029261
Miskolci Herman Ottó Gimnázium
3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 21.

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:
Intézmény neve:
Székhely címe:
Székhelyének megyéje:
Intézményvezető neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

029261
Miskolci Herman Ottó Gimnázium
3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 21.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Madarász Péter
46/508904
titkarsag@hog.sulinet.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2020.12.10.

Ellátott feladatok:
-4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
-8 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

2. Fenntartó adatai
Fenntartó:
Fenntartó címe:
Fenntartó típusa:
Képviselő neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

Miskolci Tankerületi Központ
3527 Miskolc, Selyemrét út 1.
tankerületi központ
dr. László István
+36 (46) 795-242
istvan.laszlo2@kk.gov.hu

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei
001 - Miskolci Herman Ottó Gimnázium (3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 21.)
Ellátott feladatok:
- 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
- 8 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

4. Intézmény statisztikai adatai

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
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Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok
számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat

Pedagógus képesítés

2020-as statisztikai adatok alapján
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Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók
létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján
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Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=029261

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
001 - Miskolci Herman Ottó Gimnázium
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=029261&th=001

5. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Az intézmény neve, címe:
Miskolci Herman Ottó Gimnázium
3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 21.
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Fenntartó neve, címe:
Miskolci Tankerületi Központ
3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.
OM azonosító:029261
Az intézmény telefonszáma: 46/353-903
E-mail címe:titkarsag@hog.sulinet.hu
Honlap: hermangimnazium.hu
Az igazgató neve:Madarász Péter
A pályaválasztási felelős neve: Dudás Imre
A 2021/2022-es tanévben induló osztályok
029261 00044emelt szintű biológia1/3 osztály12 fő
029261 00054emelt szintű matematika1/3 osztály
12 fő
029261 00064magyar-angol két tanítási nyelvű1 osztály17 fő
029261 00071+4magyar-spanyol két tanítási nyelvű, nyelvi előkészítő évvel1 osztály17 fő
029261 00091+4általános kerettantervű + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből1/3 osztály12 fő
029261 00108nyolc évfolyamos – általános2 osztály68 fő
A nyílt napok időpontjai:
•2021-ben online nyílt napokat tartunk.
Írásbeli felvételi vizsga időpontjai:
Központi írásbeli vizsgák:
•4. osztályos tanulóknak (8 évfolyamos képzésre): 2021. január 23. (szombat) 10 óra
•8. osztályos tanulóknak (4 és 1+4 évf. képzésre): 2021. január 23. (szombat) 10 óra
•Pótló írásbeli vizsga igazolt hiányzás esetén: 2021. január 28. (csütörtök) 14 óra
Szóbeli vizsga időpontja:
•8. osztályosoknak: 2021. március 1. hétfő 8-18 óráig
Az időbeosztás február 26-tól megtekinthető az iskola honlapján.
Pótfelvételi időpontja: 2021. március 5. csütörtök 10 óra.
•4. osztályosoknak: 2021. február 26. péntek 8-18 óráig
Az időbeosztás február 25-től megtekinthető az iskola honlapján.
Pótfelvételi időpontja: 2021. március 5. csütörtök 10 óra.
A felvételi döntés alapja:
•tanulmányi eredmények, (maximum 20 pont, biológia tagozat 30 pont)
•központi egységes, kompetenciaalapú írásbeli vizsga, (maximum 100 pont)
•szóbeli vizsga (maximum 30 pont, biológia tagozat 40 pont, nyolc évfolyamos képzés 40 pont).
Tanulmányi eredmények beszámítása:
•Angol, spanyol, nyelvi előkészítő angol, matematika képzés:
magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyak 7. év végi és 8. félévi jegyeinek átlaga
alapján: (átlag – 3,0) ? 10
•Biológia képzés: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, jobb idegen nyelv, biológia, kémia tantárgyak 7. év
végi és 8. félévi jegyeinek átlaga alapján: (átlag – 3,0) ? 15
•Nyolc évfolyamos képzés: magyar irodalom, magyar nyelv, természetismeret, matematika, idegen nyelv tantárgyak 3. év végi
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és 4. félévi jegyeinek átlaga alapján: (átlag – 3,0) ? 10
Jogszabályi rendelkezések alapján a felvételi döntésnél azonos pontszámot elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, ezt követően pedig a miskolci tanulókat.
Az előző években felvételt nyert tanulók tanulmányi eredménye képzési típusonként:
•emelt biológia: 4,5
•emelt matematika: 4,5
•angol két tanítási nyelvű: 4,7
•spanyol két tanítási nyelvű: 4,6
•angol nyelvi előkészítő éves általános: 4,6
•nyolc évfolyamos képzés: 4,8
Mely tanulók felvételét tudja vállalni az iskola:
Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók)
Jelentkezési határidők
A központi írásbelire való jelentkezés határideje (4. és 8. osztályosoknak):
2020. december 4. péntek
Általános felvételi eljárásra való jelentkezés határideje (4. és 8. osztályosoknak):
2021. február 19. szerda
A jelentkezési laphoz csatolni kell a központi felvételi vizsga értékelő lapjának másolatát. A 8. osztályosok esetében a másolatot
a tanuló általános iskolájának kell hitelesítenie, vagy az eredeti példányt be kell mutatni a gimnázium titkárságán.
Kérjük, hogy a 4. osztályosok a 3. év végi és 4. félévi bizonyítvány másolatát is csatolják a jelentkezési laphoz.
A képzések részletes tájékoztatói
?
Emelt szintű oktatás biológiából
a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban
Felvehető: 12 főKódja: 029261 0004
Iskolánkban az emelt szintű biológia oktatás az 1988/89-es tanévben indult el. A tanterveket a biológia és kémia
munkaközösség közösen dolgozta ki. A tanmenetek elkészítéséhez a középiskolában használatos tankönyvek szolgáltak alapul,
melyeket kiegészítettünk további ismeretekkel, hogy a tanulók tudása korszerű, pontos, alkalmazás szintű legyen. Az elméleti
ismeretek mellett - a magasabb óraszámoknak köszönhetően -, lehetőség nyílik a gyakorlati ismeretek (növényhatározás,
állatfelismerés, kísérletek elvégzése stb.) megszerzésére is. 2012-től korszerű természettudományos laboratórium segíti
munkánkat.
Az első idegen nyelv angol, így angol nyelvismerettel rendelkezők jelentkezését tudjuk fogadni.
Emelt szintű biológiai csoport heti óraszámaÁltalános tantervű osztály heti óraszáma
9. osztály2 óra--10. osztály4 óra2 óra
11. osztály4 óra2 óra
12. osztály5 óra2 óra
Fontosnak tartjuk az oktatás folyamatos korszerűsítését az új tartalmak és módszerek megismerését és a munkánkban való
hasznosítását. Az emelt szinten tanuló diákjaink mindig eredményesen szerepelnek a különböző tanulmányi versenyeken és
kimagasló a biológiai felvételi eredményessége a felsőfokú továbbtanulásban.
Felvételi követelmények az általános iskolából jelentkezőknek
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Biológia:
•Magyarország élővilága (hazai erdőink, vizek-, vízpartok élővilága, élet a füves területeken)
•Távoli tájak élővilága. Az élőlények rendszerezése (növény- és állatrendszertan, a törzsek tulajdonságai, vírusok, baktériumok)
•Az állatok kültakarója, az ember bőre
•Az állatok mozgása. Az ember mozgásrendszere, csontok felépítése
•Az állatok légzése, a légzőszervek fejlődése, az ember légzése
•Az állatok táplálkozása, az ember emésztőrendszere
•Az állatok anyagszállítása, az ember keringési rendszere, a vér, az immunrendszer
Kémia:
•Az oldatok összetétele, az oldódás energiaváltozásai
•az oldatok töménysége, tömegszázalék alkalmazása számolási feladatok megoldásánál (keverés, töményítés, hígítás)
•Az atom, az elemi részecskék jellemzése. Az elekronburok szerkezete
•Kémiai részecskék s azok jellemzése (atom, molekula, ion)
•Az anyagmennyiség mértékegysége, a mól. Az Avogadro szám alkalmazása számolási feladatokban
•Kovalens kötés kialakulása azonos és különböző atomok között. Molekulák polaritása
•Fémes és ionos kötés. Fémek és ionvegyületek tulajdonságai
•Kémiai reakciók típusai (egyesülés, bomlás), jelölése kémiai egyenletekkel, egyenletírás
•Kémiai számolások egyenletek alapján, százalékos összetétel
•Sav-bázis és redoxi folyamatok és jelölésük
•A periódusos rendszer ismerete. Nemfémes elemek és vegyületeik.
Részletesebb felvételi segédlet az iskolánk honlapján található.
Az emelt szintű képzésre jelentkezők számára szóbeli vizsgát tartunk. A vizsga kb. 70%-ban biológia, 30%-ban kémia
kérdésekből áll, melyet feladatlapon kap kézhez a tanuló. A felkészülési idő (20 perc), utána csak az elhangzottak pontozására
kerül sor.
Kémiából a témakörökben megadott számolási feladatok pár lépésből álló, akár fejben is elvégezhető típusúak lesznek.
Számológép a vizsgán használható, melyről minden diák önmaga gondoskodik.
Emelt szintű matematika képzés
a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban
Felvehető: 12 fő

