Közzétételi lista a 229/2012.(VIII.28.) Korm.rend. 23-24. § alapján
2021/2022. tanév (2021. október 1.)

1. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok,
csoportok száma
A beiratkozás ideje:
a) Leendő első osztályosoknak: Az emberi erőforrások minisztere 20/2021.
(VI.8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről 7.§ alapján: 2021. április
21-22.
b) Középiskola 9. évfolyamára: Az emberi erőforrások minisztere 20/2021.
(VI.8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről 2. melléklete alapján:
2021. június 22-24.
c) Más esetben: az intézményvezetővel megállapodott időpontban történik.
Engedélyezett osztályok száma: 34 osztály, csoportok száma:
2. Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme
és mértéke
Iskolánkban az oktatásért és nevelésért tandíjat nem kell fizetni. Étkezésért térítési
díj fizetendő, a szolgáltató által meghatározott mértékben. Az iskolában szervezett
szabadidős tanfolyamok térítési díj fizetése ellenében vehetők igénybe, a
tanfolyamot tartók meghirdetései alapján. Egyéb szabadidős tevékenység, (színház,
mozi, erdei iskola stb.), tanulmányi kirándulás akkor vehető igénybe, illetve az iskola
akkor szervezi, ha a szülők ennek költségeit vállalják.
A kéttannyelvű osztályok esetében a kéttannyelvű könyvekért a szülőknek fizetni kell.
3. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,
az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb
ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
Az elmúlt tanévben nyilvános értékelések, vizsgálatok nem voltak.
4. Az iskola nyitva tartásának rendje
A tanulók számára
- szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.45 órától 18.00 óráig tart nyitva
reggeli ügyelet: 7.00 órától 8.00 óráig; esti ügyelet: 16.30 órától 17.00 óráig
- rendezvények esetén a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad
engedélyt
- az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rendszer szerint tart nyitva.
A tanítás kezdete 8 óra. A tanítási óra 45 perces. A szünetek idejét, rendjét a
házirend határozza meg.
A folyosókon a tanítás megkezdéséig valamint az óraközi szünetekben, az
ebédeltetés alatt, az ebédlőben tanári ügyelet működik.

A tanítási idő végén a tanulók csoportosan távoznak az iskolából. A tanuló a tanítási
idő alatt csak az osztályfőnöke, és az
igazgatóhelyettes írásos engedélyével hagyhatja el az iskolát.
A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik, kiírás szerint.
5. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb
rendezvények, események időpontjai
A rendezvények, események időpontja iskolánk honlapján a közelgő események
címszó alatt megtalálható
https://www.erzsebetvarosiiskola.hu
6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával
Az elmúlt tanévben nem történt.
7. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program
Az iskola honlapján a dokumentumok / iskolai dokumentumok címszó alatt
megtalálhatók.
8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és
szakképzettsége
fő

munkakör

végzettség szintje

szakképzettség

24

tanító

főiskola

tanító

1

tanító

főiskola

tanító, magyar nyelv és irodalom
szakos általános iskolai tanár

1

tanító

főiskola

közművelődésszervező tanár

1

általános iskolai tanár

egyetem

történelem szakos középiskolai
tanár magyar nyelv és irodalom
és történelem szakos általános
iskolai tanár

1

általános iskolai tanár

egyetem

művészettörténet szakos
bölcsész és tanár

1

általános iskolai tanár

főiskola

vizuális kultúra és olasz nyelv
szakos általános iskolai tanár

1

általános iskolai tanár

főiskola

biológia-földrajz-kémia szakos
általános iskolai tanár

2

általános iskolai tanár

egyetem

testnevelés szakos középiskolai
tanár

1

általános iskolai tanár

egyetem

testnevelés szakos középiskolai
tanár, mesterpedagógus

1

általános iskolai tanár

főiskola

technika-földrajz szakos
általános iskolai tanár
technika szakos középiskolai
tanár
mesterpedagógus

egyetem

1

általános iskolai tanár

egyetem

magyar nyelv és irodalom
szakos középiskolai tanár
magyar mint idegen nyelv
szakos középiskolai tanár

