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Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
1183 Budapest XVIII. kerület, Kossuth tér 2

KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az Oktatási  Hivatal  által működtetett köznevelési  információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről  szóló

törvény végrehajtásáról  rendelkező 229/2012.  (VIII.  28.)  Korm. rendelet  24.  §  (4)  bekezdése  alapján  az  alábbi

köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

1. Intézmény adatai

OM azonosító: 201505
Intézmény neve: Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és 
Gimnázium Székhely címe: 1183 Budapest XVIII. kerület, Kossuth tér 2
Székhelyének megyéje: Budapest 
Intézményvezető neve: Vicziánné 
Salla Ildikó Telefonszáma:

0612909088
E-mail címe: info@sztehloiskola.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2018.10.29.

Ellátott feladatok:

-óvodai nevelés

-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

-4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

-egyéb

2. Fenntartó adatai

Fenntartó: Magyarországi Evangélikus Egyház
Fenntartó címe: 1085 Budapest VIII. kerület, Üllői út 24.
Fenntartó típusa: egyházi jogi személy
Képviselő neve: Krámer György
Telefonszáma: 1/486-3556
E-mail címe: oktatas@lutheran.hu

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei

mailto:info@sztehloiskola.hu
mailto:oktatas@lutheran.hu


1 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (1183 Budapest XVIII. 

kerület, Kossuth tér 2)

Ellátott feladatok:

- 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

2 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Bajcsy-Zsilinszky utcai 

telephelye (1185 Budapest XVIII. kerület, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 74.)

Ellátott feladatok:



- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

3 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szent László utcai telephelye (1185 

Budapest XVIII. kerület, Szent László utca 39.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

4 - Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium Gyöngyvirág Utcai Telephelye (1183 Budapest XVIII. kerület, 

Gyöngyvirág utca 7-9,10)

Ellátott feladatok:

- egyéb

5 - Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola Rozsnyó Utcai Telephelye (1185 Budapest XVIII. kerület, 

Rozsnyó utca 69.)

Ellátott feladatok:

- egyéb

4. Intézmény statisztikai adatai

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2018-as statisztikai adatok alapján
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Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya 

pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján
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Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján
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Szociális munkás

Gyógytornász

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=201505

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből

1 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201505&th=001

2 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Bajcsy-Zsilinszky utcai telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201505&th=002

3 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szent László utcai telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201505&th=003

4 - Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium Gyöngyvirág Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201505&th=004

5 - Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola Rozsnyó Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201505&th=005

5. Általános adatok

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

1 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium (1183 Budapest, Kossuth tér 2.)

http://sztehloiskola.hu/wp-content/uploads/2018/09/felveteli_tajekoztato_2019-20.pdf

2 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium Bajcsy-Zsilinszky úti telephelye (1185 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út 74.)

Az evangélikus intézmény egyházunk missziói küldetésének egyik terepe. A gyermek és tanuló felvételének előfeltétele a család

keresztényi elkötelezettsége. A keresztség, előnyt jelent, de nem feltétel.

Az általános iskolába a beiskolázási körzet figyelembevételével kerülnek a tanulók. Az iskolába kerülés alapfeltétele a február 

végéig írásban történő jelentkezés. A felvételről az igazgató dönt.

3 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium Szent László utcai telephelye (1185 Budapest, Szent 

László utca 39.)

Az evangélikus intézmény egyházunk missziói küldetésének egyik terepe. A gyermek és tanuló felvételének előfeltétele a család

keresztényi elkötelezettsége. A keresztség, az intézménybe való felvételkor előnyt jelent, de nem feltétel.

http://sztehloiskola.hu/wp-content/uploads/2018/09/felveteli_tajekoztato_2019-20.pdf
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&amp;id=201505&amp;th=005
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&amp;id=201505&amp;th=004
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&amp;id=201505&amp;th=003
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&amp;id=201505&amp;th=002
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&amp;id=201505&amp;th=001
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&amp;id=201505


A beiratkozásra meghatározott idő:

1 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium (1183 Budapest, Kossuth tér 2.)

2019.06. 20. csütörtök

2 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium Bajcsy-Zsilinszky úti telephelye (1185 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út 74.)

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április

1-je és április 30-a között - a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a

lakóhelye  szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.  Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek

felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a

kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

3 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium Szent László utcai telephelye (1185 Budapest, Szent 

László utca 39.)

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a

között  kerül  sor. A beíratásról  30 nappal annak megkezdése előtt fenntartói  közleményben értesítjük a környék lakosságát.

Óvodánk a beíratás előtt és a közlemény megjelentetése után nyílt nap keretében mutatkozik be a családoknak. Óvodánkba a

férőhelyigényt  év közben folyamatosan  le  lehet  adni,  mely alapján óvodai előjegyzési  naplóba kerülnek  a gyermekek és  a

beíratás időpontjában előjegyzési sorszámuknak megfelelően kerülnek felvételre. Az óvodából általános iskolánkba az átjárás

szülői írásbeli kérésre történik.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

1 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium (1183 Budapest, Kossuth tér 2.)

16 osztály

2 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium Bajcsy-Zsilinszky úti telephelye (1185 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út 74.)

14 osztály

3 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium Szent László utcai telephelye (1185 Budapest, Szent 

László utca 39.)

3 csoport

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként 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, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

http://sztehloiskola.hu/menza/

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Helyszíni tanügy-igazgatási ellenőrzés időpontja: 2018.02.06.

Az ellenőrzés célja, a szabályzatok, dokumentumok és tanügy-igazgatási nyilvántartások naprakész vezetésének, törvényességi 

megfelelőségének ellenőrzése volt.

Valamennyi vizsgálandó dokumentum rendelkezésre állt, a kormányhivatali ellenőrzéseknek megfelelő rendben készítették ki a 

vizsgálatra.

http://sztehloiskola.hu/menza/


A nyilvántartásba vételi és a működési engedély jogerős, rendelkezésre állt.

Az intézményi szervezeti és működési szabályzata rendelkezésre állt, a jogszabályban előírt tartalmaknak megfelel.

A pedagógiai program az intézményben folyó pedagógiai munka megalapozását teljes mértékben elősegíti, a jogszabályban 

előírt tartalmaknak megfelel.

Az intézmény házirendje rendelkezésre állt, a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Az intézmény belső szabályzatai az előírásoknak megfelelnek.

A személyi anyagok rendelkezésre állnak. Munkaszerződés, munkaköri leírás, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget és 

képzettséget igazoló dokumentumok megfelelnek az előírásoknak.

Az ellenőrzés célja, a szabályzatok, dokumentumok és tanügy-igazgatási nyilvántartások naprakész vezetésének, törvényességi 

megfelelőségének ellenőrzése volt.

Valamennyi vizsgálandó dokumentum megtalálható a vezetői szobában.

Nyilvántartásba vételi és működési engedély rendelkezésre áll, mindkét dokumentum jogerős. 

Az intézményi szervezeti és működési szabályzata a jogszabályban előírt tartalmaknak megfelel.

A  pedagógiai  program  egyébként  precízen  kidolgozott.  Az  intézményben  folyó  pedagógiai  munka  megalapozását  teljes

mértékben  elősegíti,  a  jogszabályban  előírt  tartalmaknak  megfelel,  de  az  időközben  született  módosításokkal  össze  kell

hangolni.

Az intézmény házirendje a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Az  SNI,  BTM  gyermekekre  vonatkozó  adatkezelés,  nyilvántartás  (szakvélemények,  intézményvezetői  határozatok,  egyéni

fejlődési lapok) rendelkezésre áll. Az egyéni fejlődési lap, egyéni fejlesztési terv a fejlesztő pedagógusnál található. Javasoljuk,

hogy ezek az anyagok az óvodában legyenek tárolva.

Az intézmény belső szabályzatai az előírásoknak megfelelnek.

A munkaidő nyilvántartás precíz.

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 

megállapításai:

Ellenőrző szerv Kezdő dátum  Vég dátum Típusa
Budapest Főváros Kormányhivatala  2016.11.24. 2016.12.05. Elszámolás ellenőrzése

Magyar Államkincstár Budapesti és
Pest Megyei Igazgatóság

2013.10.01. 2013.12.31. Elszámolás ellenőrzése

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

1 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium (1183 Budapest, Kossuth tér 2.)

Gimnáziumunk nyitvatartási rendje:

Hétfő - 7.00-21.00 óra 

Kedd - 7.00-21.00 óra 

Szerda - 7.00-21.00 óra 

Csütörtök - 7.00-21.00 óra

Péntek - 7.00-21.00 óra 

Szombat - zárva

Vasárnap - zárva

2 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium Bajcsy-Zsilinszky úti telephelye (1185 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út 74.)



Az iskola 7.00-18.00 óráig van nyitva.



3 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium Szent László utcai telephelye (1185 Budapest, Szent 

László utca 39.)

Óvodánk hétfőtől – péntekig, reggel 7.00 – 17.30 óráig tart nyitva. 

Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon az óvoda zárva van.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

1 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium (1183 Budapest, Kossuth tér 2.)

2018/19-es tanév legfontosabb eseményei

Talented Life” Nemzetközi Projekt SKHU/1601/4.1./116.

AUGUSZTUS

Dátum Nap Időpont Esemény

22-24. szerda-péntek 8:00 Reménység Tábor Aszód 

27 hétfő 9:00 Alakuló értekezlet; Csendes nap Vácott

SZEPTEMBER

Dátum Nap Időpont Esemény

3 hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepség, első tanítási nap

12 szerda 7:25 Emelt szintű érettségi előkészítők indulása

13 csütörtök 17:00 Szülői Választmány ülése

13 csütörtök Autómentes világnap

18-26 Tanulmányi kirándulás Londonba és környékére

24 hétfő 7:30 Diakónia napja, Sztehlo Gábor születésnapja

26-29 szerda-szo. 12:00 ACSI Student Leadership Conference, Zánka

OKTÓBER

Dátum Nap Időpont Esemény

4 csütörtök Rendhagyó osztályfőnöki óra TED előadókkal: Klímaváltozás Magyarországon

4 csütörtök Állatok világnapja

5 péntek 13:00 Hálaadó istentisztelet - Gimnázium

16 kedd 10:00 Nyílt nap

16 kedd Csodák Palotája

17 szerda 9:00 XV. Sulibörze a KMO-ban

17 szerda 10:00 Nyílt Nap

18 csütörtök Országismereti vetélkedő

19. péntek 1.óra 1956-os megemlékezés - digitális

19. péntek du Előkészítő kezdete 8. osztályosoknak

25 csütörtök II. Sztehlo Rajzverseny

26 péntek 12:30 Reformációi Istentisztelet

NOVEMBER

Dátum Nap Időpont Esemény

10 szombat Érzékenyítő nap

13 kedd Rendhagyó osztályfőnöki óra TED előadókkal: Klímaváltozás Magyarországon

13 kedd 10:00 Nyílt nap

14 szerda 10:00 Nyílt Nap

18 vasárnap 17:00 Szalagavató bál; Istentisztelet

20 kedd 15:00 Nevelőtestületi értekezlet



20 kedd 17-19 Szaktanári fogadóóra

DECEMBER

Dátum Nap Időpont Esemény

01. 2. TMMN szombat Pályaorientációs nap

4 kedd Rendhagyó osztályfőnöki óra TED előadókkal: A mesterséges intelligencia és az emberiség közös jövője

6 csütörtök Mikulás látogatása

6 csütörtök 15:00 "Sola Scriptura" bibliaismereti verseny - Gimnázium

18. kedd Adventi koncert

20 csütörtök Szünet előtti utolsó tanítási nap, osztálykarácsonyok

20 csütörtök 11:30 Gimnázium karácsonyi istentisztelet

20 csütörtök 13:30 Munkatársi karácsony

JANUÁR

Dátum Nap Időpont Esemény

6-11 vasárnap Sítábor (01.06-11.)

