
 

 

Különös közzétételi lista 

 

A 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet 23. §-a kötelezi az intézményeket arra, hogy 

eredményeikről, felkészültségükről, személyi feltételeiről (személyes adatokat nem sértve) 

tájékoztatást tegyen közzé. 

 

1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 

 

A munkaerőpiacon az érettségivel rendelkezők sikeresebbek, lényegesen kisebb mértékben vannak 

kitéve a munkanélküliség veszélyének, mint a szakiskolát végzettek. 

A Forrás Felnőttoktatási Gimnázium az élethosszig tartó tanulás jegyében érettségi vizsgára készíti fel 

a nem tanköteles korú fiatalokat és felnőtteket. A képzés ingyenes! 

Támogatjuk az egyéni haladást, ami akár a tanulmányi idő lerövidülését is jelentheti! 

Igénybe vehető kedvezmények: 

 A diákigazolvány 

 Az iskoláztatási támogatás - igénybe vehető annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a 

tanuló a 20. életévét betölti. 

 A családi kedvezményt a szülők a munkáltatójuknál a már nagykorú, de még a közoktatásban 

tanuló gyermekeik után igényelhetik, legtovább a gyermek 20. életévéig. 

A 2019/2020-as tanévben ESTI MUNKARENDBEN várjuk a jelentkezőket: 

Heti három napos oktatás keretében – 17-19 tanítási órában - hétköznap délutánonként, szombaton 

délelőtt szervezzük a tanítási órákat. Minden évfolyamon közismereti tantárgyakat (magyar nyelv és 

irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, 

művészettörténet és etika) oktatunk. A tanulók a tanév folyamán három alkalommal – novemberben, 

februárban és júniusban – beszámolón vagy vizsgán adnak számot tudásukról. 

Belépési feltételek: 

 9. évfolyamra: aki nem tanköteles életkorú, sikeresen befejezett általános iskolai 

bizonyítvánnyal rendelkezik, 



 

 10. évfolyamra:  aki nem tanköteles életkorú, sikeresen befejezett 9. évfolyammal, vagy 1998 

előtti iskolarendszerű szakképzésben szerzett végbizonyítvánnyal rendelkezik, 

 11. évfolyamra: aki nem tanköteles életkorú, sikeresen befejezett gimnáziumi; 

szakgimnáziumi 9-10. évfolyammal rendelkezik; 

 12. évfolyamra: aki nem tanköteles életkorú, sikeresen befejezett gimnáziumi, 

szakgimnáziumi 11. osztállyal rendelkezik. 

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 személyi igazolvány; 

 lakcímkártya, 

 TAJ- kártya; 

 oktatási azonosító szám; 

 legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány 

 

2. A beiratkozásra meghatározott idő 

 

Beiratkozás időpontja: 2019. július 02. 10:00 – 17:00 óráig. 

Beiratkozás helye: Szeged, József Attila sgt. 26. – tanári szoba 

További elérhetőségeink: tel.: +36/30-665-9500 

    web: www.forrasgimnazium.hu 

 

Június-augusztus hónapokban nyári ügyeletet tartunk a következő időpontokban: 

 Júniusban és júliusban: minden szerdán 14:00 – 17:00-ig. 

 Augusztusban: minden szerdán és pénteken 14:00 – 17:00-ig. 

Az ügyelet helye: Szeged, József Attila sgt. 26. – tanári szoba 

 

3. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2018/2019-es tanévben 

 

9. évfolyam: 1 osztály, 40 fő; 

10. évfolyam: 1 osztály, 40 fő; 

11. évfolyam: 1 osztály, 40 fő; 

12. évfolyam: 1 osztály, 40 fő. 

 

4. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) 

jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre 

megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények 

 

4.1 A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre ( 229/2012. (VIII. 28.) 
kormányrendelet 33. § (1) bek.) 
 
Tanulói jogviszony keretében az alábbi köznevelési feladatokat térítésmentesen biztosítjuk: 

 a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, 
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magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű 

gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás, 

 a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további 

alkalommal történő megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van 

szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette, 

 az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és nem kötelező egyéb 
foglalkozás, 

 a tanulmányi és szakmai verseny, szakkör, érdeklődési kör, diáknap, 

 az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti felügyelet, 
 az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány 

megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése 

előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló 

vizsgája, 

 a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát, 
 a tanulók – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres 

egészségügyi felügyelet, 
 a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a 

térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor, 

 sajátos nevelési igényű tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési 

intézményi ellátás. 