Kódja: 029261 0005

A gimnáziumban több éve folyik emelt szintű képzés matematikából. Célja a tanulók felkészítése a továbbtanulásra, illetve a
tanulmányok eredményes folytatására. A képzés célja még a matematikai gondolkodásmód fejlesztése, amely szigorú
következetességre, lényeglátásra, logikus gondolkodásra, pontosságra nevel, jó rendszerező képességet alakít ki. Ezek a
tulajdonságok az élet számtalan területén kamatoztathatóak.
Tanítványaink szép eredményeket érnek el a városi, megyei és az országos versenyeken.
Az első idegen nyelv angol, így angol nyelvismerettel rendelkezők jelentkezését tudjuk fogadni.
Emelt szintű matematika csoport heti óraszámaÁltalános tantervű osztály heti óraszáma
9. osztály
5 óra3 óra
10. osztály5 óra3 óra
11. osztály5 óra3 óra
12. osztály7 óra4 óra
A 9. és 10. évfolyamokon a tananyag tartalma megegyezik az alapképzésben tanulókéval, eltérés a tananyag megismerésének
mélységében, és a feladatok nehézségében van. Részletesebben foglalkozunk az oszthatóság témakörével, a paraméteres
egyenletekkel és egyenlőtlenségekkel. A geometriai anyag feldolgozásában nagy hangsúlyt kap a megoldhatóság vizsgálata és a
bizonyítási feladat.
A 11. és 12. évfolyamokon az emelt szintű érettségire készítjük a diákokat. Így olyan tananyagok is feldolgozásra kerülnek,
amelyek az alapképzésben nem szerepelnek. Tanítjuk a differenciál- és integrálszámítást. A kombinatorika és a valószínűség
számítás középszinten túlmutató ismereteit.
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Valamennyi évfolyamon több idő jut a megtanultak elmélyítésére és az ismétlésre.
A szóbeli vizsgán a tanulók három feladatot kapnak. A három feladat különböző témakört ölel fel. Minimum 20 perces
felkészülési idő után maximum 10 percben kell ismertetni a tanulóknak a feladatok megoldását a háromtagú bizottság előtt. A
diákok a felkészülési időben készíthetnek vázlatot, végiggondolhatják válaszaikat. A felkészülési idő alatt, illetve a szóbeli
vizsgán zsebszámológép (nem mobiltelefon), körző, vonalzó és szögmérő használható.
A szóbeli vizsgán elérhető maximális pontszám 30. A három feladat nem feltétlenül azonos pontértékű, de a feladatokra adható
pontszámot a feladatok mellett feltüntetjük.
A tanulók a szóbeli vizsgán a felkészülési időben készített jegyzeteiket felhasználhatják.
Felvételi követelmények, témakörök:
?Racionális számok ismerete, műveletek előjeles számokkal (összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás)
?Műveleti sorrend, algebrai kifejezések értelmezési tartományának, helyettesítési értékének meghatározása
?Halmazok, logikai feladatok megoldása
?Összeszámolási feladatok
?Kombinatorika, valószínűség számítás
?Számok abszolút értéke, reciproka, ellentettje
?Számok nagyságrendje, számegyenes ismerete
?Százalékszámítás
?Osztó, többszörös fogalma, meghatározása; legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös
?Oszthatósági és számelméleti feladatok
?Arányok (egyenes és fordított arány)
?Függvények ábrázolása koordináta-rendszerben (lineáris, másodfokú, abszolút érték függvény)
?Ponthalmazok ábrázolása derékszögű koordináta rendszerben
?Grafikonok olvasása, értelmezése,
?Kördiagram készítése
?Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása
?Egyszerűbb és gondolkodtatóbb szöveges feladatok megoldása
?Nevezetes ponthalmazok (kör, szakaszfelező merőleges, szögfelező)
?Síkidomok tulajdonsága, területe, kerülete (háromszög, trapéz, paralelogramma, téglalap, négyzet, rombusz, deltoid, kör)
?Háromszög, sokszög belső, külső szögeinek összege
?Szögmérés
?Háromszög nevezetes vonalai (belső-külső szögfelező, magasságvonal, oldalfelező merőleges, súlyvonal, középvonal)
?Háromszögbe és háromszög köré írt kör szerkesztése
?Szögmásolás
?Területszámítási, szögszámítási és egyszerűbb bizonyítási feladatok
Angol - magyar két tanítási nyelvű képzés
a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban
Felvehető: 17 fő