9 szerda NETFIT mérés

11 péntek Osztályfőnöki és történelem tantárgyak szakmai napja

11 péntek Bolyai Csapatverseny helyi fordulója

13 vasárnap 10:00 Istentisztelet

14-18. hétfő-péntek Osztályozóvizsgák

15 kedd 17:00 Tájékoztató az érettségi és felvételi vizsgákról

19 szombat 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsga

22 kedd A Magyar kultúra napja

25 péntek Első félév vége

25 péntek Holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja

28 hétfő 13:00 Osztályozókonferencia 9- 12.

FEBRUÁR

Dátum Nap Időpont Esemény

1 péntek Vizes élőhelyek világnapja

5 kedd 14:00 Félévi nevelőtestületi értekezlet

5 kedd 17:00 Szülői értekezlet

25 hétfő Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja

28. 4.TMMN csütörtök 8:00 Felvételi elbeszélgetés 8. osztályosoknak

Pangea Verseny

Röplabda Kerületi Diákolimpia

Jótékonysági bál

MÁRCIUS

Dátum Nap Időpont Esemény

1. 5. TMMN péntek 8:00 Felvételi elbeszélgetés 8. osztályosoknak

4 hétfő Felvételi elbeszélgetés 8. osztályosoknak

4 hétfő A vadvilág világnapja(03.03.)

6 szerda Nemzetközi energiahatékonysági nap

8 péntek Böjti tanári csendesnap - Gimnázium

11 hétfő 13:00 Magyar próbaérettségi

12 kedd 13:00 Matematika próbaérettségi

13 szerda 13:00 Történelem próbaérettségi

14 csütörtök 10:00 1848/49-es megemlékezés központi rendezvényen

14 csütörtök Egy napos tanulmányi kirándulás Bécsbe

18 hétfő 13:00 Nyelvi próbaérettségi a 12. évfolyamon



19 kedd 15:00 Nevelőtestületi értekezlet- az országos kompetenciamérés, a lemorzsolódás, a NETFIT mérés eredményeinek 

elemzése, értékelése

22 péntek A víz világnapja

ÁPRILIS

Dátum Nap Időpont Esemény

8-12 Digitális témahét

9 kedd 17-19 Szaktanári fogadóóra

11 csütörtök Költészet napja- versíróverseny

13-17. szo-szerda 5 napos kirándulás Hamburgba

16 kedd A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja

17 szerda Diák csendesnap, Húsvéti istentisztelet

24-30. szerda-kedd Osztályozóvizsgák

24 hétfő A Föld napja (04.22)

29 hétfő 8:15 Végzős diákok megáldása a reggeli áhítaton

29 hétfő A tánc világnapja

MÁJUS

Dátum Nap Időpont Esemény

2 csütörtök 13:00 Bolondballagás

2 csütörtök 14:00 Osztályozó értekezlet 12. évf.

2 csütörtök 17:30 Szerenád

3 péntek Ballagás

10 péntek Madarak és fák napja

23 csütörtök 10. évfolyam bibliaismereti alapvizsga

24 péntek Európai nemzeti parkok napja

29 szerda Országos kompetenciamérés

31. 6. TMMN péntek Sztehlo Művészeti és Ökonap

31 péntek Mennybemeneteli istentisztelet

JÚNIUS

Dátum Nap Időpont Esemény

4 kedd Nemzeti összetartozás napja

4-7. szerda- péntek Osztályozóvizsgák

7 péntek 13:00 Osztályozó értekezlet 

Pünkösdi Istentisztelet

11-12 kedd-szerda Tanulmányi kirándulások

17-27. hétfő- csütörtök Szóbeli érettségi vizsgák

14. péntek 14:00 Tanévzáró ünnepség

28. 13:00 Munkatársi ünnepség

20. csütörtök 8:00-tól Beiratkozás

JÚLIUS

Dátum Nap Időpont Esemény

NYEPA

2 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium Bajcsy-Zsilinszky úti telephelye (1185 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út 74.)

SZEPTEMBER

Dátum Nap Időpont Esemény



3. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepség

10. hétfő 17:00 Szülői értekezlet

11. kedd 17:00 Szülői értekezlet

13. csütörtök 17:00 Szülői választmány ülése

14. péntek Sztehlo Gábor születésnapja megemlékezés beszélgetőkörön.

21. péntek 14.00 Bolhapiac az ebédlőben

23. vasárnap 10.00 1.a részvétele az istentiszteleten

27. csütörtök 15.00 alsós Bocsi matekverseny

24.-28. Bemeneti mérések matematika és szövegértés 2.-8. osztályok

25. kedd Állatkerti tanórák alsósoknak az Állatok Világnapja alkalmából

26. szerda 10.00 Állatkerti tanórák felsősöknek az Állatok Világnapja alkalmából

28. péntek Népmese világnapja

30. vasárnap 2.a részvétele az istentiszteleten

OKTÓBER

Dátum Nap Időpont Esemény

5. péntek 11:00 Hálaadó istentisztelet

5. péntek Aradi vértanúkról megemlékezés beszélgető körön

1. hétfő 14:30 Zene világnapja

7. vasárnap 10.00 2.b. részvétele az istentiszteleten

08. - 13. hétfőtől péntekig 14:00 - 16:00 Sztehlo Gábor projekthét

16. kedd 17:00 Felvételi szülői tájékoztató

18. csütörtök 14:00 Iskolai szavalóverseny .

18. csütörtök 15:00 Országismereti vetélkedő

19. péntek Okt. 23. megemlékezés . Emlékhely meglátogatása.

26. péntek 11:00 Reformáció istentisztelet

NOVEMBER

Dátum Nap Időpont Esemény

6. 17:30 Fogadóóra

11. vasárnap 10.00 3.a részvétele az istentiszteleten

13. kedd 8:20 - 10:05 Nyílt óra alsó tagozat

14. szerda 8:20- 11:00 Nyílt óra felső tagozat

25. vasárnap 10.00 4.a részvétele az istentiszteleten

18. vasárnap 10.00 3.b részvétele az istentiszteleten

30. péntek Szülők értestése gyenge tanulmányi eredményről

29. Kerületi versmondó verseny

30. péntek Adventi délután

DECEMBER

Dátum Nap Időpont Esemény

2. vasárnap 10:00 Ádventi templomi gyertyagyújtás

6. csütörtök Mikulás

7. péntek 14:00 Sulimozi

7. péntek 8. osztályosok jelentkezési határideje a központi írásbeli felvételi vizsgára

18. kedd 17:00 Iskolai karácsony istentisztelet

20. csütörtök Osztálykarácsonyok

20. csütörtök 13:30 Munkatársi karácsony

1. szombat ledolgozva a projekt héten

15. szombat ledolgozva a projekt héten

21. péntek TMMN.1.

Téli szünet



JANUÁR

Dátum Nap Időpont Esemény

4. péntek 8-12:00 Diák csendesnap TMMN 2.

7. hétfő Nyílt óra a leendő első osztályosok szüleinek

7. hétfő 17:00 Leendő elsősök szülői értekezlete

8.15. 22. kedd 16:00 iskolakóstolgató foglalkozás

14 -18. Szövegértés és matematikai készségfelmérés 2-8. évfolyam

13. vasárnap 10.00 5.a részvétele az istentiszteleten

19. szombat 8. osztályos központi felvételi írásbeli vizsga

20. vasárnap 10.00 5b részvétele az istentiszteleten

22. kedd A magyar kultúra napja

24. csütörtök 14:00 Pótfelvételi a 8. osztályosoknak

25. hétfő Az első félév vége

25. péntek A Holocaust áldozatainak emléknapja

27. vasárnap 10.00 6.a részvétele az istentiszteleten

FEBRUÁR

Dátum Nap Időpont Esemény

1. péntek Félévi értesítők kiosztása

2. kedd Játékvarázs

3. vasárnap 10.00 6.b részvétele az istentiszteleten

4. hétfő 17:00 Szülői értekezletek

5. kedd 17:00 Szülői értekezletek

6. szerda 14:00 Alsós szépolvasási verseny

10. vasárnap 10.00 7.a részvétele az istentiszteleten

17. vasárnap 10.00 8.a részvétele az istentiszteleten

22 péntek Leendő első osztályosok felvételi lapjának leadási határideje

20-22. szerda-péntek 14:30 Farsangi délutánok

Középiskolai felvételi lapok továbbítása

Zrínyi matekverseny megyei forduló

MÁRCIUS

Dátum Nap Időpont Esemény

1. péntek 14:30 Matematika verseny alsó tagozat

7. csüt 14:30 Alsós és felsős házi angol verseny

10. vasárnap 10:00 8.b részvétele az istentiszteleten

14. csüt 8:00 Márc. 15. megemlékezés

14. csüt 10:00 Múzeumlátogatás

18. kedd 9:00 TMMN 3. Tanári csendesnap

19. kedd Játékvarázs

20. szerda 14:00 Alsó tagozat sakkverseny

21. csüt 14:00 Kerületi Tímár Éva angol versmondó verseny

ÁPRILIS

Dátum Nap Időpont Esemény

8. hétfő 16:30 -18:00 fogadó óra

11. csütörtök 12:00 költészet napja

25 -26. csütörtök-péntek 8:00 - 19:00 Elsősök beiratkozása

16. kedd 11:00 Húsvéti istentisztelet

17. szerda 9:00-13:00 TMMN 4. Szakmai nap- Élménypedagógia témában

17 -24 Tavaszi szünet

24 szerda 9:00-13:00 TMMN 5. Nevelőtestületi értekezlt az országos kompetenciamérés témájában

25 -26 csütörtök-péntek Osztálykirándulás



Medve matek verseny

Fejér Lipót matematika verseny 

Koráléneklési verseny Soltvadkert

MÁJUS

Dátum Nap Időpont Esemény

2. csütörtök Szülők értesítése a gyenge tanulmányi eredményről

3. péntek 15:00 Föld Napja

6 hétfő 17:00 Anyák Napi istentisztelet

9. csütörtök Kincskereső kulturális találkozó

Osztályfényképezés

20. Szülői ért.

21. Szülői ért.

15 Idegennyelvi mérés

22. Szülői ért.leendő elsősöknek

29. Kompetenciamérés 

27 -31 Év végi mérések

JÚNIUS

Dátum Nap Időpont Esemény

07. péntek 8:00 -17:00 TMMN 6. Sztehlo-nap

11. kedd 8:00 -13:00 Sportnap

14. péntek 10:00 Ballagás

19. szerda 9:00 Bizonyítványosztás

3 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium Szent László utcai telephelye (1185 Budapest, Szent 

László utca 39.)