2

általános iskolai tanár

főiskola

magyar nyelv és irodalom
szakos általános iskolai tanár

1

általános iskolai tanár

főiskola

orosz-történelem szakos
általános iskolai tanár

1

általános iskolai tanár

főiskola

orosz-történelem szakos tanár
német nyelvtanár
család- és gyermekvédő tanár

egyetem
1

általános iskolai tanár

főiskola

magyar-német szakos általános
iskolai tanár

1

általános iskolai tanár

mesterfokozat

tanító, magyar nyelv és irodalom
szakos általános iskolai tanár,
magyar nyel és irodalom szakos
középiskolai tanár

1

idegennyelvtanár

főiskola

tanító, angol nyelvtanár

1

idegennyelvtanár

főiskola

magyar-angol szakos általános
iskolai tanár

1

idegennyelvtanár

egyetem

angol nyelvű anyanyelvi tanár

1

idegennyelvtanár

főiskola

angol-ének szakos általános
iskolai tanár
angol szakos középiskolai tanár

egyetem
1

idegennyelvtanár

egyetem

angol nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár

1

idegennyelvtanár

mesterfokozat

angol nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár

1

idegennyelvtanár

mesterfokozat

angol nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár
mesterpedagógus, szakértő

1

általános iskolai tanár

főiskola

fizika-matematik szakos

egyetem

1

általános iskolai tanár

főiskola
mesterfokozat

általános iskolai tanár
informatika szakos középiskolai
tanár mesterpedagógus,
szakértő
testnevelés szakos általános
iskolai tanár
testnevelés szakos középiskolai
tanár

1

általános iskolai tanár

főiskola

matematika-informatika szakos
általános iskolat tanár

1

általános iskolai tanár

főiskola

biológia-kémia szakos általános
iskolai tanár, angol nyelvtanár
kémia szakos középiskolai tanár

egyetem
1

általános iskolai tanár

főiskola

kémia-matematika szakos
általános iskolai tanár
mesterpedagógus, szakértő

2

általános iskolai tanár

főiskola

ének-zene szakos általános
iskolai tanár, karvezető

1

általános iskolai tanár

főiskola

ének-zene szakos általános
iskolai tanár

1

általános iskolai tanár

mesterfokozat

tánc szakos középiskolai tanár

1

általános iskolai tanár

egyetem

biológus

1

könyvtárostanár

főiskola

tanító-könyvtár szakos általános
iskolai tanár mesterpedagógus,
szakértő

1

általános iskolai tanár

egyetem

német nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár
történelem szakos általános
iskolai tanár

1

általános iskolai tanár

főiskola

rajz és vizuális kultúra tanár,
tanító

1

általános iskolai tanár

egyetem

matematika szakos általános
iskolai tanár, művészeti rajz
szakos középiskolai tanár

1

általános iskolai tanár

főiskola

magyar- történelem szakos
általános iskolai tanár
középiskolai történelemtanár
középiskolai magyar nyelv és
irodalom szakos bölcsész és
tanár

egyetem

1

közismereti tantárgyat

egyetem

magyar nyelv és irodalom és

tanító középiskolai
tanár
1

angol nyelv és irodalom szakos
középiskolai tanár

közismereti tantárgyat
tanító középiskolai
tanár

főiskola

1

közismereti tárgyat
tanító középiskolai
tanár

egyetem

angiol nyelv és kultúra tanára,
középiskolai magyartanár

3

szakmai gyakorlati
tantárgyat tanító
középiskolai tanár

egyetem

színész, színházi rendező,
dramaturg, bölcsész

1

fejlesztőpedagógus

főiskola

fejlesztőpedagógus

1

fejlesztőpedagógus

főiskola

fejlesztőpedagógus
gyógypedagógiai tanár

egyetem

tanító, magyar nyelv és irodalom
szakos általános iskolai tanár
történelem szakos középiskolai
tanár
mesterpedagógus, szakértő

egyetem
1

iskolapszichológus

egyetem

iskolapszichológus

9. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai
végzettsége és szakképzettsége

fő

munkakör

végzettség szintje

szakképzettség

1

iskolatitkár

középfokú

gyógypedagógiai asszisztens

1

iskolatitkár

középfokú

menedzser asszisztens

1

pedagógus
asszisztens

felsőfokú

üzemmérnök

1

gyógypedagógiai
asszisztens

középfokú

1

laboráns

középfokú

gyógypedagógiai asszisztens

1

pedagógiai
asszisztens

középfokú

anyanyelvi tanár

1

rendszergazda

középfokú

informatikai

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Kertész utca 30.