Kódja: 029261 0006

A képzés időtartama: 4 év, amely a két tanítási nyelvű képzés irányelveinek és kerettantervének megfelelően folyik. A
csoportba jó angol nyelvi képzettséggel rendelkező, az angolszász kultúra iránt érdeklődő, olvasni szerető tanulókat várunk.
Célja: Az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egymással párhuzamosan fejleszteni, a tanulókat alkalmassá tenni az idegen
nyelven történő ismeretszerzésre, az idegen nyelvű információk feldolgozására.
A 4 év során négy tantárgyat célnyelven (angolul) tanulnak a diákok.
Ezek: történelem (9-12. évf.), informatika (9. és 10. évf.), célnyelvi civilizáció (11-12. évf.), matematika (9-12. évf.).
Történelemből az egyetemes történelmi fejezeteket angol nyelven tanítjuk A 10. évfolyam végére felkészítjük a tanulókat egy
középfokú akkreditált nemzetközi nyelvvizsgára. Az oktatást angol anyanyelvi tanár segíti.
A két tanítási nyelvű osztályban kötelező két tantárgyból angol nyelven legalább középszintű érettségi vizsgát tenni.
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Ha angol nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tesz a tanuló, érettségi bizonyítványa felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga
bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.
Az idegen nyelven oktatott tantárgyak óraszáma
Tantárgy
Évfolyam9.10.11.12.Összesen
Történelem és állampolgári ismeretek223310
Angol nyelv
665522
Célnyelvi civilizáció
11226
Informatika
112
Matematika
333413

Legtehetségesebb diákjaink eredményesen szerepelnek a különböző városi, megyei és országos versenyeken (pl. OKTV,
Miskolci Egyetem által szervezett nyelvi verseny).
Évente szervezünk nyelvtanfolyammal egybekötött országismereti kirándulást Angliába, mely a nyelvgyakorláson túl a
civilizáció tantárgy tanulásához nyújt sok ismeretet és élményt.
A kötetlen iskolai foglalkozások, a kurzus végi angol nyelvű prezentációk, az angol nyelvű idegenvezetők és a fogadó családok
kiváló alkalmat nyújtanak tanulóinknak a nyelvi környezet még jobb megismerésére.
Angol - magyar két tanítási nyelvű képzés
A szóbeli vizsga menete:
•Felkészülés külön tanteremben – ismerkedés a 120-150 szavas idegen nyelvű szöveggel – kb. 20 perc
A vizsgabizottság előtt:
•Rövid, pár mondatos bevezető beszélgetés - ismerkedés a tanulóval a célnyelven
•A szöveg 2-3 mondatának felolvastatása
•A szöveg tartalmának magyar nyelvű összefoglalása
•A szövegben található nyelvi-nyelvtani jelenségekre* épülő magyar mondatok angolra fordítása
•Egy adott téma a célnyelven való részletesebb megvitatása a témakörök alapján
A felvételi vizsga ideje 10 perc, az időbeosztás a szóbeli vizsga előtt az iskola honlapján megtekinthető.
Felvételi követelmények
Témakörök:
1.Bemutatkozás és család: tagjai, rokoni kapcsolatok; családi és nemzeti ünnepek – tipikus angol ünnepek
2.Iskola: épülete, tanárok, tantárgyak, órarend, tanulás, baráti kör, tanórán kívüli tevékenységek, személyes tervek
3.Napirend, étkezések, délutáni elfoglaltságok, továbbtanulás
4.Az otthon, a lakóhely leírása; vásárlás, házimunka
5.Étkezések, jellegzetes magyar és angol ételek
6.Szabadidő, hobbi: olvasás, zene, színház és mozi
7.Egészséges életmód; Sport: nyári és téli sportok
8.Betegség – az orvosnál
9.Utazás, nyaralás, közlekedés – tömegközlekedés; külföldi utazás
10.Időjárás, évszakok, öltözködés – Nagy Britannia és Magyarország időjárása
11.Tudomány és technika: szerepe a mindennapi életben; a számítógép és az Internet
12.Alapvető ismeretek Nagy-Britanniáról, kultúrájáról, szokásairól
* Szükséges nyelvtani ismeretek
1.Igeidők: jelen (egyszerű, folyamatos, befejezett), múlt (egyszerű, folyamatos), jövő (egyszerű, to be going to)
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2.A módbeli segédigék használata (can-could, must-had to, shall-will, should)
3.A melléknevek és fokozásuk; hasonlító szerkezetek
4.Az előljárószavak és gyakori vonzatos igék ismerete
5.Egyszerű mondatok: kijelentés, felszólítás, tiltás; kérdő és tagadó szórend
6.Összetett mondatok, kötőszavak
7.Mondatszerkezet: alany-állítmány-tárgy és határozók felismerése
8.Megszámlálható / megszámlálhatatlan főnevek
9.A határozott és a határozatlan névelő különbsége
10.Főnévi igenév és –ing-es alakok különbsége (egyszerűbbek)
11.A függő beszéd alapjai (kijelentés, felszólítás, tiltás időegyeztetés nélkül)
12.A feltételes mód
Spanyol – magyar két tanítási nyelvű képzés,
nyelvi előkészítő évvel (KNY)
a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban
Felvehető: 17 fő