Szeptember

Dátum Nap Időpont Esemény

3. hétfő 8:00 Tanévnyitó

4.-5.-6. egész hét Új óvodások befogadása az óvodában.

12. szerda 16:00 Szülői értekezlet a régebbi óvodások szüleinek

13. csütörtök 17:00 Szülői Választmány megbeszélése

14. péntek Sztehlo Gábor születésnapja.Megemlékezés mindhárom óvodai csoportban, beszélgetőkörben.

28. péntek Népmese Világnapja

Hagyományos őszi gyülekezeti délután a családokkal közösen

Október

Dátum Nap Időpont Esemény

1.-5. egész hét folyamatos A Zene Világnapja alkalmából,közös éneklés és zenélés

8.-13. egész hét 15:00-17:00 Sztehlo Gábor projekthét.(Ledolgozva a Dec.1. és 15. szombati munkanap)

17. szerda délelőtt Látogatás a nagyobb óvodásokkal az Evangélikus Templomban

egész hónapban folyamatos Őszi séták,kirándulások

24.-26. a megjelölt napokon délelőtt Megemlékezés a Reformációról

29.-31. Őszi szünet

November

Dátum Nap Időpont Esemény



5.-11. egész hét folyamatos Projekthét a reformáció ünnepének megünneplése alkalmából

12. hétfő 17:00 Márton napi lámpás vonulás

10. szombat Nov .2.-t dolgozzuk le.

30. péntek délután Adventi játszóház.Pályázati megvalósítás 

Megbeszélt időpont Óvodai fogadóórák a nevelési évben folyamatosan

December

Dátum Nap Időpont Esemény

1. szombat ledolgozva a projekt héten

December Adventi gyertyagyújtás mindhárom csoportban

6. csütörtök délelőtt Mikulás ünnep mindhárom csoportban

9. vasárnap délelőtt 10 Templomi gyertyagyújtás istentisztelet keretében

15. szombat ledolgozva a projekt héten

19. szerda délelőtt Óvodai karácsony istentisztelet,csoport ünnep

20. csütörtök 13:00 Munkatársi karácsony

21. péntek Nevelésmentes munkanap 1.

27.-01.02. Téli szünet

Január

Dátum Nap Időpont Esemény

3.-4. Csütörtök, Péntek délelőtt Vízkereszt

22. kedd Magyar kultúra napja megünneplése csoportonként

28.-29. Hétfő,kedd 16:00 Szülői értekezletek mindhárom csoportban 

Megbeszélt időpont Óvodai fogadóórák a nevelési évben folyamatosan

Február

Dátum Nap Időpont Esemény

11. hétfő délelőtt Óvodai farsang mindhárom csoportban

25. Hétfő 16:00 Szülői értekezlet az iskolába készülő óvodások szüleinek

5. Kedd délelőtt Játékvarázs, közös játék az ovisokkal és az iskolásokkal

Megbeszélt időpont Óvodai fogadóórák a nevelési évben folyamatosan

Március

Dátum Nap Időpont Esemény

13. szerda délelőtt Látogatás a Petőfi Irodalmi Múzeumban a nagyobb ovisokkal

11.-14 egész héten délelőtt Projekthét keretében a nemzeti ünnep megünneplése a csoportokban

19. kedd délelőtt Játékvarázs: közös játék az oviban az alsósokkal

19.-22. egész héten délelőtt Projekthét keretében a Víz világnapjának megünneplése

Megbeszélt időpont Óvodai fogadóórák a nevelési évben folyamatosan

18. Hétfő Szakmai nap, Nevelésmentes nap 2.

Április

Dátum Nap Időpont Esemény

10. szerda 9.30-11.00 Nyílt nap az óvodában

11. csütörtök délelőtt Költészet napja

15. hétfő délelőtt Húsvét megünneplése az óvodában

8.-12. egész hét délelőtt Föld világnapjának megünneplése

18.-23. Tavaszi szünet

29.-30. Hétfő,kedd 16:00 Szülői értekezletek



7. vasárnap 10:00 Óvodások részvétele az istentiszteleten

17. szerda Nevelésmentes nap 3.

Május

Dátum Nap Időpont Esemény

7. Kedd 16:30 Anyák napi ünnepség a templomban

10. Péntek 10:00 Ovis Olimpia 

Adott időpont Óvodai beiratkozás

Megbeszélt időpont Óvodai fogadóórák a nevelési évben folyamatosan

Június

Dátum Nap Időpont Esemény

8. szombat 10:00 Óvodai ballagás a templomban

12. szerda egész nap Óvodai kirándulások

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Nem volt az intézményben pedagógiai szakmai ellenőrzés

Utolsó frissítés: 2018.10.29.

6. Speciális közzétételi lista óvodai feladatot ellátó intézményeknek

Óvodai csoportok száma: összevont osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 0 / 1
csoport: 1 / összevont osztály, vegyes életkorú óvodai csoport:
0 / kis csoport: 0 / középső csoport: 0 / nagy csoport: 0 / 
összevont osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 3

7. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=201505

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

1 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium (1183 Budapest, Kossuth tér 2.)

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

2017/18-as tanévben intézményünkben nem volt a köznevelésből kimaradt tanuló.

2017/18-es évfolyamismétlésre nem került sor.

2 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium Bajcsy-Zsilinszky úti telephelye (1185 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út 74.)

2017/18-as tanév: 

Évfolyamismétlés 0 fő 

Év közben távozott: 29 fő

Általános iskolai tanulmányait befejezte: 39 fő

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&amp;id=201505


Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS

tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=201505

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

1 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium (1183 Budapest, Kossuth tér 2.)

Diákjainknak számos lehetőséget biztosítunk, hogy a tanórákon kívül is fejleszthessék képességeiket, szabad idejüket hasznosan

töltsék el, iskolai közösségünket fejlesszék, építsék. Ennek érdekében vannak kötelező, a tanév helyi rendjében meghatározott

közösségi alkalmaink, melyen a részvétel minden diák számára kötelező: tanévnyitó, tanévzáró, egyházi ünnepek istentiszteletei,

a 11. és 12. évfolyamok számára a szalagavató és a ballagás. A távolmaradást a mulasztások igazolásának rendje szerint igazolni

kell.

2 -  Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola  és  Gimnázium Bajcsy-Zsilinszky úti  telephelye (1185 Budapest,

Bajcsy-Zsilinszky út 74.)

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat

szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek továbbá a szakmai munkaközösségek

kezdeményezhetik az intézményvezetőnél. A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény szeptember 15-ig hirdeti meg, és

a tanulók érdeklődésüknek megfelelően október 1-ig választhatnak közülük.

A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A tanórán kívüli foglalkozások

helyét és időtartamát az tanügyi igazgatóhelyettes rögzíti az iskola heti tanórán kívüli órarendjében, terembeosztással együtt.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

1 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium (1183 Budapest, Kossuth tér 2.)

Házi feladatok:

A házi  feladat  (szóbeli,  írásbeli)  szükségszerű  részét  képezi  a  tanulási  folyamatnak,  hiszen  a  tanórán  elsajátított  tananyag

rögzítését, elmélyítését szolgálja. A házi feladat mennyiségét és nehézségi fokát a szaktanár a tanuló életkori sajátosságainak,

képességeinek és a tantervi követelményeknek a figyelembevételével  határozza meg. Házi feladatot a szaktanár óráról órára

folyamatosan kijelöl.

Külön  házi  feladatot  hétvégékre  és  szünetekre  nem  adunk,  csak  szorgalmi  feladatokat,  amelyek  alkalmasak  lehetnek  a

hiányosságok pótlására, vagy az ismeretek megerősítésére. Nem számít külön házi feladatnak a hétvége, illetve a szünet előtti

utolsó órán feladott „soros” házi feladat.

Iskolai dolgozatok szabályai:

A reális értékeléshez  szükséges és  alkalmazott  eljárások:  folyamatos szóbeli  ellenőrzés,  szóbeli  és írásbeli  feladatok adása,

csoportmunka, gyűjtőmunka, tanórán kívüli tevékenységekben való részvétel, tanulmányi versenyek, a tanuló személyiségének

minél alaposabb megismerése, családi hátterének feltárása.

Az ellenőrzött tanulói teljesítményeket mindenkor értékeljük. Az értékelés szempontjait és a követelményeket a tanulókkal előre

megismertetjük.  Az  érdemjegyek  kialakításakor  a  megtanult  anyagot,  a  kialakított  készséget,  a  tanultak  felhasználását,

alkalmazását, az önálló megfogalmazást, a stílust, az írásbeli munkáknál a dolgozat küllemét is értékeljük a diák életkorának

megfelelően.

A dolgozatokat általánosan, a feleleteket egyénre szabottan szóban is minősítjük. A feleleteket, a kis- és témazáró dolgozatokat,

esetenként az otthon készült munkákat (pl. kiselőadásokat) osztályozzuk. A házi feladatokat és a kisebb feleleteket szóban és

pontozással is lehet értékelni.

A kisebb dolgozatokat egy, a témazáró dolgozatokat két héttel a megírást követően kijavítva kiosztjuk. A hibákat jelöljük, a

dolgozatokat pontozzuk, a pontokat osztályzatokra váltjuk. Időnként szóban értékeljük az osztály vagy a csoport munkáját is.

Ha a tanár pedagógiailag hasznosnak tartja,  az  írásbeli dolgozatok értékelésébe bevonhatja  a  diákokat  is.  Minden tárgyból,

amelyből heti két órát tartunk, félévenként három, a heti három órás tárgyakból legalább négy, a négyórásokéból legalább hat

osztályzat szükséges a félévi osztályzat kialakításához. A félévi, illetve év végi osztályozásnál a nagydolgozatok jegyei

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&amp;int_omkod=201505
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&amp;int_omkod=201505


kétszeres súllyal szerepelnek.

Az írásbeli munkák eredményét akkor hirdetjük ki az osztály előtt, ha annak pedagógiai értéke van. Az írásbeli munkákat úgy

javítjuk,  hogy a  tanuló  értse  a  hiba  okát.  Az  elért  és  maximális  pontszámokat  valamint  az  érdemjegyet  a  javítás  során  a

dolgozatra ráírjuk. A tárgyak témazáró dolgozatait a tanév végéig megőrizzük. Az ellenőrzött füzeteket láttamozzuk. A szülőket

a jegyekről az e-napló útján értesítjük.

2 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium Bajcsy-Zsilinszky úti telephelye (1185 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út 74.)

A házi  feladat  (szóbeli,  írásbeli)  szükségszerű  részét  képezi  a  tanulási  folyamatnak,  hiszen  a  tanórán  elsajátított  tananyag

rögzítését, elmélyítését szolgálja. A házi feladat mennyiségét és nehézségi fokát a szaktanár a tanuló életkori sajátosságainak,

képességeinek és a tantervi követelményeknek a figyelembevételével  határozza meg. Házi feladatot a szaktanár óráról órára

folyamatosan kijelöl.

Külön  házi  feladatot  hétvégékre  és  szünetekre  nem  adunk,  csak  szorgalmi  feladatokat,  amelyek  alkalmasak  lehetnek  a

hiányosságok pótlására, vagy az ismeretek megerősítésére. Nem számít külön házi feladatnak a hétvége, illetve a szünet előtti

utolsó órán feladott „soros” házi feladat.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

1 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium (1183 Budapest, Kossuth tér 2.)