 

4.2 A térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások köre és a térítési díj-fizetési 
kötelezettség mértéke ( 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet 34. §) 

 
Térítési díj ellenében az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe: 

 A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok körében meg nem 
határozott egyéb foglalkozások, 

 a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem 
teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 
középfokú iskolai köznevelési feladatok 

 a független vizsga, 
 az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után 

az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása 
alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga 
második vagy további javító- és pótló vizsgája. 

 
A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor - számított folyó kiadások 
egy tanulóra jutó hányadának (a továbbiakban díjalap) a kormányrendeletben 
meghatározott százaléka. 
A díjalap a 2018/2019-es tanévben: 170 000 Ft/fő/tanév 
 
A 229/2012 kormányrendelet 35§ (3) értelmében a térítési díjat a tanuló kérelme alapján a 
tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell. 



 

A tanulmányi eredményt az első félévre az előző tanév végi átlageredménye adja. Az 
iskolánkban a 9. 10. 11. illetve a 12. évfolyamon tanulmányaikat kezdők tanulmányi 
eredményét a felvétel alapjául szolgáló végzettséget igazoló iskolai bizonyítvány alapján – a 
tantervünkben előírt tantárgyak figyelembe vételével – számítjuk ki. 
 
A második félévben az első félévi beszámolók, azaz a félévi értékelés osztályzatainak 
átlageredménye jelenti a térítési díj megállapításának alapját. Az a tanuló, aki novemberi 
beszámolóit a márciusi beszámoló időszakára halasztja, a második félévben térítési díjként a 
teljes összeget fizeti. 
A szorgalmi időszakban felvett tanulók a beiratkozást követő egy hónapon belül kötelesek a 
térítési díj teljes félévre eső összegét befizetni. 
 
4.2.1 A 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelet 33.§-ában meg nem határozott egyéb 
foglalkozások szervezésekor a térítési díj-fizetési kötelezettség mértéke: a díjalap 15-20%-a. 
A Második Esély Közhasznú Magánalapítvány kuratóriuma a térítési díj mértékét a kiadások 
15%-ában állapította meg, azaz 25 500 Ft/tanév. 
 
4.2.2 Azok a tanulók, akik a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyamot 
második alkalommal ismétlik, a 229/2012 kormányrendelet 33.§ (1) bekezdés b.) pontjában 
meghatározott köznevelési közfeladatokat térítési díj ellenében vehetik igénybe. 

 
A Második Esély Közhasznú Magánalapítvány kuratóriuma a térítési díj mértékét a kiadások 
20%-ában állapította meg, azaz  34 000 Ft/tanév/fő. 
A térítési díj fizetésére kötelezett tanulók a tanév első félévében a maximális összeget fizetik 
(34 000 Ft), a tanév második félévében az első beszámoló eredményei alapján a tanulmányi 
eredmény javulásával a térítési díj összege egyéni kérelemre mérsékelhető. 
 
4.2.3 Térítési díj ellenében igénybe vehető közoktatási szolgáltatás a tanulmányok alatti 
független vizsga (különbözeti vizsga, osztályozó vizsga, javítóvizsga). A független vizsga díját 
tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet 
magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a, 
azaz 5 000 Ft. A független vizsgáért fizetendő térítési díjat a vizsga napjáig az iskola 
számlájára csekken kell befizetni. 
 
4.2.4 Térítési díj ellenében igénybe vehető közoktatási szolgáltatás az érettségi 
bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, 
továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi 
bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító-és 
pótló vizsgája. 
A vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért – ha a vizsgaszervező nevelési-oktatási 
intézménybe nyújtja be jelentkezési lapját – az adott évre érvényes kötelező legkisebb 
munkabér (minimálbér) 15%-nak megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie a 
vizsgaszervező nevelési-oktatási intézmény számára. A befizetés határideje a jelentkezés 
napja. 
 