Kódja: 029261 0007

A képzés időtartama 5 év, amely a két tanítási nyelvű képzés irányelveinek és kerettantervének megfelelően folyik. A csoportba
jó nyelvérzékkel rendelkező és a spanyol nyelvterület iránt érdeklődő tanulókat várjuk.
A képzés célja:
Egy olyan idegen nyelv magas szintű elsajátítása, amely egyre elterjedtebb a világon, ugyanakkor megtanulására korlátozottak a
lehetőségek. Az idegen nyelven történő tanulás képességének fejlesztése. A különböző kultúrák megismertetésével toleranciára,
együttműködésre nevelni.
Az előkészítő évben heti 18 órában intenzív spanyol nyelvi képzés folyik, amelyet heti 10 órában spanyolországi anyanyelvi
tanár tart. Emellett magyar nyelv, angol nyelv és testnevelés tantárgyak szerepelnek a tantervben. A további években öt
tantárgyat célnyelven tanulnak a diákok. Ezek: történelem1 (9-12. évf.), matematika (0-12. évf.), informatika (9-10. évf.),
földrajz (9-10. évf.), célnyelvi civilizáció (9-12. évf.). Két tantárgyból kell – a spanyol nyelven kívül – spanyol nyelven érettségi
vizsgát tenni, amely a jó és jeles spanyol nyelvi érettségivel felsőfokú állami nyelvvizsgával egyenértékű.
Második idegen nyelvként csak angol nyelvet tanítunk 5 éven át emelt óraszámban. A továbbtanuláshoz szükséges felvételi
tantárgyak fakultációja az utolsó két évfolyamon magyar nyelven is folyik.
Partnerünk a képzésben a Spanyol Királyi Nagykövetség, aki spanyolországi tanárokat küld a nyelvoktatás és a tantárgyak
spanyol nyelven történő oktatásának segítésére.
Az idegen nyelven oktatott tantárgyak óraszáma
Tantárgy
Évfolyam
0.9.10.11.12.
Történelem és állampolgári ismeretek-2234
Spanyol nyelv
186654
Célnyelvi civilizáció
-1122
Informatika
-11-Földrajz
-22-Matematika
13334

A nyelvi kommunikációs készség fejlesztését segítik az alábbi programok:
•ENIBE spanyol nyelvű versenyen való részvétel
•spanyolországi utazások
•alakuló cserekapcsolatok
•spanyol nyelvű színházi fesztivál itthon és külföldön
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A szóbeli felvételi vizsga témakörei: Kommunikációs gyakorlat, szóbeli szövegalkotási gyakorlat, leíró nyelvtani gyakorlatok (a
magyar hang- és betűrendszer, a mássalhangzók kapcsolódásainak törvényei, szófajok, a szó alakja és szerkezete, az egyszerű
mondat részei, az összetett mondat fajtái).
Csak az egyetemes történelem részt tanulják angol nyelven.
Angol nyelvi előkészítő éves képzés (NYEK)
a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban
Felvehető: 12 fő