Tanulmányok alatti vizsgák időpontjai:

Osztályozóvizsgák:

2019. 01.14-18.

2019. 04.24-30.

2019. 06.04-07.

Javítóvizsgák:

2019. 08. 27-29.

Követelmények:

http://sztehloiskola.hu/osztalyozo-vizsga-temakorok

2 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium Bajcsy-Zsilinszky úti telephelye (1185 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út 74.)

A tanulmányok alatti vizsgák rendjét  a  20/2012. (VIII.  31.) EMMI rendelet 64-75.  §-a  határozza meg.  A nevelőtestület  a

Pedagógiai  program  2.  számú mellékleteként adja  ki a  tanulmányok alatti  vizsgák szabályait.  A  szabályzat  tartalmazza  a

tanulmányok alatti vizsga (osztályozó vizsga, javítóvizsga, különbözeti vizsga) követelményeit, részeit és az értékelés rendjét

A fontosabb szabályok a következők:

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

— felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,

— engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt 

tegyen eleget,

— jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik.

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha

— a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,

http://sztehloiskola.hu/osztalyozo-vizsga-temakorok


— az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély 

nélkül eltávozik.

A javítóvizsgákra az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, az osztályozó és különbözeti vizsgákra a tanítási év 

során, az éves munkatervben meghatározott időben kerül sor.

Az osztályozóvizsgára való jelentkezés az intézményvezetőhöz leadott kérelem alapján lehetséges. A jelentkezési határidő az 

éves munkatervben kerül meghatározásra.

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani.

A szóbeli vizsgát a vizsgázó legalább háromtagú vizsgabizottság előtt teszi le. A vizsgázó tételt vagy kifejtendő feladatot húz, és

- amennyiben szükséges - kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább

húsz perc felkészülési időt kell biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet,

de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tíz percnél

nem  lehet több.  A  vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel,  de ha  önálló feleletét  önhibájából  nem  tudja folytatni vagy  a

vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat.

A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó

a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése

során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során csak ezekben az esetekben szakítható félbe.

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem éri el az elégséges 

szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga.

A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga helyszínén készített önálló gyakorlati 

alkotásra kapott osztályzatok alapján kell meghatározni.

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

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

001 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium (1183 Budapest, Kossuth tér 2.)

9.A 36 fő

9.B 36 fő

9.C 36 fő

9.D 36 fő

10.A 35 fő

10.B 33 fő

10.C 34 fő

10.D 30 fő

11.A 30 fő

11.B 32 fő

11.C 19 fő

11.D 33 fő

12.A 31 fő

12.B 26 fő

12.C 32 fő

12.D 33 fő

002 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános iskola és Gimnázium Bajcsy-Zsilinszky úti telephelye (1185 Budapest, 

Bajcsy-Zsilinszky út 74.)

1.A 27 fő

2.A 14 fő

2.B 18 fő

3.A 15 fő

3.B 12 fő



4.A 28 fő

5.A 20 fő

5.B 19 fő

6.A 16 fő

6.B 15 fő

7.A 25 fő

8.A 20 fő

8.B 16 fő

Utolsó frissítés: 2018.10.29.

8. Működését meghatározó dokumentumok

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201505-0

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201505-0
Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201505-0

Feladatellátási hely szintű adatok

001 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (1183 Budapest XVIII.

kerület, Kossuth tér 2)

1. Általános adatok

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

A felvételiről általában

A gimnáziumba jelentkező tanulók a központi felvételi eljárás rendjének megfelelően kerülhetnek felvételre.*

Honlapunkon és Nyílt napjainkon igyekszünk minél szélesebb körű tájékoztatást adni céljainkról, programunkról, képzési

rendszerünkről, részletezzük a felvételi követelményeket, a pontszámítás módját és az induló képzések jellegzetességeit.   

A felvétel során az általános iskolai és a felvételi vizsgán elért eredményeket vesszük figyelembe.

A felvételi vizsga valamennyi képzésformánkon két szakaszból áll. A hozzánk felvételiző diákoknak részt kell venniük a 

központi írásbeli vizsgán és az intézmény szóbeli felvételi vizsgáján.

A központi írásbelin a felvételizőknek matematika és magyar nyelv tantárgyból is meg kell írniuk a feladatlapot.

Az iskola 2019. február 28-án és március 1-jén tartja a szóbeli felvételi vizsgát. A szóbeli felvételi vizsga elsősorban nem a

tantárgyi  ismereteket,  hanem az  alapvető  társadalmi  részvételhez  szükséges  emberi  alapkészségeket,  az  iskolai  tanuláshoz

szükséges képességeket és a motiváció szintjét vizsgálja, figyelembe véve az életkori sajátosságokat.

A felvételi eredmény számítása a tanuló előző iskolájában elért tanulmányi eredményének

(7. év végi és 8. félévi), a központi írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredményének összegzése alapján történik. Az

evangélikus  tanulók  és/vagy  a  lelkészi  ajánlással,  keresztlevéllel,  konfirmációs  emléklappal  rendelkező  felvételizők

többletpontban részesülnek.

http://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201505-0
http://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201505-0
http://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201505-0


A gimnáziumi felvételi eljárásunk intézményi szabályai;

a szóbeli vizsga sajátosságai

Intézményünk szóbeli meghallgatást tart a gimnáziumunkba jelentkező 8. osztályos tanulók számára.

Gimnáziumunkban a felvételi elbeszélgetésre 2019. február 28-án, március 1-jén és 4-én kerül sor.

A diákokat a felvételi elbeszélgetésre a jelentkezések beérkezése után folyamatosan osztjuk be. A beosztást a tanulók oktatási 

azonosítójuk alapján találják meg honlapunkon. A felvételi elbeszélgetés időpontjáról az általános iskolákat is értesítjük.

A  felvételi  elbeszélgetésen  nem  konkrét  tudástartalmakat  kérdezünk,  hanem  a  felvételiző  diákok  képességeit,  készségeit,

fantáziáját és nem utolsó sorban a tanulás iránt mutatott motiváltságát kívánjuk értékelni. Világnézeti elkötelezettségünkre való

tekintettel a felvételi eljárás szóbeli részén vizsgáljuk a tanulók egyházi kötődését.

A szóbeli felvételi kétfős vizsgabizottságok előtt zajlik, a vizsga időtartama maximálisan 15 perc.

Kérjük, hogy a tanuló hozza magával:

?fényképes igazolványát (diákigazolvány/ személyi igazolvány/útlevél),

?magyarirodalom-füzetét,

?matematikafüzetét,

?ellenőrző könyvét/a digitális ellenőrző másolatát

?versenyeredményeik és egyéb kiemelkedő teljesítményeik okleveleit.

Ha a felvételiző rendelkezik keresztlevéllel, elsőáldozási, konfirmálási vagy bérmálkozási emléklappal, akkor kérjük azok 

fénymásolatát is elhozni. Szívesen várjuk a lelkészi ajánlásokat is.

Az elbeszélgetés menete az idegen nyelvi, biológia, informatika és történelem emelt szintű képzésen

1.Az elbeszélgetés a felvételiző rövid bemutatkozásával kezdődik.

2. Ezután a pedagógusok az egyházi kötődéssel kapcsolatos kérdésekre kérnek 

választ. 3.Kreatív feladat: képleírás és/vagy szituációs játék.

A művészeti emelt szintű képzés specialitásai: ének-zene

Felkészülés: a diákok öt népdallal készüljenek az elbeszélgetésre, amelyek közül a szaktanárok által választottat kell előadni.

Az elbeszélgetés menete

1.Az elbeszélgetés a felvételiző rövid bemutatkozásával kezdődik.

2.Ezután a pedagógusok az egyházi kötődéssel kapcsolatos kérdésekre kérnek választ.

3.A dal előadása.

4.Egyszerű feladatok, amelyekkel felmérjük a zenei készségeket és képességeket (pl.: dallam visszaéneklése, visszatapsolás).

A művészeti emelt szintű képzés specialitásai: vizuális kultúra

Felkészülés: A szóbeli felvételire kérjük az alábbiakban megadott szempontok szerint hozzanak magukkal egy mappát mely 

tartalmaz;

- 3 darab, grafit vagy szén technikával elkészített tanulmányrajzot (csendélet, vagy portré, vagy drapéria)

- 2 darab, szabadon választott technikával készített munka

- 2 darab, színes technikával készített alkotást, csendélet vagy portré témában

(pl: vízfesték, tempera, színes ceruza, akrilfesték)

- 1 darab felvételiző által legjobbnak talált alkotást (szabad téma, és technika választás)

Minden munkát legalább A/3-as méretben kérünk elkészíteni.

A szóbeli felvételi menete:

A.)Csendélet rajzolása beállítás alapján grafitceruzával A3-as méretben 45 perc alatt

B.)Elbeszélgetés:

1.Az elbeszélgetés a felvételiző rövid bemutatkozásával kezdődik.

2.Ezután a pedagógusok az egyházi kötődéssel kapcsolatos kérdésekre kérnek választ.

3.Az otthonról hozott munkák bemutatása.

Példa az egyházi kötődéssel kapcsolatos kérdésekre

•Hány részből áll a Szentírás?



•Milyen felekezeteket ismersz?

Példa a kreatív feladatra

•Mi változna meg akkor, ha sikerülne felfedezni az összes betegség ellenszerét?

•Hogyan készülnél fel egy időutazásra?

A 2019/20-as tanévben induló osztályok és képzések

9.A ANGOL NYELVI OSZTÁLY

9.B NÉMET/SPANYOL NYELVI OSZTÁLY

9.C BIOLÓGIA/TÖRTÉNELEM OSZTÁLY

9.D MŰVÉSZETI/INFORMATIKA OSZTÁLY

9.A ANGOL NYELVI OSZTÁLY

0001 angol kezdő emelt szintű gimnáziumi képzés 

0002 angol haladó emelt szintű gimnáziumi képzés

9.B NÉMET/SPANYOL NYELVI OSZTÁLY 

0003 német kezdő emelt szintű gimnáziumi képzés 

0004 német haladó emelt szintű gimnáziumi képzés

0005 spanyol kezdő emelt szintű gimnáziumi képzés

A nyelvi képzések sajátosságai

?emelt szintű nyelvi oktatás: 6 óra/hét, 2. nyelv heti 4 órában,

?mind az öt nyelvi készség folyamatos fejlesztése (olvasásértés, nyelvhelyesség, hallásértés, íráskészség, beszédkészség),

?korszerű, modern tankönyvek és oktatási módszerek használata,

?kis létszámú nyelvi csoportok (max. 12 fő),

?minden tanévben lehetőség van a nyelvtudás gyakorlására célnyelvi környezetben (tanulmányi kirándulások)

Cél: 11. év végén előrehozott középszintű érettségi nyelvből, 12. év végén: emelt szintű érettségi (60 százalékosnál nagyobb

teljesítmény  esetén  államilag  elismert  B2-es  középfokú  nyelvvizsga  bizonyítványt  kap  a  tanuló,  amely  a  diplomához

nélkülözhetetlen).