Matematika

2015
2016
2017
2018
2019

iskolai
1487
1480
1525
1468
1448

6, osztály
országos
1497
1486
1497
1499
1495

iskolai
1423
1496
1594
1495
1413

6, osztály
országos
1488
1494
1503
1492
1499

hasonló
1546
1544
1561
1552
1541

iskolai
1498
1526
1665
1537
1491

8. osztály
országos
1618
1597
1612
1614
1624

hasonló
1662
1638
1666
1665
1666

iskolai
1494
1471
1629
1618
1556

8. osztály
országos
1567
1568
1571
1602
1608

hasonló
1611
1616
1616
1648
1644

Szövegértés

2015
2016
2017
2018
2019

hasonló
1547
1565
1568
1549
1553

Dob utca 85.

Matematika

iskolai
2015
2016

1426
1440

2017

1456

2018

1540

2019

1498

6, osztály
országos
1497
1486
1497
1499
1495

hasonló

iskolai

1517
1539

1826
1571

1561

1572

1552
1541

1603
1594

8. osztály
országos

hasonló

1618

1627

1597

1597

1612
1614
1624

1666
1665
1666

Szövegértés
6, osztály
országos

iskolai
2015
2016

1581
1460

2017

1533

2018

1541

2019

1534

●

1488
1494
1503

hasonló

iskolai

1521
1547

1675
1524

1568

1492

1549

1499

1553

1595
1620
1632

8. osztály
országos

hasonló

1567

1576

1568

1576

1571

1616

1602

1648

1608

1644

A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől
A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
A 2020/2021. tanév II. félévi adatai szerint lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók
száma az általános iskolában 42 fő, a szakgimnáziumban 1 fő.
az évfolyamismétlésre kötelezett tanulók száma az általános iskolában 5 fő, a
szakgimnáziumban nem volt

12. Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei

tantárgy

jelentkezők
száma

szint

százalékos átlag

osztályátlag

angol nyelv

emelt

5-nél kevesebb

70 %

5.00

angol nyelv

közép

17

56 %

3.35

biológia

közép

5-nél kevesebb

73 %

4.00

földrajz

közép

5-nél kevesebb

52 %

3.00

gyakorlatosszínész
-ismeretek

közép

19

71 %

4.26

magyar nyelv és
irodalom

közép

19

61 %

3.79

matematika

közép

19

35 %

2.00

történelem

közép

19

52 %

3.16

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége
Az iskola hagyományainak megfelelő szakköröket hirdeti meg, de a tanulók és a
szülők újak szervezését is kezdeményezhetik.
A szakkörök indításáról az igazgatóhelyettesek véleményének meghallgatásával az
igazgató dönt. A szakkörök vezetőjét az igazgató bízza meg. A szakköri
foglalkozások legkésőbb októberben kezdődnek és a szorgalmi időszak végéig
tartanak. A munkatervet és a szakkörök működési rendjét az igazgató hagyja jóvá. A
szakköri foglalkozásokra a szorgalmi időszak elején lehet jelentkezni. A szakkörre
jelentkezés teljes tanévre vállalt kötelezettséget jelent.
Az iskolai sportkör
A sportkör vezetőjét az igazgató bízza meg.
A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok szervezik a
szorgalmi időre. A
tanulók számára önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél
nagyobb számban
vegyenek részt.
Munkáját saját éves munkaterv alapján végzi.

14. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Elvei:
Írásbeli és szóbeli házi feladat csak a tanórán megtanított anyagból adható, ill.
adható a következő óra előkészítésére.
Érdemjegyre történő számonkérés csak abból a tananyagból történhet, amelyet az
előző órán a szaktanár megtanított.
A házi feladat mennyiségének és minőségének figyelembe kell vennie a tanulók
életkori sajátosságait.
A házi feladat legyen a differenciálás eszköze mind mennyiségi mind nehézségi
szempontból.
A házi feladat legyen érdekes, motiváló és gyakoroltató.
Minden óra elején történjen meg a házi feladat ellenőrzése.
Szorgalmi feladat bármely tantárgyból adható. Értékelése csak pozitív jellegű lehet.
A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz
kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz
kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.