Kódja: 029261 0009

A nyelvi előkészítő évfolyam elsődleges célja az, hogy a tanulók a „+ egy év” alatt lehetőséget kapjanak az alapvető
kommunikatív nyelvi kompetenciák (beszédkészség, beszédértés, olvasásértés és írás) kialakítására, azok megszilárdítására és
nyelvtudásuk továbbfejlesztésére. A tanulók az intenzív nyelvtanulás egy éve alatt elsajátíthatják az eredményes tanulás
stratégiáját és módszereit, valamint megismerkednek az angol nyelvet beszélő emberek országaival, szokásaival és
kultúrájukkal.
A képzés időtartama öt év, a csoportba A1 nyelvi szintű, vagy azt valamivel meghaladó tudású, az angolszász kultúra iránt
érdeklődő és a nyelvtanuláshoz kedvet érző tanulókat várunk.
Az előkészítő évfolyam időkerete 444 óra / év; azaz 12 óra / hét. Az első évben az alaptankönyvek anyagát a két magyar és egy
anyanyelvi tanár a média, az Internet és egyéb autentikus források információjával egészíti ki.
Angol
5 óra a tankönyv alapján halad, szókincs- és beszédfejlesztés
4 óra nyelvi / nyelvtani ismeretek, készségfejlesztés, automatizálás
2 óra társalgás anyanyelvi tanár segítségével
1 óra országismeret / civilizáció és autentikus szövegfeldolgozás12
Magyar nyelv 1
Matematika 1
Informatika 44
Testnevelés 55
Osztályfőnöki 11
II. idegen nyelv (német nyelv) 6 óra6
A nyelvi előkészítő évfolyam 9-12 évfolyam tanterve megegyezik a 4 évfolyamos képzés helyi tantervével.
Évente szervezünk nyelvtanfolyammal egybekötött országismereti kirándulást Angliába, ahol a kötetlen iskolai foglalkozások, a
kurzus végi angol nyelvű prezentációk, az angol nyelvű idegenvezetők, és a fogadó családok, tehát a mindennapi kommunikáció
kiváló módot nyújtanak tanulóinknak a nyelvgyakorlásra.
Felvételi követelmények (NYEK)
A szóbeli vizsga menete:
•Felkészülés külön tanteremben – ismerkedés a 100-120 szavas idegen nyelvű szöveggel – kb. 20 perc
A vizsgabizottság előtt:
•Rövid, pár mondatos bevezető beszélgetés - ismerkedés a tanulóval a célnyelven
•A szöveg 2-3 mondatának felolvastatása
•A szöveg tartalmának magyar nyelvű összefoglalása
•A szövegben található nyelvi-nyelvtani jelenségekre* épülő magyar mondatok angolra fordítása
•Egy adott téma a célnyelven való részletesebb megvitatása a témakörök alapján
A felvételi vizsga ideje 10 perc, az időbeosztás a szóbeli vizsga előtt az iskola honlapján megtekinthető.
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Felvételi követelmények
Témakörök:
1.Bemutatkozás és család: tagjai, kapcsolatok, ünnepek, személyes tervek
2.Iskola: épülete, tanárok, tantárgyak, órarend, tanulás, baráti kör
3.Napirend, étkezések, délutáni elfoglaltságok, továbbtanulás
4.Az otthon, a lakóhely leírása; vásárlás, házimunka
5.Szabadidő, hobbi: olvasás, zene, színház és mozi
6.Egészséges életmód; Sport
7.Betegség – az orvosnál
8.Utazás, nyaralás, közlekedés
9.Időjárás, évszakok, öltözködés
10.Tudomány és technika: szerepe a mindennapi életben; a számítógép és az Internet
11.Alapvető ismeretek Nagy-Britanniáról, kultúrájáról, szokásairól
* Szükséges nyelvtani ismeretek
1.Igeidők: jelen, múlt, jövő – egyszerű és folyamatos alakok
2.A alapvető módbeli segédigék használata
3.A melléknevek és fokozásuk
4.Az előljárószavak ismerete
5.Egyszerű mondatok: kijelentés, felszólítás, tiltás; kérdő és tagadó szórend
6.Összetett mondatok, kötőszavak
7.Mondatszerkezet: alany-állítmány-tárgy és határozók felismerése
8. Megszámlálható / megszámlálhatatlan főnevek
9.A határozott és a határozatlan névelő különbsége
10. Főnévi igenév és –ing-es alakok különbsége (egyszerűbbek)
11.A függő beszéd alapjai (kijelentés, felszólítás, tiltás időegyeztetés nélkül)
Nyolc évfolyamos képzés
a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban
Felvehető: 68 fő Kódja: 029261 0010
A képzés célja elsősorban a tehetséggondozás. A nagy érdeklődésnek köszönhetően felvételi vizsgát szervezünk, és így kiváló
képességű diákok tanulnak együtt a nyolc évfolyamos osztályokban. Kiemelt figyelmet szentelünk a versenyekre való
felkészítésre, szakköröket és egyéni tehetséggondozó programokat kínálunk a tanulók számára. Sok tantárgyból sok tanuló ér el
kiemelkedő eredményt a városi, megyei és az országos versenyeken.
5-8. évfolyamon egy idegen nyelvet tanítunk, angolt vagy németet, de a német indításához legalább 10 jelentkezőre van
szükség. A hosszú és színvonalas oktatásnak köszönhetően a tanulók fele felsőfokú nyelvvizsgát szerez a képzés során. A
második nyelv tanítása a 9. évfolyamon kezdődik, angol, német, francia és spanyol nyelv közül választhatnak a diákok, de a
csoport indításához legalább 10 fő jelentkezése szükséges. A második nyelvet is emelt óraszámban (heti 4 óra) tanítjuk, ennek
köszönhetően sok tanuló rendelkezik két nyelvvizsgával a képzés végén.
A szakmai ismeretek elmélyítése, rendszerezése, a vizsgahelyzetek megismerése érdekében belső vizsgákat szervezünk:
• 6. évfolyamon matematikából két év anyagából
• 7. évfolyamon: magyar nyelv- és irodalom három év anyagából, a kijelölt témakörökből
• 8. évfolyamon matematikából és történelemből
• 9. évfolyamon első idegen nyelvből
• 10. évfolyamon az emelt szintű képzés tantárgyaiból
• 12. évfolyamon matematikából
Az emelt szintű képzés mellett színes programokkal gondoskodunk a vidám gyermekkorról.
Diákjaink nagyon sikeresek a felsőfokú továbbtanulás terén. Egy-két tanuló kivételével valamennyien bejutnak a főiskolára
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vagy egyetemre, 80 %-uk az általa első helyen megjelölt intézménybe.
A központi írásbeli felvételi feladatsorokat tartalmaz magyarból és matematikából, amelyek elsődlegesen a készségeket,
képességeket, szövegértést, szókincset, kreativitást, rendszerező gondolkodást és térszemléletet mérik.
A képzésben való részvételhez a központi írásbelin kívül szóbeli felvételi vizsgán kell részt venni, melyet az iskola szervez.
A szóbeli vizsga menete a vizsgabizottság előtt:
Magyar:
•egy ismeretlen szöveg (mese, monda) hangos olvasása és értelmezése, kifejezések magyarázata, szereplők kiemelése, tanulság
értelmezése
•nyelvtani, helyesírási ismeretek számonkérése
Matematika:
•műveletek, műveleti sorrend ismerete
•mértékegységek átváltása
•logikai feladatok megoldása és a megoldás indoklása
•összetett szöveges feladat megoldása és a megoldás indoklása
A felvételinél az írásbeli dolgozatok, a szóbeli felelet pontszámait és az általános iskolai eredményt vesszük figyelembe (egyéb
eredményeket nem).