9.C BIOLÓGIA/TÖRTÉNELEM OSZTÁLY

0006 biológia emelt szintű gimnáziumi képzés

?emelt szintű biológiaoktatás: 2+3+3+4 óra/hét, 11-12. évfolyamon további 2 óra választható; a csoport létszáma max. 18 fő

?a matematika alapozza meg a természettudományokat, ezért matematikából 4+4+4+4 óra/hét csoportbontásban

?FIZIKA, FÖLDRAJZ ÉS KÉMIA többletórák 11-12. évfolyamon 2-4 óra/hét

?Cél: emelt szintű biológia-, fizika- vagy kémiaérettségi-vizsga

Karrierlehetőségek:  orvos,  fizikus,  kertészmérnök,  környezetmérnök,  városfejlesztési  szakember,  mérnöki  szakok,  kertépítő,

biológus, állatorvos, vegyészmérnök, kertészmérnök, környezetmérnök, zoológus, botanikus, mentőápoló, csecsemőápoló, tanári

szakok stb.

0007 Történelem emelt szintű gimnáziumi képzés

?emelt szintű történelemoktatás: 4+4+5+5/hét óraszámmal, csoportlétszám max. 18 fő

?Tanulmányok: érték- és élményközpontú történelemtanítás, készség és képesség fejlesztése, cél az emelt szintű érettségi vizsga 

sikeres letétele

?Gyakorlat: csoportmunka, kooperatív munka, prezentációk, kiselőadások, projektmunkák, IKT eszközök használata, múzeumi 

programok tanítási órákon kívül is

Karrierlehetőségek: jogi, közgazdasági pálya kommunikációs, tanári, tanítói, államigazgatási, bölcsész szakok.

9.D MŰVÉSZETI/INFORMATIKA OSZTÁLY

0008 ének-zene emelt szintű gimnáziumi képzés

?emelt szintű ének-zene oktatás: 5 óra/hét, csoportlétszám: max. 14 fő

Tanulmányok:

?Zenetörténet: csoportmunka, házi dolgozatok, zenei műhelyek, koncerttermek látogatása, kiselőadások, vetítés, stb.



?Gyakorlat:  hangképzés,  zenei  feladatok,  improvizáció,  zenei  készségek  fejlesztése,  (ritmus-intonáció),  kamaraéneklés,

szolfézs-,  zeneelmélet  tanulás,  egyházzenei  ismeretek,  egyházi  könnyűzene,  templomi  zenei  szolgálat,  zenei  versenyek,

találkozók stb.

?Felkészítés az érettségire

Karrierlehetőségek: OKJ művészeti képzések, óvodapedagógus, tanító, hitoktató, ének-zene tanár, egyházzenei tanár, 

hangszeres művész, zeneipari menedzsment, hangmérnök stb.

0009 vizuális kultúra emelt szintű gimnáziumi képzés

?emelt szintű vizuáliskultúra-oktatás; 5 óra/hét (2 óra művészettörténet, 3 óra gyakorlat)

?Művészettörténelem: Tankönyv: Képzelet világa: őskortól a XX. századig

?kiselőadás, vetítés, tablókészítés, csoportmunka

?Gyakorlat: kreatív játékos feladatok, önálló, féléves művészeti projekt, tanulmányrajzok: kocka, csendélet, drapéria, portré, 

félalak, egész alak

?Technikák: grafit, szén, pasztell, vízfesték, tempera, linometszés, stb.

?12. évfolyam: saját portfólió készítése, amellyel érettségire lehet menni

Karrierlehetőségek: OKJ művészeti képzések, képgrafikus, alkalmazott grafikus, festő, szobrász, ötvös, fotós, animációs szak, 

honlaptervezés stb.

0010 Informatika emelt szintű gimnáziumi képzés

?emelt szintű informatikaoktatá: 5+5+4+4 óra/hét, csoportlétszám: max. 14 fő

Tanulmányok:

?Gyakorlat:  informatikai  alapismeretek  (gépkezelés,  fájlkezelés,  elnevezések),  alkalmazói  ismeretek  (szövegszerkesztés,

táblázatkezelés,  bemutatókészítés,  adatbázis-kezelés,  weblapkészítés,  kép-,  videó-,  hangszerkesztés),  algoritmizálás,

adatmodellezés, korszerű módszerek: pár-, csoportmunka, projektmunka, kapcsolattartás informatika cégekkel, vendégelőadók,

kihelyezett  tanórák.  Külön  hangsúlyt  fektetünk  az  alkalmazói  készségfejlesztésen  túl  a  problémamegoldó  készség  és  az

algoritmikus gondolkodás fejlesztésére.

?Elmélet: Számítógép felépítése, információ és társadalom, hálózatok, programozási tételek.

?Felkészítés az érettségire: a 10. évfolyam végén középszintű előrehozott érettségit, a 12. évfolyam végén emelt szintű érettségit 

tesznek a tanulók.

Karrierlehetőségek: gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus, informatikatanár stb.

Felvételi pontok számítása

A felvételi eljárásban megszerezhető maximális 200 pont valamennyi képzésen három részeredményből adódik össze.

1.A központi írásbeli vizsgán a magyar- és a matematika-feladatlap megírásával maximálisan 100 pont szerezhető.*

2.A felvételi elbeszélgetésen - ahol a jelentkezők számot adnak általános műveltségükről, egyházi kötődésükről, és kreatív 

feladatokat oldanak meg - maximálisan 50 pont szerezhető.

Az ének-zene és a vizuális kultúra képzésre jelentkezők a kreatív feladatok helyett alkalmassági feladatokat oldanak meg.

3.Általános iskolai eredményeket a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatból számítjuk, maximálisan 50 pont szerezhető.

Nyelvi emelt szintű képzéseknél (0001-0005)

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv.

Biológia emelt szintű képzés (0006)

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom egy jegyként, biológia, kémia és fizika.

Történelem emelt szintű képzés(0007)

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv.

Ének-zene emelt szintű képzés (0008)

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és magyar irodalom egy jegyként, történelem, idegen nyelv, ének-zene.

Vizuális kultúra emelt szintű képzés(0009)

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és magyar irodalom egy jegyként, történelem, idegen nyelv, vizuális kultúra.

Informatika emelt szintű képzés (0010)

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom egy jegyként, történelem, idegen nyelv és informatika.

* Az intézményünkbe való jelentkezéshez minden tagozaton szükséges a központi írásbeli vizsga megírása és a felvételi



elbeszélgetésen való részvétel.

Eredményszámítás tantárgyi mentességgel rendelkező jelentkezőknél

(Felhívjuk figyelmüket, hogy az írásbeliztető iskola a központi írásbeli vizsga alól felmentést nem adhat. A központi írásbeli 

vizsga eredményeinek számítása iskolánként eltérő lehet!)

a)Felmentés matematikából vagy magyar nyelvből

Pontszámítás: kiszámoljuk a tanuló százalékos teljesítményét, és szorozzuk 200-zal.

Példa:

Eredmények:

A másik tárgy feladatlapjának pontszáma: 37 pont /max: 50 pont

Hozott pontok: 47 pont/max.: 50 pont

Szóbeli vizsga eredménye: 46 pont/ max.: 50 pont

Számított pontjai:

A felvételiző maximálisan megszerezhető pontszáma: 150 pont

Összes megszerzett pontja: 37+47+46= 130 pont

Százalékos teljesítménye: 130/150*100= 86,67 %

A 200 pont 86,67 %-a 173.33, azaz a felvételi sorrend megállapításakor 173 pontot veszünk figyelembe.

b. Felmentés matematikából és magyar nyelvből

Pontszámítás: kiszámoljuk a tanuló százalékos teljesítményét, és szorozzuk 200-zal.

Példa:

Eredmények:

Hozott pontjai: 37 pont/ max.: 50 pont

Szóbeli vizsga eredménye: 41 pont/max.: 50 pont

A felvételiző maximálisan megszerezhető pontszáma: 100 pont

Összes megszerzett pontja: 37+41= 78 pont

Százalékos teljesítménye: 78 %

A 200 pont 78 %-a 156, azaz a felvételi sorrend megállapításakor 156 pontot veszünk figyelembe.

Összesen:156 pont

A beiratkozásra meghatározott idő:

2019.06. 20. csütörtök

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

16 osztály

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként 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, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Tanulóinknak lehetőségük van a menzai (ebéd) szolgáltatások igénybevételére.

Az étkezési térítési díjak beszedése a hirdető táblán feltüntetett napokon az intézményegységek pénztáraiban történik az erre 

kijelölt napokon.

Az ebéd lemondását reggel 9 óráig tudja elfogadni az intézmény a következő napra (napokra) vonatkozóan. Az aznapi ebéd 

lemondására nincs lehetőség.

Az ebéd 100%-os térítési díja tanulók számára napi 376 Ft.

Normatív  támogatásként  50%-os  kedvezmény  jár  a  nagycsaládos  tanulóknak,  a  tartós  betegeknek.  A  gyermekvédelmi

kedvezménnyel rendelkezők ingyen vehetik igénybe a menzai szolgáltatást. Sajátos nevelési igényű gyerekek 50%-os térítési díj

kedvezményt igényelhetnek.



A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Helyszíni tanügy-igazgatási ellenőrzés időpontja: 2018.02.06.

Az ellenőrzés célja, a szabályzatok, dokumentumok és tanügy-igazgatási nyilvántartások naprakész vezetésének, törvényességi 

megfelelőségének ellenőrzése volt.

Valamennyi vizsgálandó dokumentum rendelkezésre állt, a kormányhivatali ellenőrzéseknek megfelelő rendben készítették ki a 

vizsgálatra.

A nyilvántartásba vételi és a működési engedély jogerős, rendelkezésre állt.

Az intézményi szervezeti és működési szabályzata rendelkezésre állt, a jogszabályban előírt tartalmaknak megfelel.

A pedagógiai program az intézményben folyó pedagógiai munka megalapozását teljes mértékben elősegíti, a jogszabályban 

előírt tartalmaknak megfelel.

Az intézmény házirendje rendelkezésre állt, a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Az intézmény belső szabályzatai az előírásoknak megfelelnek.

A személyi anyagok rendelkezésre állnak. Munkaszerződés, munkaköri leírás, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget és 

képzettséget igazoló dokumentumok megfelelnek az előírásoknak.

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 

megállapításai:

Ellenőrző szerv Kezdő dátum  Vég dátum Típusa
Budapest Főváros Kormányhivatala  2016.11.24. 2016.12.05. Elszámolás ellenőrzése

Magyar Államkincstár Budapesti és
Pest Megyei Igazgatóság

2013.10.01. 2013.12.31. Elszámolás ellenőrzése

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Gimnáziumunk nyitvatartási rendje:

Hétfő - 7.00-21.00 óra

Kedd - 7.00-21.00 óra 

Szerda - 7.00-21.00 óra 

Csütörtök - 7.00-21.00 óra

Péntek - 7.00-21.00 óra 

Szombat - zárva

Vasárnap - zárva

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

2018/19-es tanév legfontosabb eseményei

Talented Life” Nemzetközi Projekt SKHU/1601/4.1./116.