 

4.2.5 Térítési díj ellenében vehető igénybe az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők 
számára - tanulói jogviszonyon kívül – kiegészítő/ismétlő/szintemelő érettségi vizsgára 
felkészítés. 
A felkészítés díja: 
 1-3 óra/hét igénybevételével:   25 000 Ft/félév 
 3-nál több óra/hét igénybevételével:  40 000 Ft/félév 
 
4.2.6 A kiírt vizsgarendtől eltérő időpontban megtartott osztályozó vizsga (tanulmányi 
idő rövidítése esetén az évfolyamra megállapított összes tantárgyból): 10 000 Ft/fő A 
vizsgadíjat a vizsga napjáig kell az iskola számlájára csekken befizetni. 
 
Egyes tantárgyakból tett osztályozó vizsga esetén 1500 Ft/tantárgy. A vizsgadíjat a vizsga 
megkezdéséig csekken kell befizetni az iskola számlájára. 
 
 
4.3 Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások 
 

 Középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam 
harmadik és további alkalommal történő megismétlése esetén a 229/2012 
kormányrendelet 36.§ (1) bekezdés c.) pontja szerint a tanulónak tandíjat kell fizetni. 

 
 A nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés 

és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás igénybevétele a 229/2012 
kormányrendelet 36.§ (1) bekezdés b.) pontja szerint tandíjköteles. 

 
 
A tandíj mértéke a díjalap 100%-a, azaz 168 688 Ft/fő/tanév százasokra kerekített összege: 
170 000 Ft. 
 
A tandíj fizetésére kötelezett tanulók a tanév első félévében a maximális összeget fizetik 
(85 000 Ft), a tanév második félévében az első beszámoló eredményei alapján a 
tanulmányi eredmény javulásával a tandíj összege egyéni kérelemre mérsékelhető. 
 
4.4 A szociális helyzet alapján adható kedvezmények 
A szociális helyzet alapján a tanuló írásban kérelmezheti – a megfelelő dokumentumok 
csatolásával – a térítési díj és a tandíj csökkentését. 
 
 

5. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításai és ideje, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 

megállapításai 

 

 

 

 

 

 



 

Időpont Az ellenőrzést végezte Az ellenőrzés tárgya 
Az ellenőrzés 
eredménye 

2012. 03. 10. Fenntartó 
Gazdasági ellenőrzés a 
2011. évre  

A könyvelőiroda által 
készített kimutatás és 
az intézményi 
dokumentumok között 
eltérés nem volt. 

2012. 05. 09. 
CSMK – Oktatási 
Főosztály 

2011/2012. tanév 
május-júniusi 
vizsgaidőszak írásbeli 
vizsgáinak 
megszervezésére, 
lebonyolítására 
vonatkozó 
rendelkezések 
megtartásának 
ellenőrzése 

Az ellenőrzés 
szabálytalanságot nem 
tárt fel. 

2013. 03. 19. CSMK 

Közép és emelt szintű 
érettségi vizsgákra 
történt jelentkezések 
módjának hatósági 
ellenőrzése 

Az ellenőrzés 
szabálytalanságot nem 
tárt fel. 

2013. 04. 05. Fenntartó 

A továbbképzési 
program és a 
beiskolázási terv 
összhangja a 
pedagógiai 
programban 
megfogalmazott 
célkitűzésekkel 

A dokumentumok 
összhangban állnak 
egymással. 

2013. 05. 02. Fenntartó 

Az intézmény baleset- 
és tűzvédelmi 
szabályzata és a 
tanulók tájékoztatása 

A szabályzat az 
előírásoknak megfelelt, 
a tanulók a 
tájékoztatást 
aláírásukkal igazolták. 

2017. 08. 31. Fenntartó 
Az intézmény 
pedagógiai programja, 
vizsgaszabályzata 

A dokumentumok a 
jogszabályi 
előírásoknak 
megfelelnek. 

 

 

6. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett 

jelentősebb rendezvények, események időpontjai 

 

6.1 A nyitva tartás rendje 

 

Az intézmény keddtől péntekig 14.00 és 19.30 óra között, szombaton 7.20 és 14.30 óra 

között tart nyitva. Tanítási szünetben ügyeleti rend szerint szerdánként 14-17 óráig. 