A beiratkozásra meghatározott idő:
Az EMMI rendelet által meghatározott időintervallumban.
A 2021/2022-es tanévre való beiratkozás ideje 2021. június 24.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
A 2021/2022-es tanévben nappali tagozaton 25, a tanulócsoportok száma 257, ez a szám tartalmazza a tehetséggondozó,
szakköri, sport, napközis csoportokat is.
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 Miskolci Közintézmény-működtető Központ (MKMK) az étkezési térítési díj fizetésére vonatkozóan az alábbi lehetőségeket
biztosítja:
1. Készpénzben: Az iskolában havi két alkalommal - az MKMK és az iskola által egyeztetett napokon - van lehetőség a
készpénzes befizetésre. Az első alkalommal 7:30-11:00 óra között, második alkalommal az ezt követő napon 15:00-17:00 óra
között állnak rendelkezésükre az MKMK munkatársai. A befizetések időpontjáról minden hónapban előre tájékoztatjuk a
szülőket/gondviselőket.
2. Átutalással: A CIB Bank Zrt-nél vezetett alábbi MKMK-s számlára: (Figyelem! Minden iskolának egyedi élelmezési számlát
vezetünk, tehát eltérő számlaszámuk van!):
10700086-67733123-55000000 (Miskolci Herman Ottó Gimnázium)
A közlemény rovatban minden esetben fel kell tüntetni a gyermek nevét, osztályát és a térítési díjról szóló számla sorszámát. Az
MKMK által kiállított számlát a gyermek, illetve a szülő/gondviselő minden hónapban a készpénzfizetési napokat követően
veheti át az iskolában.
3. A fentieken túl az MKMK lehetőséget biztosít a házipénztárában történő készpénzes pótbefizetésre.
Helye: Miskolc, Városháztér 13. sz. Pénztári órák: Hétfő, kedd, csütörtök: 7:30- 15:00 Szerda: 8:00-17:30 Péntek: 8:0012:00
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Az étkezési díjak összege az MKMK honlapján a http://mkmkozpont.hu/igenyles-letoltheto-dokumentumok menüpont alatt
megtalálható, illetve a tanévkezdéskor az MKMK által kiküldött szülői tájékoztatóban is szerepel. Honlapunkon olvashatják az
aktuális étlapokat is.
Az étkezéssel kapcsolatos kedvezmények dokumentumai az iskolai ügyintézőnél adhatók le, melyek tartalmi feldolgozását az
MKMK munkatársai végzik.
Az étkezési igényeket rögzítő iskolai ügyintéző neve és elérhetőségei:
név: Piatrikné Ruzsnavszky Beáta
telefonszám: 46/508-912 e-mail cím: gazdasagi@hermangimnazium.hu
Étkezési térítési díjak:
Napközi: 466 Ft
3x étkezés napközi nélkül: 466 Ft
Általános iskola ebéd: 314 Ft
Középiskola ebéd: 330 Ft
A normatív kedvezmény megállapítását az alábbiakra tekintettel lehet kérni:
3 vagy többgyermekes családban élők,
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek.
A normatíva igénylőlapot az igazolással együtt a térítési díj fizetése előtt le kell adni a gazdasági irodában.
A 3 gyermekes kedvezményhez nem kell MÁK igazolás.
Tartós beteg kedvezményhez orvosi igazolást és MÁK által kiadott igazolást kell csatolni.
RGYK-hoz az Önkormányzat által kiadott igazolást kell mellékelni.
DSE tagdíj
Iskolánkban Diák Sport Egyesület működik, melynek tagdíja 2000 Ft/tanév, ami nem kötelező, aki támogatni szeretné az iskola
sportéletét, de nem szeretne tagja lenni az egyesületnek támogató díjat fizethet önkéntes alapon, ennek díja egy tanévre 1500 Ft.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Nem volt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az iskola épülete reggel 6.30-tól este 18 óráig van nyitva.
A sportcsarnok bejárata csak 14 órától van nyitva.
A diákok belépését a portás felügyeli.
A portás kérésére a tanuló a diákigazolványával vagy az ellenőrzőjével köteles igazolni tanulói jogviszonyát.
A nyitva tartás alatt a tanárok által felügyelt programokon kívül 16 óra után a diáktársalgóban és az aulában szabadon
tartózkodhatnak a tanulók, egyéb helyen pedig csak akkor, ha a portás tud róla.
A tanítás 8.00 órakor kezdődik. A tanórák 45 percesek, a szünetek 10 percesek, a 2. szünet 15 perces.
A tanulónak 7.55-kor iskolában kell lennie.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
2020/2021. Tanév rendje
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ESEMÉNYTERVEZŐ
DÁTUMESEMÉNY NEVEFELELŐS
2020.08.29Gólyatábor
2020.08.30Madarász Péter
2020.08.31
2020.09.01Első tanítási nap
2020.09.029/2 osztály szülői értekezletVeres Pálné of.
2020.09.039/4 osztály szülői értekezleteOrliczki Ágnes of.
2020.09.04
2020.09.05
2020.09.06
2020.09.07A jelentkezések határnapja az októberi érettségi vizsgára / 5/1 osztály szülői értekezleteKulyassa Zsolt of.
2020.09.085/2 osztály szülői értekezleteBialkó Lászlóné of.
2020.09.099/3 osztály szülői értekezleteMakán Ferenc of.
2020.09.10"9/ny, 9/kny osztály szülői értekezlete Irinyi János Kémiaverseny (9.00-12.00) / Jelentkezés DSD II.vizsgára (12/3., 12/1)""Kóródi Zoltán of. /
Molnár Krisztina /
Várhegyi Mária"
2020.09.11
2020.09.12
2020.09.13
2020.09.14
2020.09.15
2020.09.16
2020.09.17Herman Ottó vetélkedőDr.Farkas Anna
2020.09.18"Kopaszavató /
OKTV jelentkezési lap leadási határidő /
Hevesy György Kémia Verseny ""Juhász Attila/Pilz Olivér /
Dezsőfi György
"
2020.09.19
2020.09.20
2020.09.21Online szülői választmányi tájékoztatásMadarász Péter
2020.09.22
2020.09.23
2020.09.24Mazsola-avatóBilkayné Mészáros Andrea
2020.09.25Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolai mozgástevékenységek témanapja / OKTV jelentkezések összesítése,
megküldése az ADAFOR-ba
2020.09.26
2020.09.27Irinyi János Kémiaverseny - Labor
2020.09.28
2020.09.29
2020.09.30"Magyar népmese napja /
Jekelfalussy Piller György emléktábla avatása az iskola falán""Draskóczyné Szabó Noémi /
Szopkó Róbert
"
2020.10.01A zene világnapjaNagy Iván
2020.10.02"Angol olvasási csapatverseny meghirdetése a kisgimnazistáknak /
A német egység napja -rádiós megemlékezés és fordítói verseny""Pásztor Anett /
Baileyné Patakfalvy Emese"
2020.10.03Curie Kémia Emlékverseny - középiskoláknakHerman Ottó Gimnázium szervezi
2020.10.04
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2020.10.05