AUGUSZTUS

DátumNapIdőpontEsemény

22-24.szerda-péntek 8:00Reménység Tábor Aszód 

27hétfő9:00Alakuló értekezlet; Csendes nap Vácott

SZEPTEMBER

DátumNapIdőpontEsemény 

3hétfő8:00Tanévnyitó ünnepség, első tanítási nap

12szerda7:25Emelt szintű érettségi előkészítők indulása

13csütörtök17:00Szülői Választmány ülése 

13csütörtökAutómentes világnap

18-26Tanulmányi kirándulás Londonba és környékére 

24hétfő7:30Diakónia napja, Sztehlo Gábor születésnapja



26-29szerda-szo.12:00ACSI Student Leadership Conference, Zánka

OKTÓBER

DátumNapIdőpontEsemény

4csütörtökRendhagyó osztályfőnöki óra TED előadókkal: Klímaváltozás Magyarországon

4csütörtökÁllatok világnapja

5péntek13:00Hálaadó istentisztelet - Gimnázium

16kedd10:00Nyílt nap

16keddCsodák Palotája 

17szerda9:00XV. Sulibörze a KMO-ban

17szerda10:00Nyílt Nap 

18csütörtökOrszágismereti vetélkedő

19. péntek 1.óra1956-os megemlékezés - digitális 

19.péntek duElőkészítő kezdete 8. osztályosoknak

25csütörtökII. Sztehlo Rajzverseny 

26péntek12:30Reformációi Istentisztelet

NOVEMBER

DátumNapIdőpontEsemény

10szombatÉrzékenyítő nap

13keddRendhagyó osztályfőnöki óra TED előadókkal: Klímaváltozás Magyarországon

13kedd10:00Nyílt nap

14szerda10:00Nyílt Nap 

18vasárnap17:00Szalagavató bál; Istentisztelet

20kedd15:00Nevelőtestületi értekezlet 

20kedd17-19Szaktanári fogadóóra

DECEMBER

DátumNapIdőpontEsemény

1. 2. TMMNszombatPályaorientációs nap

4keddRendhagyó osztályfőnöki óra TED előadókkal: A mesterséges intelligencia és az emberiség közös jövője

6csütörtökMikulás látogatása

6csütörtök15:00"Sola Scriptura" bibliaismereti verseny - Gimnázium

18.keddAdventi koncert

20csütörtökSzünet előtti utolsó tanítási nap, osztálykarácsonyok

20csütörtök11:30Gimnázium karácsonyi istentisztelet 

20csütörtök13:30Munkatársi karácsony

JANUÁR

DátumNapIdőpontEsemény

6-11vasárnapSítábor (01.06-11.)

9szerdaNETFIT mérés

11péntekOsztályfőnöki és történelem tantárgyak szakmai napja

11péntekBolyai Csapatverseny helyi fordulója 

13vasárnap10:00Istentisztelet

14-18.hétfő-péntekOsztályozóvizsgák 

15kedd17:00Tájékoztató az érettségi és felvételi vizsgákról

19szombat10:00Központi írásbeli felvételi vizsga 22keddA

Magyar kultúra napja

25péntekElső félév vége

25péntekHolokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja

28hétfő13:00Osztályozókonferencia 9- 12.



FEBRUÁR

DátumNapIdőpontEsemény 

1péntekVizes élőhelyek világnapja

5kedd14:00Félévi nevelőtestületi értekezlet

5kedd17:00Szülői értekezlet

25hétfőKommunista diktatúra áldozatainak emléknapja

28. 4.TMMN csütörtök8:00Felvételi elbeszélgetés 8. osztályosoknak

Pangea Verseny

Röplabda Kerületi Diákolimpia

Jótékonysági bál

MÁRCIUS

DátumNapIdőpontEsemény

01. 5. TMMN péntek8:00Felvételi elbeszélgetés 8. osztályosoknak

4hétfőFelvételi elbeszélgetés 8. osztályosoknak

4hétfőA vadvilág világnapja(03.03.) 

6szerdaNemzetközi energiahatékonysági nap

8péntekBöjti tanári csendesnap - Gimnázium

11hétfő13:00Magyar próbaérettségi 

12kedd13:00Matematika próbaérettségi 

13szerda13:00Történelem próbaérettségi

14csütörtök10:001848/49-es megemlékezés központi rendezvényen

14csütörtökEgy napos tanulmányi kirándulás Bécsbe 

18hétfő13:00Nyelvi próbaérettségi a 12. évfolyamon

19kedd15:00Nevelőtestületi értekezlet- az országos kompetenciamérés, a lemorzsolódás, a NETFIT mérés eredményeinek 

elemzése, értékelése

22péntekA víz világnapja

ÁPRILIS

DátumNapIdőpontEsemény

8-12Digitális témahét

9kedd17-19Szaktanári fogadóóra 

11csütörtökKöltészet napja- versíróverseny

13-17.szo-szerda5 napos kirándulás Hamburgba

16keddA holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja

17szerdaDiák csendesnap, Húsvéti istentisztelet

24-30.szerda-keddOsztályozóvizsgák

24hétfőA Föld napja (04.22)

29hétfő8:15Végzős diákok megáldása a reggeli áhítaton

29hétfőA tánc világnapja

MÁJUS

DátumNapIdőpontEsemény 

2csütörtök13:00Bolondballagás 

2csütörtök14:00Osztályozó értekezlet 12. évf.

2csütörtök17:30Szerenád

3péntekBallagás 

10péntekMadarak és fák napja

23csütörtök10. évfolyam bibliaismereti alapvizsga

24péntekEurópai nemzeti parkok napja 

29szerdaOrszágos kompetenciamérés

31. 6. TMMN péntek Sztehlo Művészeti és Ökonap



31péntekMennybemeneteli istentisztelet

JÚNIUS

DátumNapIdőpontEsemény 

4keddNemzeti összetartozás napja

4-7.szerda- péntekOsztályozóvizsgák

7péntek13:00Osztályozó értekezlet 

Pünkösdi Istentisztelet

11-12kedd-szerdaTanulmányi kirándulások

17-27.hétfő- csütörtökSzóbeli érettségi vizsgák

14.péntek14:00Tanévzáró ünnepség 

28.13:00Munkatársi ünnepség 

20.csütörtök8:00-tólBeiratkozás

JÚLIUS

DátumNapIdőpontEsemény 

NYEPA

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Nem volt az intézményben pedagógiai szakmai ellenőrzés

Utolsó frissítés: 2018.10.29.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201505&th=1

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: 

2017/18-as tanévben intézményünkben nem volt a köznevelésből kimaradt tanuló.

2017/18-es évfolyamismétlésre nem került sor.

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS

tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=201505

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&amp;int_omkod=201505
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&amp;int_omkod=201505
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&amp;id=201505&amp;th=1


A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Diákjainknak számos lehetőséget biztosítunk, hogy a tanórákon kívül is fejleszthessék képességeiket, szabad idejüket hasznosan

töltsék el, iskolai közösségünket fejlesszék, építsék. Ennek érdekében vannak kötelező, a tanév helyi rendjében meghatározott

közösségi alkalmaink, melyen a részvétel minden diák számára kötelező: tanévnyitó, tanévzáró, egyházi ünnepek istentiszteletei,

a 11. és 12. évfolyamok számára a szalagavató és a ballagás. A távolmaradást a mulasztások igazolásának rendje szerint igazolni

kell.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Házi feladatok:

A házi  feladat  (szóbeli,  írásbeli)  szükségszerű  részét  képezi  a  tanulási  folyamatnak,  hiszen  a  tanórán  elsajátított  tananyag

rögzítését, elmélyítését szolgálja. A házi feladat mennyiségét és nehézségi fokát a szaktanár a tanuló életkori sajátosságainak,

képességeinek és a tantervi követelményeknek a figyelembevételével  határozza meg. Házi feladatot a szaktanár óráról órára

folyamatosan kijelöl.

Külön  házi  feladatot  hétvégékre  és  szünetekre  nem  adunk,  csak  szorgalmi  feladatokat,  amelyek  alkalmasak  lehetnek  a

hiányosságok pótlására, vagy az ismeretek megerősítésére. Nem számít külön házi feladatnak a hétvége, illetve a szünet előtti

utolsó órán feladott „soros” házi feladat.

Iskolai dolgozatok szabályai:

A reális értékeléshez  szükséges és  alkalmazott  eljárások:  folyamatos szóbeli  ellenőrzés,  szóbeli  és írásbeli  feladatok adása,

csoportmunka, gyűjtőmunka, tanórán kívüli tevékenységekben való részvétel, tanulmányi versenyek, a tanuló személyiségének

minél alaposabb megismerése, családi hátterének feltárása.

Az ellenőrzött tanulói teljesítményeket mindenkor értékeljük. Az értékelés szempontjait és a követelményeket a tanulókkal előre

megismertetjük.  Az  érdemjegyek  kialakításakor  a  megtanult  anyagot,  a  kialakított  készséget,  a  tanultak  felhasználását,

alkalmazását, az önálló megfogalmazást, a stílust, az írásbeli munkáknál a dolgozat küllemét is értékeljük a diák életkorának

megfelelően.

A dolgozatokat általánosan, a feleleteket egyénre szabottan szóban is minősítjük. A feleleteket, a kis- és témazáró dolgozatokat,

esetenként az otthon készült munkákat (pl. kiselőadásokat) osztályozzuk. A házi feladatokat és a kisebb feleleteket szóban és

pontozással is lehet értékelni.

A kisebb dolgozatokat egy, a témazáró dolgozatokat két héttel a megírást követően kijavítva kiosztjuk. A hibákat jelöljük, a

dolgozatokat pontozzuk, a pontokat osztályzatokra váltjuk. Időnként szóban értékeljük az osztály vagy a csoport munkáját is.

Ha a tanár pedagógiailag hasznosnak tartja,  az  írásbeli dolgozatok értékelésébe bevonhatja  a  diákokat  is.  Minden tárgyból,

amelyből heti két órát tartunk, félévenként három, a heti három órás tárgyakból legalább négy, a négyórásokéból legalább hat

osztályzat  szükséges  a  félévi  osztályzat  kialakításához.  A  félévi,  illetve  év  végi  osztályozásnál  a  nagydolgozatok  jegyei

kétszeres súllyal szerepelnek.

Az írásbeli munkák eredményét akkor hirdetjük ki az osztály előtt, ha annak pedagógiai értéke van. Az írásbeli munkákat úgy

javítjuk,  hogy a  tanuló  értse  a  hiba  okát.  Az  elért  és  maximális  pontszámokat  valamint  az  érdemjegyet  a  javítás  során  a

dolgozatra ráírjuk. A tárgyak témazáró dolgozatait a tanév végéig megőrizzük. Az ellenőrzött füzeteket láttamozzuk. A szülőket

a jegyekről az e-napló útján értesítjük.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Tanulmányok alatti vizsgák időpontjai:

Osztályozóvizsgák:

2019. 01.14-18.

2019. 04.24-30.

2019. 06.04-07.

Javítóvizsgák:

2019. 08. 27-29.

Követelmények:

http://sztehloiskola.hu/osztalyozo-vizsga-temakorok

http://sztehloiskola.hu/osztalyozo-vizsga-temakorok


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

9.A 36 fő

9.B 36 fő

9.C 36 fő

9.D 36 fő

10.A 35 fő

10.B 33 fő

10.C 34 fő

10.D 30 fő

11.A 30 fő

11.B 32 fő

11.C 19 fő

11.D 33 fő

12.A 31 fő

12.B 26 fő

12.C32 fő 

12.D33 fő

Utolsó frissítés: 2018.10.24.

