi tanévnyitó, családi nap
Református Szatmár találkozó
Sport- Egészségnap
Színház, filharmónia megszervezése, szakkörök,
felkészítések, felzárkóztatók meghirdetése
kutatók éjszakája Debrecen
Bibliaóra pedagógusoknak,
Nevelési értekezlet
Idősek világnapja
Aradi vértanúk napja megemlékezés
72 óra kompromisszumok nélkül közösségi szolgálat

Hókezdő Istentisztelet

november

DIFER mérés
statisztikai jelentés
Október 23-i nemzeti ünnep megemlékezés,
Bibliaóra pedagógusoknak,
Nevelési értekezlet
szalagavató
őszi szünet
a Reformáció emléknapja
Fogadónap 16.15
Filmharmónia 13. 00.
Hókezdő Istentisztelet
Nyílt nap a gimnáziumban
Bemutató óra a szülőknek
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Bemutató óra angol nyelvből
országos mérésben résztvevők adatainak megküldése a
Hivatal részére
szándéknyilatkozatok begyűjtése
fenntartói, igazgatói értekezlet Bp.
Bibliaóra pedagógusoknak,
Nevelési értekezlet
december

január

február

március

Mikulás járás, klubdélután
Adventi gyertyagyújtások
Mikulásnapi forgatag
nyitott bíróság program gimiseknek
Diefer vizsgálatok befejezése
dokumentáció leadása
Nyilas Misi program
Szeretetcsomag gyűjtés
Kézműves foglalkozás a Művelődési Házban :
nagycsoportos gyerekek,
Karácsonyi hangverseny
Református Nagytemplom
Idősek karácsonyi műsora
Iskolai karácsonyi ünnepség
Református Kistemplom
Téli szünet
Szent este, 4.o. karácsonyi műsora
Karácsony
Hókedző Istentisztelet
12. évf. kis érettségi vizsgája az érettségi tárgyakból
11. o. házi vizsgája magyar nyelv és irodalomból
Ökumenikus imahét
Házi olvasóverseny gimiseknek
NETFIT mérés
Az I. félév zárása
osztályozó értekezlet
Központi írásbeli felvételi vizsgák (6,8 évfolyamos
gimnáziumokba, kilencedik évfolyamra)
A magyar kultúra napja
Az I. félévi bizonyítvány kiosztása
Filharmónia
Hókezdő Istentisztelet
az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat,
tanulói jelentkezési lapok érkezése az
általános iskolákból
érettségi jelentkezés határideje
Bemutató óra a szülőknek 1. o.
Farsangi diszkó
Bibliaóra pedagógusoknak,
Nevelési értekezlet
Témahét
Hókezdő istentisztelet
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április

Március 15-e nemzeti ünnep – megemlékezés –
Művelődési Ház
Továbbképzési terv elkészítése a 2019-2020. tanévre
iskolanyitogató ovisoknak
Filharmónia
Víz világnapja
Báthori nap
12. osztály kis érettségi vizsgája
Diákönkormányzati ülés
Jelentkezettek névsora ABC rendben
Bibliaóra pedagógusoknak,
Nevelési értekezlet
diáknap-fordított nap
általános iskolai beiratkozás, rendeletben
meghatározott időben
fogadónap
Az ideiglenes felvételi jegyzék megküldése a Felvételi
Központnak
Hókezdő Istentisztelet 11. évf.
Költészet napja
Húsvéti kibocsátó istentisztelet
Tavaszi szünet
Húsvét
egyeztetett felvételi jegyzék érkezése
11. o. házi vizsga idegen nyelvből
Bibliaóra pedagógusoknak
Nevelési értekezlet

felvételről. elutasításról szóló értesítés a tanulóknak,
az általános iskoláknak
május

június

Munka ünnepe
Házi versenyek: szépen írok, olvasok, gyorsan számolok,
12. évf. osztályozó értekezlet
12. évf. utolsó tanítási napja
12. évf. ballagás
Anyák napi Istentisztelet 1.o.
Kistemplom
Gondozási
Hókezdő Istentisztelet
írásbeli érettségi vizsgák kezdete
Anyák napi megemlékezés osztályokban
Alsó tagozat házi vizsgája
10. o. házi vizsgája: matematika írásbeli, hit és erkölcstan
szóbeli
11.o. történelem házi vizsga
Madarak és fák napja
Országos Kompetenciamérés
Áldozó csütörtök
gyermeknap
konfirmáció
osztálykirándulás
Pünkösd
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Trianon emléknap-megemlékezés
Lápi fesztivál
jutalomkirándulás a versenyeredményekért
Határtalanul pályázat: kirándulás Erdélyben
Osztályozó konferencia
utolsó tanítási nap
bizonyítványok, törzslapok megírása
Szóbeli érettségi
Tanévzáró/ballagási Istentisztelet
bizonyítványosztás
Beiratkozás a gimnáziumban
Bibliatábor
dolgozói kirándulás
Teremleltár, szertár leltár
Nevelőtestületi értekezlet – az egész éves pedagógiai
munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
A tanévben pedagógusminősítésre egy gyakornok tanítónő jelentkezett. A kolléganő
minősítésére új bizottság került kiírásra a következő tanévben

