
 

Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek  

-  Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei  

 

- A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok  

  

TANÉV 

Tanév 

eleji 

létszám 

Tanév 

végi 

létszám 

Lemorzsolódás 

(fő) 

Lemorzsolódás 

(%) 

2013/ 2014 667 631 36 5,3 

2014/ 2015 601 553 48 7,9 

2015/2016 574 522 52 9 

2016/2017 487 456 31 6,3 

2017/2018 492 465 27 5,5 

2018/2019 449 417 32 7,1 

2019/2020 440 419 21 4,7 

2020/2021 457 427 30 6,5 

 

- Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei  

  

TANÉV 
Érettségi vizsgák 

átlaga 

Szakmai vizsgák 

átlaga 

2017/2018 2,56 3,73 

2018/2019 3,03 3,67 

2019/2020 2,58 3,80 

2020/2021 2,73 4,00 

 



 

- A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége  

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi: 

Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél 

jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék 

felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és 

felzárkóztató foglakozások segítik. 

Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör 

sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együttbiztosítják a tanulók 

mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az 

iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók érdeklődésének kielégítését, 

képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek 

művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési 

kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, 

aki nem az iskola dolgozója. 

Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában 

évente rendszeresen szervezünk. 

Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok 

számára évente egy alkalommal kirándulást szervezhetnek. A tanulók részvétele a 

kirándulásokon önkéntes, mivel a felmerülő költségek a szülőket terhelik. 

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-

egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az a tanítási időn kívül 

esik, és költségekkel jár – önkéntes. 

Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők 

anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.:túrák, 

kirándulások, táborok, színház – és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 

rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

Az iskola könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon 

látogatható iskolai könyvtár segíti. A könyvtár szolgáltatásait az iskola tanulói és dolgozói 

térítésmentesen vehetik igénybe. Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönzött 

könyvet elveszíti vagy megrongálja kártérítést köteles fizetni.  

A könyvtár nyitvatartási rendjét a mindenkori éves munkaterv tartalmazza. 

A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 14.00 és 16.30 között 

szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell. 



 

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 foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a 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 tanuló önrendelkezési joga szerint a Helyi Pedagógiai Programban előre meg nem 

határozott foglalkozásokon való részvételről dönthet. Kiskorú esetén a szülő 

közreműködhet a döntés meghozatalában. A programról történő tájékoztatás mindenkor a 

foglalkozást szervező (oktató) feladata. 

- A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai  

A tanulók számonkérése legyen: rendszeres, folyamatos, megfelelően előkészített, azonos 

feltételeket teremtő, az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó, ismert a tanulók számára. A 

számonkérés nem lehet figyelmeztető jellegű. 

A számonkérés formái: 

• szóbeli: 5-10 perces frontális számonkérés óra elején; felelet az előző óra, órák 

anyagából osztályzattal minősítve, házi feladat számonkérése; kiselőadás; beszámoló. Egy 

tanítási napon a felelések száma korlátlan.  

• írásbeli: feladatlap, teszt; felmérő dolgozat írása néhány óra anyagából; témazáró 

dolgozat; házi dolgozat (adott téma önálló kidolgozása); év eleji és év végi felmérő. 

Dolgozatnak minősül az olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy ennél több óra 

tananyagának elsajátítását ellenőrzi.  

Naponta legfeljebb két - egész órát kitöltő és az egész osztályt, illetve tanulócsoportot érintő - 

kötelező írásbeli feladatot (témazáró) oldhatnak meg a tanulók, melyeket előre be kell 

jelenteni. A témazáró, összefoglaló dolgozat íratása előtt a tanárnak legalább egy héttel 

korábban be kell jelentenie az időpontot. Ha harmadik bejelentésre kerülne sor, a hetes kérje a 

dolgozat elhalasztását. 

A tanuló joga, hogy az írásbeli számonkérést legkésőbb – a tanár betegszabadságát, illetve 

hivatalos távollétét nem beleszámítva – 10 munkanapot követő első szakórán kijavítva 

megkapja.  

Amennyiben a tanár a határideig nem javítja ki az aktuális dolgozatot, az arra adott 

érdemjegyet a diák nem köteles elfogadni – választhat, hogy az érdemjegy a naplóba 

kerüljön-e.  