3. Működését meghatározó dokumentumok

Szervezeti és működési
szabályzat: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201505-

1201505001

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201505-
1201505001

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201505-
1201505001

2 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Bajcsy-Zsilinszky utcai

telephelye (1185 Budapest XVIII. kerület, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 74.)

1. Általános adatok

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Az evangélikus intézmény egyházunk missziói küldetésének egyik terepe. A gyermek és tanuló felvételének előfeltétele a család

keresztényi elkötelezettsége. A keresztség, előnyt jelent, de nem feltétel.

Az általános iskolába a beiskolázási körzet figyelembevételével kerülnek a tanulók. Az iskolába kerülés alapfeltétele a február 

végéig írásban történő jelentkezés. A felvételről az igazgató dönt.

A beiratkozásra meghatározott idő:

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április

1-je és április 30-a között - a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a

lakóhelye  szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.  Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek

felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a

kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

14 osztály

http://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201505-
http://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201505-
http://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201505-


Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként 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, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Tanulóinknak lehetőségük van a menzai (ebéd) szolgáltatások igénybevételére.

Az étkezési térítési díjak beszedése a hirdető táblán feltüntetett napokon az intézményegységek pénztáraiban történik az erre 

kijelölt napokon. Lehetőség van egyszeri, és háromszori étkezés befizetésére.

Az ebéd lemondását reggel 9 óráig tudja elfogadni az intézmény a következő napra (napokra) vonatkozóan. Az aznapi ebéd 

lemondására nincs lehetőség.

Az ebéd 100%-os térítési díja tanulók számára napi 527 Ft.

Normatív  támogatásként  50%-os  kedvezmény  jár  a  nagycsaládos  tanulóknak,  a  tartós  betegeknek.  A  gyermekvédelmi

kedvezménnyel rendelkezők ingyen vehetik igénybe a menzai szolgáltatást. Sajátos nevelési igényű gyerekek 50%-os térítési díj

kedvezményt igényelhetnek.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Helyszíni tanügy-igazgatási ellenőrzés időpontja: 2018.02.06.

Az ellenőrzés célja, a szabályzatok, dokumentumok és tanügy-igazgatási nyilvántartások naprakész vezetésének, törvényességi 

megfelelőségének ellenőrzése volt.

Valamennyi vizsgálandó dokumentum rendelkezésre állt, a kormányhivatali ellenőrzéseknek megfelelő rendben készítették ki a 

vizsgálatra.

A nyilvántartásba vételi és a működési engedély jogerős, rendelkezésre állt.

Az intézményi szervezeti és működési szabályzata rendelkezésre állt, a jogszabályban előírt tartalmaknak megfelel.

A pedagógiai program az intézményben folyó pedagógiai munka megalapozását teljes mértékben elősegíti, a jogszabályban 

előírt tartalmaknak megfelel.

Az intézmény házirendje rendelkezésre állt, a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Az intézmény belső szabályzatai az előírásoknak megfelelnek.

A személyi anyagok rendelkezésre állnak. Munkaszerződés, munkaköri leírás, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget és 

képzettséget igazoló dokumentumok megfelelnek az előírásoknak.

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 

megállapításai:

Ellenőrző szerv Kezdő dátum  Vég dátum Típusa
Budapest Főváros Kormányhivatala  2016.11.24. 2016.12.05. Elszámolás ellenőrzése

Magyar Államkincstár Budapesti és
Pest Megyei Igazgatóság

2013.10.01. 2013.12.31. Elszámolás ellenőrzése

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az iskola 7.00-18.00 óráig van nyitva.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

SZEPTEMBER

DátumNapIdőpontEsemény 

3.hétfő8:00Tanévnyitó ünnepség

10.hétfő17:00Szülői értekezlet 

11.kedd17:00Szülői értekezlet

13. csütörtök17:00Szülői választmány ülése

14. péntek Sztehlo Gábor születésnapja megemlékezés beszélgetőkörön.

21. péntek14.00Bolhapiac az ebédlőben 

23.vasárnap10.001.a részvétele az istentiszteleten

27.csütörtök15.00alsós Bocsi matekverseny

24.-28. Bemeneti mérések matematika és szövegértés 2.-8. osztályok 

25.kedd Állatkerti tanórák alsósoknak az Állatok Világnapja alkalmából

26.szerda 10.00Állatkerti tanórák felsősöknek az Állatok Világnapja alkalmából



28. péntek Népmese világnapja

30.vasárnap 2.a részvétele az istentiszteleten

OKTÓBER

DátumNapIdőpontEsemény 

5.péntek11:00Hálaadó istentisztelet

5.péntek Aradi vértanúkról megemlékezés beszélgető körön

1.hétfő14:30Zene világnapja

7.vasárnap10.002.b. részvétele az istentiszteleten

08. - 13. hétfőtől péntekig14:00 - 16:00 Sztehlo Gábor projekthét

16. kedd17:00Felvételi szülői tájékoztató

18. csütörtök 14:00Iskolai szavalóverseny . 

18.csütörtök 15:00Országismereti vetélkedő

19. péntek Okt. 23. megemlékezés . Emlékhely meglátogatása.

26. péntek11:00Reformáció istentisztelet

NOVEMBER

DátumNapIdőpontEsemény

6. 17:30Fogadóóra

11.vasárnap10.003.a részvétele az istentiszteleten

13. kedd8:20 - 10:05Nyílt óra alsó tagozat 

14.szerda8:20- 11:00Nyílt óra felső tagozat 

25.vasárnap10.004.a részvétele az istentiszteleten

18.vasárnap10.003.b részvétele az istentiszteleten

30.péntek Szülők értestése gyenge tanulmányi eredményről

29. Kerületi versmondó verseny 

30.péntek Adventi délután

DECEMBER

DátumNapIdőpontEsemény 

2.vasárnap10:00Ádventi templomi gyertyagyújtás

6.csütörtök Mikulás

7. péntek14:00Sulimozi

7.péntek 8. osztályosok jelentkezési határideje a központi írásbeli felvételi vizsgára

18.kedd17:00Iskolai karácsony istentisztelet

20.csütörtökOsztálykarácsonyok 

20.csütörtök13:30Munkatársi karácsony

01.szombat ledolgozva a projekt héten 

15.szombat ledolgozva a projekt héten 

21.péntek TMMN.1.

Téli szünet

JANUÁR

DátumNapIdőpontEsemény

4.péntek8-12:00Diák csendesnap TMMN 2.

7. hétfő Nyílt óra a leendő első osztályosok szüleinek

7. hétfő17:00Leendő elsősök szülői értekezlete

8.15. 22.kedd16:00iskolakóstolgató foglalkozás

14 -18. Szövegértés és matematikai készségfelmérés 2-8. évfolyam 

13.vasárnap10.005.a részvétele az istentiszteleten

19. szombat 8. osztályos központi felvételi írásbeli vizsga

20.vasárnap10.005b részvétele az istentiszteleten

22.kedd A magyar kultúra napja



24. csütörtök14:00Pótfelvételi a 8. osztályosoknak

25.hétfő Az első félév vége

25.péntek A Holocaust áldozatainak emléknapja 

27.vasárnap10.006.a részvétele az istentiszteleten

FEBRUÁR

DátumNapIdőpontEsemény 

1.péntek Félévi értesítők kiosztása

2.kedd Játékvarázs

3.vasárnap10.006.b részvétele az istentiszteleten 

4.hétfő17:00Szülői értekezletek 

5.kedd17:00Szülői értekezletek 

6.szerda14:00Alsós szépolvasási verseny 

10.vasárnap10.007.a részvétele az istentiszteleten

17. vasárnap10.008.a részvétele az istentiszteleten

22péntek Leendő első osztályosok felvételi lapjának leadási határideje

20-22.szerda-péntek14:30Farsangi délutánok

Középiskolai felvételi lapok továbbítása

Zrínyi matekverseny megyei forduló

MÁRCIUS

DátumNapIdőpontEsemény 

1.péntek14:30Matematika verseny alsó tagozat

7. csüt14:30Alsós és felsős házi angol verseny 

10.vasárnap10:008.b részvétele az istentiszteleten

14. csüt8:00Márc. 15. megemlékezés 

14.csüt10:00Múzeumlátogatás 

18.kedd9:00TMMN 3. Tanári csendesnap

19.kedd Játékvarázs

20.szerda14:00Alsó tagozat sakkverseny 

21.csüt14:00Kerületi Tímár Éva angol versmondó verseny

ÁPRILIS

DátumNapIdőpontEsemény 

8.hétfő16:30 -18:00fogadó óra 

11.csütörtök12:00költészet napja

25 -26.csütörtök-péntek8:00 - 19:00Elsősök beiratkozása

16.kedd11:00Húsvéti istentisztelet

17.szerda9:00-13:00TMMN 4. Szakmai nap- Élménypedagógia témában 

17 -24 Tavaszi szünet

24szerda9:00-13:00 TMMN 5. Nevelőtestületi értekezlt az országos kompetenciamérés témájában 

25 -26 csütörtök-péntek Osztálykirándulás

Medve matek verseny

Fejér Lipót matematika verseny 

Koráléneklési verseny Soltvadkert

MÁJUS

DátumNapIdőpontEsemény

2.csütörtök Szülők értesítése a gyenge tanulmányi eredményről

3.péntek15:00Föld Napja

6hétfő17:00Anyák Napi istentisztelet 

9.csütörtök Kincskereső kulturális találkozó

Osztályfényképezés



20. Szülői ért.

21. Szülői ért.

15 Idegennyelvi mérés

22. Szülői ért.leendő elsősöknek

29. Kompetenciamérés 

27 -31 Év végi mérések

JÚNIUS

DátumNapIdőpontEsemény

07.péntek8:00 -17:00 TMMN 6. Sztehlo-nap 

11.kedd8:00 -13:00Sportnap 

14.péntek10:00Ballagás

19. szerda9:00Bizonyítványosztás

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Nem volt az intézményben pedagógiai szakmai ellenőrzés

Utolsó frissítés: 2018.10.29.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201505&th=2

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

2017/18-as tanév: 

Évfolyamismétlés 0 fő 

Év közben távozott: 29 fő

Általános iskolai tanulmányait befejezte: 39 fő

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS

tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=201505

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat

szervez. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek továbbá a szakmai munkaközösségek

kezdeményezhetik az intézményvezetőnél. A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény szeptember 15-ig hirdeti meg, és

a tanulók érdeklődésüknek megfelelően október 1-ig választhatnak közülük.

A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A tanórán kívüli foglalkozások 

helyét és időtartamát az tanügyi igazgatóhelyettes rögzíti az iskola heti tanórán kívüli órarendjében, terembeosztással együtt.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

A házi  feladat  (szóbeli,  írásbeli)  szükségszerű  részét  képezi  a  tanulási  folyamatnak,  hiszen  a  tanórán  elsajátított  tananyag

rögzítését, elmélyítését szolgálja. A házi feladat mennyiségét és nehézségi fokát a szaktanár a tanuló életkori sajátosságainak,

képességeinek és a tantervi követelményeknek a figyelembevételével  határozza meg. Házi feladatot a szaktanár óráról órára

folyamatosan kijelöl.