7. Az iskolai osztályok száma és az osztályokban tanulók létszáma a 2018-2019-es
tanévben (2018. 10. 01.)
évfolyam/osztály
megnevezése
1.a.
2.a.
3.a.
4.a.
5.a.
6.a.
7.a.
8.a.
9.a.
10.a.
11.a.
12.a.
összesen

tanulók létszáma
30
32
26
29
26
29
24
24
9
9
13
18
269
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7.A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
A tanórán kívüli foglalkozások általános jellemzői:

 Az intézmény tanulói érdeklődésük, képességeik alapján, különböző szakkörökön,
korrepetálásokon, sportkörökön vehetnek részt. A foglalkozásokról az osztályfőnökök,
szaktanárok adnak tájékoztatást.
 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató
foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán
kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a
jelentkezés egy tanévre szól.
 A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A
tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni
foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola
igazgatója adhat.
 A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői a tanuló órarend szerinti
utolsó órája után szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni
kell.
 A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell.
Szakkörök
 igény szerint szervezhetők,
 szeptember 15-től május végéig működnek,
 szakkört az is vezethet, aki nem az iskola pedagógusa,
 a szakkört vezetők munkaterv alapján végzik tevékenységüket, szakköri naplót
vezetnek, melyet kéthavonta leadnak ellenőrzésre az igazgatóhelyettesnek.
Korrepetálás
 a lemaradóknak nyújt segítséget,
 a tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok
jelölik ki,
 szaktanárok vezetik,
 felzárkóztató órák időpontját az igazgatóhelyettes egyezteti,
Érettségi felkészítések
 igény szerint szerveződnek,
 közép és emelt szintű érettségi vizsgára készítenek,
 szaktanárok vezetik,
 11. és a 12. évfolyamon szerveződnek.
Énekkar
 órarendben rögzített tanórán kívüli tevékenység,
 jelentkezés önkéntesen, illetve a szaktanár javaslata alapján történik,
 az énekkar részt vesz iskolai és egyházi, illetve városi kulturális rendezvényeken,
szakmai megmérettetéseken,
 külön működik az alsósoknak és a felsős osztályoknak.
Iskolai tömegsport
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 a mindennapos testedzést biztosítja a tanulók igénye alapján.
Iskolai könyvtár
 a tanulók számára tanítási napokon nyitvatartási rend szerint tart nyitva,
 szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók
vehetik igénybe,
 a beiratkozás a tanév során bármikor történhet, és egy tanévre szól
 A könyvtár állományának védelme valamennyi könyvtárhasználó kötelessége. Az
megrongált, elveszített dokumentumokért az olvasó anyagilag felel. Az elveszett vagy
megrongált könyvet a kölcsönző az adott művel teljesen azonos példányával pótolja,
vagy kifizeti a dokumentum napi kereskedelmi értékét.
 A könyvtárból könyvet és egyéb dokumentumot csak a könyvtáros engedélyével lehet
kivinni, kölcsönözni.
 A tanuló egyszerre csak 3 könyvet kölcsönözhet ki, 3 hétre.
 A tanulók kötelesek könyvtári tartozásukat a tanév végén visszahozni.
Tanulószoba
 a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő írásbeli kérésére történik,
 a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók:
- akiknek mindkét szülője dolgozik
- akik állami gondozottak
- akik nehéz szociális körülmények között élnek,
 a tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló
tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.
 az iskola a tanulószobára minden hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű, tanulót
felvesz, amennyiben jelentkezik,
 a tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével - a tanulószobára járó
tanulók órarendjéhez igazodva - kezdődik és délután 16 00-ig tart.
 A tanóra befejezésétől a tanulószoba kezdetéig a diákok a könyvtárban várakoznak a
kijelölt nevelő felügyeletével. (Jó idő esetén az udvaron tartózkodnak felügyelettel).
 az a diák, aki többszöri szóbeli és írásbeli figyelmeztetés ellenére zavarja a
tanulószoba rendjét, kizárásra kerül. Erről döntést közösen hoz az iskolavezetés és a
tanulószobáért felelős tanár. A kizárásról és annak okáról a szülők írásban
tájékoztatást kapnak.

8. Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
A házi feladatok adását az iskola Pedagógiai programja szabályozza.
A házi feladatok kiadásának szempontjai:







a tanulók napi és heti terhelése,
az egyes diákok képességeit, adottságai,
az életkori sajátosságok,
az értelmi fejlettség,
a fejlődés üteme,
házi feladat előkészítettsége,
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iskolaotthonos oktatásban csak hétvégére adható házi feladat, szülőkkel történő
egyeztetés alapján hétköznap is adható, amely elsősorban a gyakorlást szolgálja.

A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei:










A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre!
A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett
munkájáról, az iskolában folyó munkáról.
A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre!
Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell
tenni a mulasztás okai szerint!
Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok
elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.
Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik
óráról a másikra szokásos.
A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy
internetes kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése) az
elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel
kell megállapítani.
A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó
feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a
versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.

A beszámoltatás követelményei és formái:
A tanulók félévi és év végi összegző minősítése 2-12. évfolyamon:
 kitűnő az a tanuló: akinek minden tantárgyból ötös érdemjegy van
 jeles az az általános iskolai tanulmányokat folytató tanuló, akinek
csak két négyese van.
 jeles az a gimnáziumi tanulmányokat folytató tanuló, kinek
tanulmányi átlaga legalább 4,6.
A tanulmányi átlag számítása:
- magatartás és szorgalom értékelése nem számít a tanulmányi átlagba,
- osztályzatok:
elégséges: 1,8-től
közepes: 2,7-től
jó: 3, 6-tól
jeles: 4,6-tól
Az osztályzatok kialakításakor indokolt esetben, a befektetett munkát, a tanuló
hozzáállását figyelembe véve a szaktanár eltérhet.
A témazáró dolgozatok értékelés kétszeres súllyal számít a tanuló teljesítményének
értékelésekor.
Írásbeli beszámoltatás:
- A szaktanár köteles a tanuló írásbeli feladatát 15 tanítási napon belül kijavítva és
értékelve visszaadni.
- A témazáró dolgozat írásának időpontját egy héttel előre a tanulókkal közölni kell, az
írásbeli felelet formájában bármikor számonkérhető a tanuló.
- Egy napon belül legfeljebb két témazáró dolgozatot írhatnak a tanulók.
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Vizsgarendszer:
Általános iskolában: minden tanév végén előre meghatározott tananyagból adnak számot
diákjaink az intézmény vezetősége előtt.
 Vizsga tárgyai:
- alsó évfolyamokon: magyar nyelv-és irodalom, matematika,
- felső évfolyamon:
6. osztályban a nyelvi kompetencia mérést kiegészítjük szóbeli felelettel,
5. és 7. osztályban hit és erkölcstanból vizsgáznak a diákok,
8. tanév végén angol nyelvből tesznek szóbeli vizsgát.
Gimnáziumban:
 az intézmény fontosnak tartja, hogy tanulói ne csak az érettségi vizsga alkalmával
szembesüljenek a vizsgaszituációval, és hogy átfogó képet kapjon egy-egy évfolyam
tanulmányi szintjéről. Ezért belső vizsgarendszert dolgoztunk ki, mely a kötelező és
választható érettségi tantárgyakra is vonatkozik.
- 10. évfolyam végén matematikából (írásbeli) és hit és erkölcstan tantárgyból (szóbeli)
tesznek vizsgát tanulóink, a 9. és a 10. évfolyam anyagából
- 11. évfolyam félévekor magyar nyelv és irodalomból (írásbeli és szóbeli)
- 11. évfolyamon áprilisban vizsgáznak egy idegen nyelvből (írásbeli és szóbeli). Mindenki
aszerint, hogy melyik idegen nyelvből tesz majd érettségi vizsgát
- 11. évfolyam végén, májusban történelemből (írásbeli és szóbeli).
A házi vizsgán, kis érettségin szerzett érdemjegy a tanév végi osztályzatba egyharmad
arányban kerül beszámításba.
Azon tanulók számára, akik előrehozott érettségi vizsgát kívánnak tenni informatika
tantárgyból és a vizsgatárgyra előírt tanulmányi követelményeket nem a vizsga évében
teljesítik - az iskola a vizsga évében megtartandó szintfelmérő vizsga teljesítését teszi
kötelezővé a vizsgatárgyból. A vizsgára bocsátás feltétele a szintfelmérő vizsgán elért 30 %os eredmény. Idegen nyelvből előrehozott érettségi vizsgához osztályozó vizsgával
teljesíthető a tanév tanulmányi követelménye.
A vizsgák menetéről a tanévek elején kell tájékoztatni a szülőket és a tanulókat. A vizsgák
követelményeit (szóbeli vizsga esetén tételeket, írásbeli vizsga esetén témaköröket) a tanév
elején közölni kell a szülőkkel és a tanulókkal.
 Írásbeli beszámoltatás:
- A szaktanár köteles a tanuló írásbeli feladatát 15 tanítási napon belül
kijavítva és értékelve visszaadni.
- A témazáró dolgozat írásának időpontját egy héttel előre a tanulókkal
közölni kell, az írásbeli felelet formájában bármikor számonkérhető a
tanuló.
- Egy napon belül legfeljebb két témazáró dolgozatot írhatnak a
tanulók.
- Egységes értékelés:

2018.

033668 Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola és Gimnázium 4355 Nagyecsed Rákóczi utca 12.

Írásbeli feleletek értékelése:
0-33%
34-50%
51-75%
76-90%
91-100%

elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)

0-29%
30-47%
48-71%
72-86%
87-100%

elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)

Témazáró dolgozatok értékelése:

A témazáró dolgozatok értékelés kétszeres súllyal számít a tanuló teljesítményének
értékelésekor.
 szóbeli beszámoltatás: egy-egy lecke után, a szaktanár döntése szerint szóban is
számon kérhető a tanuló. Nagyon fontos, hogy megtanulják diákjainak a szóbeli
megnyilvánulás módját, hogy saját szavaikkal tudják megfogalmazni
mondanivalójukat. Ezért is működik az intézményben a házi vizsgák rendszere.
A tanulók félévi és év végi összegző minősítése 2-12. évfolyamon:
 kitűnő az a tanuló: akinek minden tantárgyból ötös érdemjegy van
 jeles az az általános iskolai tanulmányokat folytató tanuló, akinek
csak két négyese van.
 jeles az a gimnáziumi tanulmányokat folytató tanuló, kinek
tanulmányi átlaga legalább 4,6.
A tanulmányi átlag számítása:
- magatartás és szorgalom értékelése nem számít a tanulmányi átlagba,
- osztályzatok:
elégséges: 1,8-től
közepes: 2,7-től
jó: 3, 6-tól
jeles: 4,6-tól
Az osztályzatok kialakításakor indokolt esetben, a befektetett munkát, a tanuló
hozzáállását figyelembe véve a szaktanár eltérhet.
A témazáró dolgozatok értékelés kétszeres súllyal számít a tanuló teljesítményének
értékelésekor.
Írásbeli beszámoltatás:
- A szaktanár köteles a tanuló írásbeli feladatát 15 tanítási napon belül kijavítva és
értékelve visszaadni.
- A témazáró dolgozat írásának időpontját egy héttel előre a tanulókkal közölni kell, az
írásbeli felelet formájában bármikor számonkérhető a tanuló.
- Egy napon belül legfeljebb két témazáró dolgozatot írhatnak a tanulók.
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9. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az
iskola Pedagógiai Programjában rögzített követelményrendszerrel.
Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak, ha:
 felmentést kapott a tanórai foglalkozások látogatása alól
 engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget
 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott és a nevelőtestület engedélyezi. A
nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét megtagadhatja, ha az igazolatlan
mulasztások száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást és az iskola eleget tett az
értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem
minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.
 ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a
meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető,
félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
 a tanuló bármely tantárgyból az óraszám 30%-ánál többet hiányzik, a nevelőtestület
engedélyezheti. Ha a nevelőtestület nem engedélyezi a osztályozó vizsga letételét, a
tanuló évfolyamismétléssel folytathatja tanulmányait.
 más intézményből történő átvételkor a gimnázium igazgatója előírhatja bizonyos
tantárgyakból a különbözeti vizsga letételét. A különbözeti vizsga ideje: az átvételt
követő egy hónap múlva.
 A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó
vizsga tantárgyai a következők:
-

1-2. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv,
hittan

-

3-4. évfolyamon: magyar nyelv
környezetismeret, angol nyelv, hittan

-

5-6. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika,
történelem, természetismeret, földrajz, angol nyelv, hittan

-

7-8. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika,
történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz, angol nyelv, hittan

-

9-12 évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, történelem, angol és német
nyelv, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, hittan.