2020.10.06Emlékezés az aradi vértanúkra - rádiós műsorKulyassa Zsolt
2020.10.07
2020.10.08
2020.10.09Bolyai Matematika Csapatverseny 5-8.évf. (14.30-tól)Gulyásné Nemes Katalin
2020.10.10
2020.10.11
2020.10.12Anyanyelvi rádiós műsorAnyanyelvi hét programjaiCsutorás Krisztina / Orliczki Ánges
2020.10.13
2020.10.14Bolyai Természettudományi Csapatverseny nevezési határidőDr. Farkas Anna
2020.10.15OSA határidőDezsőfi György
2020.10.16Őszi írásbeli érettségi vizsgák október 16-30.
2020.10.17Curie Kémia Emlékverseny - országos döntő - Szolnok
2020.10.18
2020.10.19
2020.10.20Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatalaDudás Imre
2020.10.21
2020.10.2256-os forradalom - ünnepi műsor / Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napHornyák Péter
2020.10.23Őszi szünet
2020.10.24
2020.10.25
2020.10.26
2020.10.27
2020.10.28
2020.10.29Hevesy Gy.Kémia Verseny - Eger
2020.10.30
2020.10.31
2020.11.01
2020.11.02Történelem OKTV I.forduló
2020.11.03Földrajz OKTV I. forduló
2020.11.04Informatika II.kat. OKTV
2020.11.05
2020.11.06Bolyai Anyanyelvi Csapatv. (5-8.évf.) körzeti fordulóFegyvernekiné, Juhászné
2020.11.07
2020.11.08
2020.11.09Angol 'olvasási' verseny a kisgimnazistáknak Pásztor Anett
2020.11.10Matematika I.II.kat. OKTV I.forduló
2020.11.11Magyar OKTV / Fogadóóra (16.00-18.00)Pilzné Nagylaki Tünde
2020.11.12Fizika I.II. kat. OKTV I.fordulóEmelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
2020.11.13Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny (9-12.évf.) körzeti forduló / Dűrer Mat.versenyFegyvernekiné, Juhászné
2020.11.14
2020.11.15
2020.11.16"Kémia OKTV I.II.kat I. forduló
DSD II. próbaszóbeli"Várhegyi Mária
2020.11.17"Biológia I.II.kat. OKTV I.forduló
Nyílt nap 4. évfolyamosoknak""
Dudás Imre"
2020.11.18"Informatika I.kat. OKTV
Nyílt nap miskolci 8. évfolyamosoknak""
Dudás Imre"
2020.11.19"Francia OKTV I.II.kat. I.forduló
Nyílt nap vidéki 8. évfolyamosoknak""
Dudás Imre"
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2020.11.20Dűrer Mat.verseny II.fordulóMatematika mk.
2020.11.21Bolyai Matematika Csapatverseny (5-8.évf) döntő BP.Gulyásné Nemes Katalin
2020.11.22
2020.11.23Angol OKTV I.II.kat. I.fordulóKözépszintű szóbeli érettségi vizsgák
2020.11.24DSD II. írásbeli (Avasi Gimnáziumban)Várhegyi Mária, Baileyné P.Emese
2020.11.25Spanyol I.II.kat OKTV 1. forduló
2020.11.26Matematika III.kat. OKTV I.forduló
2020.11.27Kutatók éjszakájaTepliczky István
2020.11.28Hungeo Contest angol nyelvű földrajzverseny - BudapestDr.Farkas Anna
2020.11.29
2020.11.30Magyar irodalom OKTV I.forduló
2020.12.01"Dráma OKTV I.forduló /
Varga Tamás Mat.Verseny (7-8.évf)""
Gulyásné Nemes Katalin"
2020.12.02
2020.12.03KT MikulásPilz Olivér
2020.12.04"Szalagavató /
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára""Kiss Zoltán
"
2020.12.05
2020.12.06Fakultatív adventi kirándulás BudapestreOrliczki Ágnes
2020.12.07Zrínyi Ilona Matematikaverseny (5-12.)Gulyásné Nemes Katalin
2020.12.08Történelem OKTV 2.forduló
2020.12.09
2020.12.10
2020.12.11Foodvent' - adventi gasztro-partySzakácsné R.Ágnes, Szekeresné K. Edit
2020.12.12Tanítás nélküli munkanap (bedolgozós szombat- áthelyezve: 2021. január 23.)
2020.12.13
2020.12.14
2020.12.15DSD II. szóbeli vizsgaVárhegyi Mária, Baileyné P.Emese
2020.12.16
2020.12.17Klubdélutánokosztályfőnökök
2020.12.18"Klubdélutánok /
Karácsonyi koncert / A téli szünet előtti utolsó tanítási nap""osztályfőnökök /
Nagy Iván"
2020.12.19Téli szünet
2020.12.20
2020.12.21
2020.12.22
2020.12.23
2020.12.24
2020.12.25
2020.12.26
2020.12.27
2020.12.28
2020.12.29
2020.12.30
2020.12.31
2021.01.01
2021.01.02
2021.01.03
2021.01.04Földrajz OKTV 2. forduló
2021.01.05
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2021.01.06
2021.01.07Vizuális kultúra OKTV I.forduló
2021.01.08Dűrer Matverseny Döntő 5-8.évf.
2021.01.09Informatika II.kat. OKTV 2. forduló
2021.01.10
2021.01.11NETFIT mérés kezdő napja / Megyei Matematika verseny 5-12.évf.)testnevelők / HOG Matematika mk.
2021.01.12
2021.01.13
2021.01.14
2021.01.15Jelentkezés DSD I.vizsgára / OÁTV iskolai forduló
2021.01.16
2021.01.17Sítábor ???
2021.01.18Bolyai Matematika Csapatverseny (9-12.évf) (14.30-tól)
2021.01.19
2021.01.20Magyar nyelv OKTV 2.forduló
2021.01.21"Angol OKTV II.ford. I.kat /
Magyar kultúra napja rádiós műsor / ""Emléknyomok"" címmel fotókiállítás az aulában /
félévi osztályozó konferencia ""Nagy Iván /
Bakos Júlia Márta /
Gyuricza Judit"
2021.01.22"I. félév utolsó tanítási napja
Téli sportnap""
Dudás Imre"
2021.01.23Központi írásbeli felvételi vizsgák (10.00)"
Dudás Imre"
2021.01.24
2021.01.25Matematika I.II.kat. OKTV 2.forduló
2021.01.26"Kémia OKTV I.II.kat 2. forduló /
Varga Tamás Mat.Verseny 14.00-tól Földesben (7-8.évf.)"
2021.01.27"Francia OKTV II.ford. /
szülői értekezlet (17.00)"Pilzné Nagylaki Tünde
2021.01.28"Angol OKTV II.ford. II.kat /
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák (14.00)""
Dudás Imre"
2021.01.29Félévi értesítők kiosztásaosztályfőnökök
2021.01.30Informatika I. OKTV 2.forduló
2021.01.31
2021.02.01
2021.02.02
2021.02.03Fogadóóra (16.00-18.00)Pilzné Nagylaki Tünde
2021.02.04
2021.02.05"Klubdélutánok /
Bolyai Természettudományi Csapatverseny (14.30-tól)"Dűrer Matematikaverseny 9-12.évf."osztályfőnökök /
Dr.Farkas Anna"
2021.02.06
2021.02.07
2021.02.08"A központi írásbeli felvételi vizsgán résztvettek értesítése az eredményekről /
Biológia I. II.kat. OKTV 2.forduló""Dudás Imre
"
2021.02.09Spanyol I.kat. OKTV 2.forduló
2021.02.10Magyar irodalom OKTV II.forduló
2021.02.11Fizika I.II. kat. 2.forduló
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2021.02.12Klubdélutánok / Vizuális kultúra OKTV 2.fordulóosztályfőnökök
2021.02.13
2021.02.14
2021.02.15"Jelentkezés az érettségi vizsgákra / a felsőoktatási képzésekre /
Dráma OKTV 2.forduló/ Spanyol II.kat OKTV 2.forduló
A mohácsi busójárás - kirándulás Mohácsra""12-es osztályfőnökök - jegyzők /