 



 

6.2 Az intézmény éves munkaterve alapján a tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események időpontja 

 

Tanév rendje a 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelete alapján_ 
Szorgalmi időszak első napja: 2018. szeptember 03. 
Szorgalmi időszak utolsó napja: 2019. június 14. 

 az iskola befejező évfolyamán: 2019. május 02. 

Az első félév vége: 2019. január 25. 
Értesítés a félév eredményeiről: 2019. február 01. 
Tanítási napok száma: 90 tanítási nap 

 

 

Tanítási szünetek a szorgalmi  időben:  

Őszi szünet: 2018.10.27 - 2018.11. 03. 
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018.10.26. 
Szünet utáni első tanítási nap: 2018.11.07. 

Téli szünet: 2018.12.22 - 2019.01.02. 
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018.12.21. 
Szünet utáni első tanítási nap: 2019. 01.04. 

Tavaszi szünet: 2019. 04.18 - 2018.04.23. 
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. 04.17. 

Szünet utáni első tanítási nap: 2019. 04.24. 
 

 

Érettségi vizsga: 2019. tavaszi vizsgaidőszak 

Jelentkezés határideje az érettségi vizsgára: 2019. 02. 15. 
Jelentkezés határideje felsőfokú 
tanulmányokra: 2019. 02. 15. 

Írásbeli érettségi vizsgák: 2019. 05.06 – 2019. 05. 24. 

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák: 2019. 06. 05 – 2019. 06. 13. 

Közép szintű szóbeli érettségi vizsga: 2019. 06. 17 – 2019. 06. 28. 
 

 
Tanítás nélküli munkanapok  

2018. október 27. Önértékelési csoport értekezlete 
2018. december 01. Nevelési értekezlet 
2019. április 25. Nevelési értekezlet 

 
A tantestület értekezletei  

Alakuló tantestületi értekezlet: 2018. 08. 21. 
Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2018. 08. 31. 
Önértékelési csoport értekezlete 2018. 10. 27. 
Nevelési értekezlet 2018. 12. 01. 
Félévi osztályozó értekezlet: 2019. 01. 25. 
Félévi tantestületi értekezlet: 2019. 02. 08. 
Nevelési értekezlet 2019. 04. 25. 
Osztályozó értekezlet (12. évfolyam): 2019. 05. 02. 



 

Osztályozó értekezlet (alsóbb 
évfolyamok): 

2019. 06. 15. 

Tanévzáró tantestületi értekezlet: 2019. 06. 28. 
 
 

Nemzeti ünnepek, emléknapok, iskolai rendezvények 
Tanévnyitó ünnepély 2018. 09. 08. 
Megemlékezés az aradi vértanúkról 2018. 10. 06. 
Megemlékezés 1956. október 23- áról 2018. 10. 20. 
Karácsonyi ünnepség 2018. 12. 21. 
Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól 2019. 02. 16. 
Megemlékezés az 1848-as forradalomról 2019. 03. 13. 
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 2019. 04. 13. 
Ballagás 2019. 05. 04. 
Nemzeti összetartozás napja 2019. 06. 01. 
Tanévzáró ünnepély 2019. 06. 28. 

 

7. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával 

 

Intézményünkben pedagógiai-szakmai ellenőrzés folyamatban van. 

 

8. Szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program 

 

A dokumentumok megtalálhatók a www.forrasgimnazium.hu oldalon a Dokumentumok nyilvános 

dokumentumtárban. 

 

 

9. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a 

tantárgyfelosztáshoz 

 

Sorszám 
Legmagasabb szakképzettség 

megnevezése 
Legmagasabb iskolai 

végzettség 
Tantárgyak 

1 
magyar nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár 
egyetem 

magyar nyelv és irodalom, 
etika 

2 
matematika szakos középiskolai 

tanár 
egyetem matematika 

3 
biológia-kémia szakos 

középiskolai tanár 
egyetem biológia 

4 
fizika, kémia szakos középiskolai 

tanár 
egyetem fizika, kémia 

5 
történelem, orosz szakos 

középiskolai tanár, közoktatás 
vezető pedagógus szakvizsga 

egyetem 
történelem, 

művészettörténet 

6 
történelem, földrajz szakos 

középiskolai tanár, közoktatás 
vezető pedagógus szakvizsga 

egyetem földrajz 
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7 
matematika, földrajz szakos 