A tanulók az első – negyedik évfolyamon hétvégére csak annyi szóbeli és írásbeli
feladatot kaphatnak, amelyek elsajátíthatók, illetve elvégezhetők a péntek délutáni
napközis foglalkozás tanulási ideje (illetve annak megfelelő otthoni tanulási idő) alatt.
A házi feladatok meghatározásakor arra kell figyelemmel lenni, hogy azok egy
átlagos képességű tanuló számára az életkori sajátosságainak, terhelhetőségének
függvényében átlagosan 15-40 perc alatt teljesíthető legyen. Ennél több felkészülést
igénylő házi feladat egyik napról a másikra nem adható fel.
A tanulók az első – negyedik évfolyamon a tanítási szünetekre csak az egyik óráról a
másikra esedékes szóbeli és írásbeli házi feladatnak megfelelő mennyiségű feladatot
kaphatnak.
Az ötödik – tizenharmadik évfolyamon a tanulók hétvégére és tanítási szünetekre az
egyikóráról a másikra esedékes szóbeli és írásbeli házi feladatnak megfelelő
mennyiségű feladatot kaphatnak.
A tanulókkal a tanítási szünet utáni első napon – a heti egyórás tantárgyak
kivételével –
15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
Az iskola honlapján megtalálható.
https://www.erzsebetvarosiiskola.hu

16. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma.
Alsó

Felső

Szakgimnázium

1.a 24 fő

5.a 19 fő

9.a 33 fő

1.d 26 fő

5.d 22 fő

10.a 29 fő

1.k 25 fő

5.k 22 fő

11.a 28 fő

1.m 27 fő

5.m 16 fő

12.a 15 fő

2.a 26 fő

6.a 19 fő

13.a 9 fő

2.d 24 fő

6.d 18 fő

2.k 27 fő

6.k 23 fő

3.a 24 fő

6.m 18 fő

3.d 20 fő

7.a 25 fő

3.k 25 fő

7.b 19 fő

4.a 22 fő

7.d 22 fő

4.d 17 fő

7.k 22 fő

4.k 24 fő

7.m 21 fő
8.a 19 fő
8.k 21 fő
8.m 19 fő

Székhely:
- alsó tagozat 139 fő
- felső tagozat 163 fő
- szakgimnázium 114 fő
- összesen: 416
Telephely
- alsó tagozat 172 fő
- felső tagozat 162 fő
- összesen 334
Összlétszám 750 fő

17. Felvételi eljárás
Általános iskola
A 2022/2023-es tanévben négy osztályba várjuk a leendő elsősöket. Az ovisokkal és szüleikkel való
ismerkedéshez Szülők Akadémiáját is szervezünk a foglalkozásokkal párhuzamosan.
Az Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Szakgimnázium a 2022/2023.
tanévben az alábbi kínálatokkal várja az érdeklődő szülőket és gyermekeiket:
Magyar-Angol két tanítási nyelvű (2 osztály)
·

Heti 4-5 angol óra+ heti 3 tantárgyi óra angol nyelven

·

Az angol nyelven tanított tantárgyakat magyar nyelven is tanítjuk
Tánc és mozgás-emelt szintű angol (fél osztály); Programozás-emelt szintű angol (fél osztály)

·

1-3. osztály: heti 2 angol nyelvóra

·

4-8. osztály: heti 5 angol nyelvóra

·

heti 1 tánc és heti 1 dráma óra

·

heti 1 programozás
Művészeti - emelt szintű angol osztály (1 osztály)

·

1-3. osztály: heti 2 angol nyelvóra

·

4-8. osztály: heti 5 angol nyelvóra

·

komplex művészeti nevelés, néptánc és szivacskézilabda oktatás

Programjaink
Nyílt napjaink a vírushelyzet függvényében kerülnek megtartásra:
Programjaink

Időpont
2021. november 9. kedd
16:30

Téma szülőknek

Gyerekeknek
Kertész kedd

Óvodából az iskolába.
Kertész utca 30.
Az önállóság lépései.
Hogyan segítsük gyermekeinket?

2021. november 17. szerda
16:30

Dobszerda
Óvodából az iskolába.
Dob u. 85.
Az önállóság lépései.
Hogyan segítsük gyermekeinket?
Kertész kedd

2021. december 7. kedd

NEVELÉSI tanácsok a
hétköznapokra.

Kertész u. 30.

16:30

Dobszerda
2021. december 15. szerda

NEVELÉSI tanácsok a
hétköznapokra.

Dob u. 85.

16:30

Kertész kedd
2022. január 11. kedd
16:30

Iskolába készülünk. Hogyan
válasszunk iskolát, tanítót?

Kertész u. 30.