és

irodalom,

matematika,

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha:
 a tanuló a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot
kapott,
 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik,
távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
 a vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott, augusztus 15-étől
augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.
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A különbözeti és a beszámoltató vizsgák:








tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni,
osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három
hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola
a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára
történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni.
Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége alapján
erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki
jogosult az adott tantárgy tanítására,
a tanulmányok alatti vizsgák esetén – osztályozó, különbözeti, javító – minden
esetben a szaktanár joga eldönteni, hogy írásbeli, szóbeli vizsgán kérdezi meg a
tanulót. A vizsgarészek értékelésénél a „témazáró dolgozatok” értékelése a mérvadó.
Különbözeti vizsga: a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait
folytatni kívánja. A jelentkező bizonyítványa alapján dönti el az intézmény, hogy
milyen tantárgyakból kell különbözeti vizsgát tenni. A tantárgyak számától függően
haladékot biztosítunk, de minden esetben legalább 3 hét felkészülési időt kell adni a
különbözeti vizsgát tevő diáknak.

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei a gimnáziumban
tanévek
2010
2011
2012
2013.
2014
2015
2016
2017

matematika
1547 (o.: 1613)
1634 (o.: 1635)
1647 (o.: 1642)
1673 (o. 1640)
1463 (o. 1631, gim: 1723)
1525 (o.: 1645, gim.: 1738)
1526 (o.: 1641, gim.: 1733)
1549 (o.: 1647; gim.: 1735)

szövegértés
1481 (o.: 1620)
1515 (o.: 1617)
1445 (o.: 1603)
1576 (o.: 1620)
1541 (o.: 1597, gim.: 1705)
1479 (o.: 1601, gim.: 1708)
1533 (o.: 1610, gim.: 1716)
1559 (o.: 1613; gim.: 1711)

Az érettségi vizsgák átlageredménye
Középszinten:
vizsgatárgyak
magyar nyelv és
irodalom
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
földrajz
biológia
református hittan
testnevelés

2015-2016-os
tanév
tanulmányi átlag
3,25

2016-2017-es
tanév
tanulmányi átlag
3.00

2017-2018-as
tanév
tanulmányi átlag
2.9

2,38
2,8
2,3
3,5
3,01
3,5
2,0
5,0

3.00
3.125
3.00
2.00
4.00
3.5
3.16

2.5
3.62
4.00
2.25
3.75
2.28
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2018.

Emelt szinten:
vizsgatárgy

2016/2017-es tanév

2017-2018-as tanév

jelentkezők
vizsgák
jelentkezők
vizsgák
száma
eredménye
száma
eredménye
magyar nyelv
1
5.00
1
2.00
és irodalom
történelem
2
2.5
1
4.00

2015-2016-os tanév

2014-2015-ös tanév

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
osztályok
tanév végi
létszám
tovább lép
tanulmányait
sikeresen
teljesítette
eredményes
javító vizsgát
tett
nem lép tovább
eredménytelen
javító vizsgát
tett
tanulmányi
követelményeket
nem teljesítette
(mulasztás miatt
nem
osztályozható)
tanév végi
létszám
tovább lép
tanulmányait
sikeresen
teljesítette
eredményes
javító vizsgát
tett
nem lép tovább
eredménytelen
javító vizsgát
tett
tanulmányi
követelményeket
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2017-2018-as tanév

2016-2017-es tanév
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nem teljesítette
(mulasztás miatt
nem
osztályozható)
tanév végi
létszám
tovább lép
tanulmányait
sikeresen
teljesítette
eredményes
javító vizsgát
tett
nem lép tovább
eredménytelen
javító vizsgát
tett
tanulmányi
követelményeket
nem teljesítette
(mulasztás miatt
nem
osztályozható)
osztályok
tanév végi
létszám
tovább lép
tanulmányait
sikeresen
teljesítette
eredményes
javító vizsgát
tett
nem lép tovább
eredménytelen
javító vizsgát
tett
tanulmányi
követelményeket
nem teljesítette
(mulasztás miatt
nem
osztályozható)
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11. Étkezési díj fizetésének szabályozása
Az intézmény igény szerint biztosít diákjainak napi háromszori étkezést, vagy csak ebédet. A
tanév első hetében kell igényelni az étkezést. Az étkezési díj beszedése minden hónap első
hetében történik, előre meghatározott napokon. Kedvezményes díj fizetése csak érvényes
határozat leadásával lehetséges.