középiskolai tanár, közoktatás 
vezető pedagógus szakvizsga 

egyetem matematika 

8 
matematika, informatika szakos 

középiskolai tanár 
egyetem informatika 

9 
angol nyelvszakos középiskolai 

tanár 
egyetem angol nyelv 

10 
angol nyelvszakos középiskolai 

tanár 
egyetem angol nyelv 

11 
német nyelvszakos középiskolai 

tanár 
egyetem német nyelv 

12 
magyar nyelv és irodalom, német 

nyelvszakos középiskolai tanár 
egyetem/főiskola 

magyar nyelv és irodalom, 
német nyelv 

 

10. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

 

Sorszám Végzettség, szakképzettség Munkakör 

1 főiskola – informatika szakos tanár, rendszergazda 

2 érettségi – OKJ iskolatitkár iskolatitkár 

3 főiskola – mérlegképes könyvelő könyvelő 
 

11. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 

 

Intézményünk az országos mérés-értékelésben nem vesz részt. 

 

12. A tanulók le-és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok 

 

Tanév 
Tanévben 

beiratkozottak száma 

Tanév közben 
megszűnt 
jogviszony 

Évfolyamot 
ismételtek száma 

2010-2011 366 24 43 

2011-2012 330 55 77 

2012-2013 300 32 17 

2013-2014 202 18 29 

2014-2015 211 47 27 

2015-2016 195 43 15 

2016-2017 189 35 33 

2017-2018 177 35 47 

 

 

 

 



 

13. Az érettségi vizsgák átlageredményei évenként feltüntetve 

 

Tanév Vizsga szintje Átlag 

2011-2012 
közép 2,91 

emelt - 

2012-2013 
közép 3,23 

emelt - 

2013-2014 
közép 3,47 

emelt 3,00 

2014-2015 
közép 3,19 

emelt 3,70 

2015-2016 
közép 3,23 

emelt 5,00 

2016-2017 
közép 3,09 

emelt 4,5 

2017-2018 
közép 3,17 

emelt 3,75 
 

 

 

14. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

 

A tanórán kívüli foglalkozás igénybevételének feltétele a tanuló jelentkezése. 

 

Tanórán kívüli foglalkozás Működési ideje Vezetője 

Felzárkóztatás 2018. 10. 01 – 2019. 05. 31. 
az intézményvezető által megbízott 
szaktanár 

Tehetséggondozás 2018. 10. 01 – 2019. 05. 31. 
az intézményvezető által megbízott 
szaktanár 

 

 

15. Hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai 

 

Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Legfontosabb jellemzője a 

rendszeresség, az alaposság, a céltudatosság. Az ezzel kapcsolatos nevelési feladatunk: 

annak elérése, hogy a tanulók belássák ennek igazságát, és törekedjenek minél teljesebb 

elérésére. 

15.1. Az otthoni felkészülés szerepe 

 

 A tanórákon tanult ismeretek bevésése, azok gyakorlatban való alkalmazása. 
 A következő tananyagegység vagy tanóra előkészítése. 



 

 Az összefüggések felismerésének gyakorlása. 
 A problémamegoldó készség fejlesztése. 
 Az önellenőrzés, valamint a saját tudásszint reális mérési igényének kialakítása. 
 Felkészülés a számonkérésre, a tudásszint mérésének különböző formáira. 
 Az önálló ismeretszerzés- és alkalmazás készségének kialakítása. 
 Általában az adott műveltségterület, tantárgycsoport vagy tantárgy céljai között 

meghatározott készségek és képességek fejlesztése. 
 

15.2. Az otthoni felkészülés formái 

 

 Az előző tanóra vagy több tanórából álló egység során feldolgozott elméleti anyag 
megtanulása az iskolai oktatás során tanári irányítással elkészített vázlat, az órán 
elvégzett feladatok és a tankönyv segítségével. 

 Az elméleti tananyaghoz kapcsolódó, a szaktanár által megszabott gyakorló feladatok 
írásbeli megoldása. 

 Nagyobb, hosszabb felkészülést igénylő, pontos tanári szempontsorral, formai és 
tartalmi megkötésekkel ellátott házi dolgozatok elkészítése. 

