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Készült a 229/2012 (VIII.28.) Kormányrendelet alapján 

 

23.§ (1) 

a) Felvételi lehetőség: http://vajdaevang.hu/index.php  

b) Beiratkozás: 2018. június 21. Engedélyezett osztályok száma 3. 

c) Térítési díjak: http://vajdaevang.hu/doksik/szmsz2018v2.pdf  

d) Ellenőrzések: http://vajdaevang.hu/doksik/beszamolo1718.pdf  

e) Munkaterv: http://vajdaevang.hu/doksik/munkaterv2018.pdf  

f) Szakmai ellenőrzés: http://vajdaevang.hu/doksik/intezkedesiterv.pdf  

g) Dokumentumok:  

SZMSZ http://vajdaevang.hu/doksik/szmsz2018v2.pdf 

Házirend http://vajdaevang.hu/doksik/hazirend2018v2.pdf  

Pedagógiai program http://vajdaevang.hu/doksik/pedprogram.pdf  

(3) 

a) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-27-11-44-50/tanaraink  

 végzettség Szakképzettségek Szakvizsga 

1. egyetem matematika fizika     

2. egyetem angol (f) matematika hitoktató   

3. főiskola angol matematika     

4. főiskola olasz francia     

5. egyetem német történelem (f)     

6. egyetem matematika kémia     

7. egyetem földrajz testnevelés (f)     
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8. főiskola angol orosz     

9. egyetem informatika fizika   1 

10. egyetem informatika matematika     

11. egyetem angol földrajz (f) népművelés(f)   

12. egyetem biológia 
környezetvédelem 

(f) 
    

13. egyetem informatika matematika fizika 1 

14. egyetem matematika földrajz     

15. egyetem magyar 
mozgókép és 

média 
orosz (f) 1 

16. egyetem ének (f) magyar     

17. főiskola német magyar orosz   

18. egyetem biológia kémia   1 

19. egyetem történelem földrajz     

20. egyetem angol (f) történelem földrajz   

21. egyetem angol magyar     

22. egyetem történelem magyar     

23. egyetem német magyar orosz   

24. főiskola olasz művelődésszervezés 
dráma-

pedagógus 
  

25. főiskola rajz földrajz     

27. egyetem testnevelés       

 

b) A nevelő és oktató munkát segítők száma: 

 

Nevelő - Oktató munkát segítők 3 fő Végzettség, szakképzettség 

Rendszergazda 1 fő 1 fő középiskola, rendszergazda 

Iskolatitkár 1 fő 1 fő irodai titkár szakképzettség 

Könyvtáros 
1 fő 

1 fő egyetem, könyvtáros 

szakképzettség, 

Gazdasági - Ügyviteli dolgozók 3 fő Végzettség, szakképzettség 



Gazdasági vezető 
1fő 

1 fő középiskola, pénzügyi 

szakképzettség 

Gazdasági ügyintéző 
2 fő 

1 fő főiskola, 1 fő mérlegképes 

könyvelő 

Technikai alkalmazottak száma  7 fő Végzettség, szakképzettség 

Takarítók  4 fő 4 fő szakiskola 

Karbantartó 1 fő 1 fő szakmunkásképző 

Laboráns 1 fő 1 fő középiskola 

Portás 1 fő 1 fő középiskola 

 

c) Országos mérés eredménye: http://vajdaevang.hu/doksik/telephelyi_osszefoglalo.pdf  

d) Kimaradás, évfolyamismétlés:  

Javítóvizsga eredménye:  

9. évfolyamon:  

 A javítóvizsga követelményeit 1 fő nem teljesítette. más intézménybe iratkozott. 

 1 fő magántanuló nem jelent meg, évfolyamot ismételni köteles. 

A többiek sikeres javítóvizsgát tettek. 

e) Az érettségi vizsga eredménye 

Tantárgy Középszint Emelt szint 

 Létszám Átlag Létszám Átlag 

Biológia 5 4,8 5 4,2 

Angol 32 4,41 10 4,8 

Német 14 4,71   

Szlovák 3 4,00   

Ének-zene 1 5,00   
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Fizika 1 5,00   

Földrajz 5 3,80   

Hittan 1 4,00   

Informatika 30 4,63   

Kémia   2 5,00 

Magyar nyelv és irodalom 52 4,29   

Matematika 52 4,00   

Testnevelés 4 5,00 2 4,50 

Történelem 46 4,04 6 3,5 

 

f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:  

szabályai: http://vajdaevang.hu/doksik/pedprogram.pdf  

adott tanév lehetőségei: http://vajdaevang.hu/doksik/tanoran_kiv_fog.pdf  

g) A házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: 

http://vajdaevang.hu/doksik/pedprogram.pdf  

h) Az osztályozó vizsga követelményei.  

http://vajdaevang.hu/doksik/osztjav_tantargykov.pdf  

i) Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma: 

http://vajdaevang.hu/doksik/munkaterv2018.pdf  
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