Dobszerda
2022. január 19. szerda

Iskolába készülünk. Hogyan
válasszunk iskolát, tanítót?

Dob u. 85.

16:30
Kertész kedd
2022 február 15. kedd

A gyermeki fantázia Hol a határ?
Kertész u. 30.

16:30

Dobszerda
2022. február 23. szerda

A gyermeki fantázia Hol a határ?
Dob u. 85.

16:30
Kertész u.30
2022. február 23.szerda

Nyílt nap
Dob u. 85

8:00-10:00
Kertész u.30.
2022. március 8. kedd

Nyílt nap
Dob u. 85.

8:00-10:00

Kertrész u. 30.
2022. március 22. kedd

Nyílt nap
Dob u. 85.

8:00-10:00

Beiratkozás: 2022. április 21-22.
Programjainkra iskolánk honlapján regisztrálhatnak: http://www.erzsebetvarosiiskola.hu.

Szakgimnázium
Tanulmányi terület belső kódja: 0001
-

1

5 évfolyamos képzés, művészeti tanulmányi terület, előadóművészeti ágazat
a 13. évfolyam végén szakmai érettségi vizsga
megszerezhető szakképesítés. színész II. (színházi és filmszínész szakirány)

Szakma azonosító
száma

Szakképesítés

Szakirány

Programkövetelmény
száma

Tanulmány
i terület

Képzési
idő (év)

Felvehető létszám

4021507

Színész II.

Színházi és
filmszínész

02154062

Művészet

5 év

32 fő - SNI (egyéb
pszichés zavarral
küzdők) max. 4 fő

A felvételi eljárás rendje
Az intézményünkbe való jelentkezéshez
-

az egységes írásbeli felvételi vizsgát meg kell írni magyar nyelv és irodalom tantárgyból,
beszámítjuk az általános iskola 7. évfolyam tanév végi és 8. évfolyam félévi érdemjegyét
magyar nyelv és irodalom valamint matematika tantárgyakból,
szóbeli vizsgán és képességfelmérő vizsgán kell részt venni (képességfelmérés vers-és
prózamondás, ének, mozgás és tánc területeken).

A jelentkezések elbírálása a felvételi pontszám alapján történik, amely az általános iskolából hozott
pontok (max. 50 pont), a központi írásbeli vizsga eredménye (max. 100 pont) és a szóbeli vizsgán
(max. 50 pont) szerzett pontokból (max. 200 pont), valamint a képességfelmérő vizsgán való
megfelelésből tevődik össze a következő arányban:
-

az általános iskola 7. évfolyam tanév végén és 8. évfolyam félévén szerzett magyar nyelv és
irodalom, matematika érdemjegyeinek átlaga: 25%
a központi magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsga eredménye: 50%
szóbeli vizsga eredménye: 25%
képességfelmérő vizsga eredménye: megfelelt

A felvételi eljárás során szerzett pontok összesítése után kialakult pontazonosság esetén a szóbeli
vizsgára kapott magasabb pontszám dönt a sorrend kialakításánál.

Nyílt napok
2021. november 3.
9-11 óra
2021. november 17.
9-11 óra
2021. november 24.
9-11 óra
2021. december 1.
9-11 óra
11 órától az intézményvezető ad tájékoztatást a szakgimnáziumról.

Felkészítő foglalkozások
2021. november 3.

15-16 óra

tánc

2021. november 17.

15-16 óra

színészmesterség

2021. november 24.

15-16 óra

ének- és hangképzés

2021. december 1.

15-16 óra

vers- és prózamondás

Szóbeli vizsga és képességfelmérő vizsga
2022. február 28. és 2022. március 1.
A szóbeli vizsga és képességfelmérő vizsga két napján külön beosztás szerint vesznek részt a tanulók,
melyről hivatalosan írásban értesítjük a jelentkezőket.
pótfelvételi: 2022. március 7.

Képességfelmérő vizsga
A képességfelmérő vizsga során a jelentkezőnek lehetősége nyílik arra, hogy megmutassa,
rendelkezik azokkal az adottságokkal és készségekkel, ami a képzésben való részvételhez szükséges.
Három területen kell bizonyítania rátermettségét: ének-zene, tánc és színészmesterség.
ének-zene: zenei hallás és ritmusérzék vizsgálata
tánc: rövid tánckoreográfia tanulása kiscsoportban
színészmesterség: tanult szöveg és helyzetgyakorlat előadása