 A szaktanár által ajánlott gyakorló feladatok részbeni vagy teljes írásbeli megoldása. 
 A tanuló által önállóan választott, a tananyaghoz kapcsolódó feladatok elvégzése, 

önálló, belső motivációjú ismeretszerzés. 
 Felkészülés tanórai önálló kiselőadásra szaktanári szempontok és szakirodalom 

alapján. 
 Átfogó, komplex ismétlés a tanult elméleti és gyakorlati ismeretek felhasználásával és 

kiegészítésével témazáró dolgozat vagy vizsga előtt. 
 

A felkészülési formák alkalmazása, azok gyakorisága az adott tantárgy jellegétől függ. 

 

15.3. Az otthoni felkészülés iskolai előkészítése, eredményességének segítése 

 

 Tanulás-módszertani ismeretek nyújtása a szakórákon és osztályfőnöki órákon. 
 Kommunikációs, szövegértési, szövegalkotási és információt-feldolgozó ismeretek 

átadása és képességfejlesztés – elsősorban magyar nyelvi órákon. 
 Speciális tanulási módszerbeli tájékoztató minden újonnan belépő tantárgy esetén. 

Ez a későbbiek során különösen tanárváltás, vagy a követelmények radikális 
változása, valamint új felkészülési formák első alkalmazása esetén megismételendő, 
kiegészítendő. 

 Az otthoni felkészülés formáinak gyakoroltatása a szakórákon és korrepetáló, 
felzárkóztató foglalkozásokon. 

 A szaktanár minden tanóra végén pontosan meghatározza az otthoni tanulásra 
feladott tananyagot, az írásbeli feladatokat, tisztázza jellegüket (kötelező vagy 
ajánlott), rögzíti az elvégzés határidejét, az értékelés és a számonkérés módját. 

 A szaktanár minden otthoni felkészülési forma esetén feldolgozási szempontokat, 
formai, tartalmi követelményeket ad. 

 



 

15.4. Az otthoni felkészülés ellenőrzése 

 

 A kötelező házi feladat elvégzését osztályszinten, az óra elején ellenőrizzük. Ennek 
funkciója a felmerült problémák megbeszélése, a jó megoldások elismerése, 
kiemelése. 

 A házi dolgozat értékelésének elvei megegyeznek az órai írásbeli számonkérésével. 
 Ajánlott házi feladatot, szorgalmi feladatot, kiselőadást kizárólag a tanuló kérésére és 

csak abban az esetben osztályozunk, ha annak nehézségi foka megfelel a tantárgy 
követelményszintjének. Szóbeli értékelésre azonban minden esetben sor kerül. 

 A tanulmányok alatt a számonkérés fajtái: beszámoltató vizsga, osztályvizsga, 
osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga és pótló vizsga. 

 

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

alatti vizsgák tervezett ideje 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei megtalálhatók az intézmény 

pedagógiai programjában illetve a házirendben. 

www.forrasgimnazium.hu/dokumentumok 

 

 

A beszámoltató vizsgák időpontjai:  
  
Első beszámoló: 2018. 11. 21-24. 
Második beszámoló: 2019. 02. 20-23. 
Harmadik beszámoló: 2019. 04. 24-27. (12. évfolyamon) 
 2019. 06. 05-14.              ( 9-10. évfolyamon) 
  
  
Osztályvizsga (11. évfolyam) 2019. 06. 05-08.               (írásbeli) 
 2019. 06. 12. és 14.          (szóbeli) 
  
Osztályozó vizsgák  
  
Félévi osztályozó vizsgák 2019. 01. 15-19. 
Az érettségi vizsgaidőszakot megelőző 
osztályozó vizsgák: 

2019. 03. 05. (írásbeli) 
2019. 03. 19. (szóbeli) 

 2019. 04. 09. (írásbeli) 
2019. 04. 16. (szóbeli) 

Tanév végi osztályozó vizsgák: 2019. 06. 05-14. 
  
Javító és pótló vizsgák 2019. 08. 24-31. 
  
Különbözeti vizsga A tanév során bármely időpontban szervezhető. 
 

Szeged, 2018. október 26. 

        Gubáné Szilágyi Ildikó 
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