Külön  házi  feladatot  hétvégékre  és  szünetekre  nem  adunk,  csak  szorgalmi  feladatokat,  amelyek  alkalmasak  lehetnek  a

hiányosságok pótlására, vagy az ismeretek megerősítésére. Nem számít külön házi feladatnak a hétvége, illetve a szünet előtti

utolsó órán feladott „soros” házi feladat.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&amp;int_omkod=201505
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&amp;int_omkod=201505
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&amp;id=201505&amp;th=2


Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

A tanulmányok alatti vizsgák rendjét  a  20/2012. (VIII.  31.) EMMI rendelet 64-75.  §-a  határozza meg.  A nevelőtestület  a

Pedagógiai  program  2.  számú mellékleteként adja  ki a  tanulmányok alatti  vizsgák szabályait.  A  szabályzat  tartalmazza  a

tanulmányok alatti vizsga (osztályozó vizsga, javítóvizsga, különbözeti vizsga) követelményeit, részeit és az értékelés rendjét

A fontosabb szabályok a következők:

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

—felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,

—engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt 

tegyen eleget,

—jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik.

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha

—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 javítóvizsgákra az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, az osztályozó és különbözeti vizsgákra a tanítási év 

során, az éves munkatervben meghatározott időben kerül sor.

Az osztályozóvizsgára való jelentkezés az intézményvezetőhöz leadott kérelem alapján lehetséges. A jelentkezési határidő az 

éves munkatervben kerül meghatározásra.

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani.

A szóbeli vizsgát a vizsgázó legalább háromtagú vizsgabizottság előtt teszi le. A vizsgázó tételt vagy kifejtendő feladatot húz, és

- amennyiben szükséges - kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább

húsz perc felkészülési időt kell biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet,

de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tíz percnél

nem  lehet több.  A  vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel,  de ha  önálló feleletét  önhibájából  nem  tudja folytatni vagy  a

vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat.

A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó

a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése

során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során csak ezekben az esetekben szakítható félbe.

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem éri el az elégséges 

szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga.

A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga helyszínén készített önálló gyakorlati 

alkotásra kapott osztályzatok alapján kell meghatározni.

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

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

1.A27 fő

2.A14 fő

2.B18 fő

3.A15 fő

3.B 12 fő 

4.A28 fő 

5.A20 fő 

5.B19 fő 

6.A16 fő

6.B 15 fő 

7.A25 fő 

8.A20 fő 

8.B16 fő



Utolsó frissítés: 2018.10.29.

3. Működését meghatározó dokumentumok

Szervezeti és működési
szabályzat: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201505-

1201505002

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201505-
1201505002

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201505-
1201505002

3 - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szent László utcai

telephelye (1185 Budapest XVIII. kerület, Szent László utca 39.)

1. Általános adatok

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Az evangélikus intézmény egyházunk missziói küldetésének egyik terepe. A gyermek és tanuló felvételének előfeltétele a család

keresztényi elkötelezettsége. A keresztség, az intézménybe való felvételkor előnyt jelent, de nem feltétel.

A beiratkozásra meghatározott idő:

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a

között  kerül  sor. A beíratásról  30 nappal annak megkezdése előtt fenntartói  közleményben értesítjük a környék lakosságát.

Óvodánk a beíratás előtt és a közlemény megjelentetése után nyílt nap keretében mutatkozik be a családoknak. Óvodánkba a

férőhelyigényt  év közben folyamatosan  le  lehet  adni,  mely alapján óvodai előjegyzési  naplóba kerülnek  a gyermekek és  a

beíratás időpontjában előjegyzési sorszámuknak megfelelően kerülnek felvételre. Az óvodából általános iskolánkba az átjárás

szülői írásbeli kérésre történik.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

3 csoport

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként 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, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

A gyerekeknek lehetőségük van a menzai (ebéd) szolgáltatások igénybevételére.

Az étkezési térítési díjak beszedése a hirdető táblán feltüntetett napokon az intézményegységek pénztáraiban történik az erre 

kijelölt napokon.

Az ebéd lemondását reggel 9 óráig tudja elfogadni az intézmény a következő napra (napokra) vonatkozóan. Az aznapi ebéd 

lemondására nincs lehetőség.

Az ebéd 100%-os térítési díja tanulók számára napi 419 Ft.

Normatív  támogatásként  50%-os  kedvezmény  jár  a  nagycsaládos  tanulóknak,  a  tartós  betegeknek.  A  gyermekvédelmi

kedvezménnyel rendelkezők ingyen vehetik igénybe a menzai szolgáltatást. Sajátos nevelési igényű gyerekek 50%-os térítési díj

kedvezményt igényelhetnek.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Helyszíni tanügy-igazgatási ellenőrzés időpontja: 2018.02.06.

Az ellenőrzés célja, a szabályzatok, dokumentumok és tanügy-igazgatási nyilvántartások naprakész vezetésének, törvényességi 

megfelelőségének ellenőrzése volt.

Valamennyi vizsgálandó dokumentum megtalálható a vezetői szobában.

Nyilvántartásba vételi és működési engedély rendelkezésre áll, mindkét dokumentum jogerős. 

Az intézményi szervezeti és működési szabályzata a jogszabályban előírt tartalmaknak megfelel.

A pedagógiai program egyébként precízen kidolgozott. Az intézményben folyó pedagógiai munka megalapozását teljes

http://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201505-
http://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201505-
http://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201505-


mértékben elősegíti, a jogszabályban előírt tartalmaknak megfelel, de az időközben született módosításokkal össze kell 

hangolni.

Az intézmény házirendje a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Az  SNI,  BTM  gyermekekre  vonatkozó  adatkezelés,  nyilvántartás  (szakvélemények,  intézményvezetői  határozatok,  egyéni

fejlődési lapok) rendelkezésre áll. Az egyéni fejlődési lap, egyéni fejlesztési terv a fejlesztő pedagógusnál található. Javasoljuk,

hogy ezek az anyagok az óvodában legyenek tárolva.

Az intézmény belső szabályzatai az előírásoknak megfelelnek.

A munkaidő nyilvántartás precíz.

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 

megállapításai:

Ellenőrző szerv Kezdő dátum  Vég dátum Típusa
Budapest Főváros Kormányhivatala  2016.11.24. 2016.12.05. Elszámolás ellenőrzése

Magyar Államkincstár Budapesti és
Pest Megyei Igazgatóság

2013.10.01. 2013.12.31. Elszámolás ellenőrzése

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

Óvodánk hétfőtől – péntekig, reggel 7 – 17,30 óráig tart nyitva.

Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon az óvoda zárva van.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Szeptember 

DátumNapIdőpontEsemény

3.hétfő8:00Tanévnyitó

4.-5.-6.egész hét Új óvodások befogadása az óvodában. 

12.szerda16:00Szülői értekezlet a régebbi óvodások szüleinek

13.csütörtök17:00Szülői Választmány megbeszélése

14.péntek Sztehlo Gábor születésnapja.Megemlékezés mindhárom óvodai csoportban, beszélgetőkörben.

28.péntek Népmese Világnapja

Hagyományos őszi gyülekezeti délután a családokkal közösen

Október 

DátumNapIdőpontEsemény

1.-5.egész hétfolyamatosA Zene Világnapja alkalmából,közös éneklés és zenélés

8.-13.egész hét15:00-17:00Sztehlo Gábor projekthét.(Ledolgozva a Dec.1. és 15. szombati munkanap) 

17.szerdadélelőttLátogatás a nagyobb óvodásokkal az Evangélikus Templomban

egész hónapbanfolyamatosŐszi séták,kirándulások

24.-26.a megjelölt napokondélelőttMegemlékezés a Reformációról

29.-31. Őszi szünet

November 

DátumNapIdőpontEsemény

5.-11.egész hétfolyamatosProjekthét a reformáció ünnepének megünneplése alkalmából 

12.hétfő17:00Márton napi lámpás vonulás

10.szombat Nov .2.-t dolgozzuk le. 

30.péntekdélutánAdventi játszóház.Pályázati megvalósítás

Megbeszélt időpont Óvodai fogadóórák a nevelési évben folyamatosan

December



DátumNapIdőpontEsemény 

1.szombat ledolgozva a projekt héten

December Adventi gyertyagyújtás mindhárom csoportban 

6.csütörtökdélelőttMikulás ünnep mindhárom csoportban 

9.vasárnapdélelőtt 10Templomi gyertyagyújtás istentisztelet keretében

15.szombat ledolgozva a projekt héten

19.szerdadélelőttÓvodai karácsony istentisztelet,csoport ünnep

20.csütörtök13:00Munkatársi karácsony

21. péntek Nevelésmentes munkanap 1.

27.-01.02. Téli szünet

Január 

DátumNapIdőpontEsemény

3.-4.Csütörtök, PéntekdélelőttVízkereszt

22. kedd Magyar kultúra napja megünneplése csoportonként

28.-29.Hétfő,kedd16:00Szülői értekezletek mindhárom csoportban 

Megbeszélt időpont Óvodai fogadóórák a nevelési évben folyamatosan

Február 

DátumNapIdőpontEsemény

11.hétfődélelőttÓvodai farsang mindhárom csoportban 

25.Hétfő16:00Szülői értekezlet az iskolába készülő óvodások szüleinek

5.KedddélelőttJátékvarázs, közös játék az ovisokkal és az iskolásokkal 

Megbeszélt időpont Óvodai fogadóórák a nevelési évben folyamatosan

Március 

DátumNapIdőpontEsemény

13.szerdadélelőttLátogatás a Petőfi Irodalmi Múzeumban a nagyobb ovisokkal

11.-14egész hétendélelőttProjekthét keretében a nemzeti ünnep megünneplése a csoportokban

19.kedddélelőttJátékvarázs: közös játék az oviban az alsósokkal

19.-22.egész hétendélelőttProjekthét keretében a Víz világnapjának megünneplése

Megbeszélt időpont Óvodai fogadóórák a nevelési évben folyamatosan

18.Hétfő Szakmai nap, Nevelésmentes nap 2.

Április 

DátumNapIdőpontEsemény

10.szerda9.30-11.00Nyílt nap az óvodában 

11.csütörtökdélelőttKöltészet napja 

15.hétfődélelőttHúsvét megünneplése az óvodában

8.-12.egész hét délelőttFöld világnapjának megünneplése

18.-23. Tavaszi szünet

29.-30.Hétfő,kedd16:00Szülői értekezletek 

7.vasárnap10:00Óvodások részvétele az istentiszteleten

17.szerda Nevelésmentes nap 3.

Május 

DátumNapIdőpontEsemény

7.Kedd16:30Anyák napi ünnepség a templomban



10.Péntek10:00Ovis Olimpia 

Adott időpont Óvodai beiratkozás

Megbeszélt időpont Óvodai fogadóórák a nevelési évben folyamatosan

Június 

DátumNapIdőpontEsemény

8.szombat10:00Óvodai ballagás a templomban

12.szerdaegész napÓvodai kirándulások

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Nem volt az intézményben pedagógiai szakmai ellenőrzés

Utolsó frissítés: 2018.10.29.

2. Működését meghatározó dokumentumok

Szervezeti és működési
szabályzat: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201505-

1201505003

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201505-
1201505003

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201505-
1201505003

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2019. június 13.
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