A tanulóknak és szülőnek joga van a dolgozatokat megtekinteni. A szaktanár a dolgozatokat 

az adott tanév utolsó napjáig megőrzi. 

Gyakorlati oktatáson a számonkérés kiegészül a munkadarabok értékelésével. 

- Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett ideje  



 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőzően, ha 

 hiányzásának mértéke eléri a 250 órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák több 

mint 30 %-át és emiatt nem osztályozható, a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

 felmentést kapott - kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól sajátos 

helyzete miatt, 

 engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 ha előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az 

iskola helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik. 

Osztályozó vizsgák időpontja 

 az első félév zárása előtt: január 1-2. hete 

 tavaszi érettségi vizsgaidőszak előtt: április 3-4. hete 

 tanév vége előtt: június első hete 

 őszi érettségi vizsgaidőszak előtt: augusztus utolsó hete 

Az osztályozóvizsga követelményeit az iskola nevelőtestülete határozza meg. A vizsga 

részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt tájékoztatást kap. Az osztályozóvizsga helye 

az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van. 

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

Technikumi képzésben nappali tanrend szerint 9-12. évfolyamon 

Osztály neve Évfolyam 
Tanulók 
száma 

9. B 9. technikum 32 

9. C 9. technikum 23 

10. B 10. technikum 23 

10. C 10. technikum 19 

11. B 11. technikum 16 

11. C 11. technikum 13 

12. B 12. technikum 12 

12. C 12. technikum 18 

Szakképző iskolai képzésben nappali tanrend szerint 9-11. évfolyamon 

Osztály neve Évfolyam 
Tanulók 
száma 

1/9 D 1/9 4-es szintű szakképző iskola 27 

1/9 E 1/9 4-es szintű szakképző iskola 27 

1/9 F 1/9 4-es szintű szakképző iskola 26 

1/9 G 1/9 4-es szintű szakképző iskola 27 



 

Osztály neve Évfolyam 
Tanulók 
száma 

1/9 H 1/9 4-es szintű szakképző iskola 28 

2/10 D 2/10 4-es szintű szakképző iskola 14 

2/10 E 2/10 4-es szintű szakképző iskola 15 

2/10 F 2/10 4-es szintű szakképző iskola 15 

2/10 G 2/10 4-es szintű szakképző iskola 17 

2/10 H 2/10 4-es szintű szakképző iskola 18 

3/11 D 3/11 4-es szintű szakképző iskola 15 

3/11 E 3/11 4-es szintű szakképző iskola 21 

3/11 F 3/11 4-es szintű szakképző iskola 15 

3/11 H 3/11 4-es szintű szakképző iskola 16 

 

Orientációs évfolyam nappali tanrend szerint 

Osztály 
neve 

Évfolyam 
Tanulók 
száma 

9. O 9. orientációs évfolyam 7 

 

Szakképesítéssel rendelkezők érettségire felkészítése esti tanrend szerint 

Osztály 
neve 

Évfolyam 
Tanulók 
száma 

Kk 12. A Kk 12 szakképző iskola két éves érettségire felkészítő 19 

 

Felnőttoktatásban/felnőttképzésben esti tanrend szerint 

Osztály neve Évfolyam 
Tanulók 
száma 

E 1/13. Aut 1/13 5-ös szintű technikum 12 

E 1/13. Pü 1/13 5-ös szintű technikum 14 

E 1/13. Gépt 1/13 5-ös szintű technikum 14 

E 1/13. Kgy 1/13 5-ös szintű technikum 20 

E Ksz/11.Vill Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli 27 

E Ksz/11.Div Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli 17 

E Ksz/11.Kfűt Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli 15 

E Ksz/11.Hűt Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli 19 

E Ksz/11.Szoc Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli 20 

E Ksz/11.Bur Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli 18 

HT Ksz/11 villany Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli 18 

E 2/14. Aut 2/14 5-ös szintű technikum 11 

E 2/14. Kgy 2/14 5-ös szintű technikum 13 

E 2/14. Pü 2/14 5-ös szintű technikum 10 

E Ksz/12.vill Ksz/12 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli 9 



 

E Ksz/12. Szoc Ksz/12 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli 10 

E KSZ/13 Hőszivattyú Ksz/13 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli 26 

 