Bakos Júlia"
2021.02.16
2021.02.17
2021.02.18
2021.02.19"Klubdélutánok /
Tanulói jelentkezések a szóbeli vizsgára""osztályfőnökök /
Dudás Imre"
2021.02.20
2021.02.21
2021.02.22Megyei Mat.verseny (5-12.évf) II.fordulóGulyásné Nemes Katalin
2021.02.23
2021.02.24
2021.02.25Emlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira - rádiós műsorEhrlich Enikő
2021.02.26Tanítás nélküli munkanap - Szóbeli felvételi vizsga 4. évfolyamosoknakDudás Imre
2021.02.27Bolyai Matematika Csapatverseny döntő (9-12.)
2021.02.28
2021.03.01Tanítás nélküli munkanap - Szóbeli felvételi vizsga 8. évfolyamosoknakPénzhétDudás Imre
2021.03.02Varga Tamás Mat.Verseny (7-8.évf.) 14.00-tól Földesben
2021.03.03
2021.03.04
2021.03.05
2021.03.06"Curie Kémia Emlékverseny 2020/21. - területi döntő /
Informatika II.kat OKTV döntő"Herman Ottó Gimnázium szervezi /Molnár K., Csorba Gy., Tepliczky I.
2021.03.07
2021.03.08
2021.03.09
2021.03.10DSD I írásbeli nyelvvizsgaJuhászné Szemán Renáta
2021.03.11
2021.03.121848-as forradalom - ünnepi műsor / Matematika I.II.kat OKTV döntőVály György
2021.03.13Bolyai Természettudományi Csapatverseny (10.30-tól)Dr. Farkas Anna
2021.03.14
2021.03.15Nemzeti ünnep
2021.03.16"A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala /
Angol OKTV döntő I.kat"Dudás Imre
2021.03.17Angol OKTV döntő II.kat
2021.03.18Spanyol I.kat OKTV döntő
2021.03.19Vizuális kultúra OKTV döntő
2021.03.20Kémia I.II.kat OKTV döntő
2021.03.21
2021.03.22Digitális témahét
2021.03.23"Francia nap /
Diákok hangversenye /
""Klopfer Ágnes /
Nagy Iván
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"
2021.03.24Szülői értekezlet (17.00-18.00) Fogadóóra (18.00-19.00) / Spanyol II.kat OKTV döntőPilzné Nagylaki Tünde
2021.03.25
2021.03.26
2021.03.27Biológia I.II. kat OKTV döntő
2021.03.28
2021.03.29Herman hétHriczuné Tóth Zsuzsa, 11.osztályfőnökök
2021.03.30
2021.03.31A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2021.04.01Tavaszi szünet
2021.04.02
2021.04.03
2021.04.04
2021.04.05
2021.04.06
2021.04.07Project-nap A digitális témahéthez kapcsolódó projektbemutató Makán Ferenc
2021.04.08Költészet napjaBilkayné Mészáros Andrea, Csutorás Krisztina
2021.04.09"Herman nap (pályaválasztási nap) /
Öregdiák találkozó"Hungeo Contest angol nyelvű földrajzverseny - Pécs"Gyuricza Judit/
Madarász Péter"
2021.04.10Informatika I.kat OKTV döntő
2021.04.11
2021.04.12Történelem OKTV döntőKönyvbörze, Papírgyűjtés
2021.04.13Földrajz OKTV döntő
2021.04.14Francia OKTV döntő
2021.04.15Magyar irodalom OKTV döntő
2021.04.16Emlékezés a holokauszt áldozataira - rádiós műsorTakács Márta
2021.04.17Fizika I.II.kat OKTV döntő
2021.04.18
2021.04.19Magyar nyelv OKTV döntő / ÉrtekezletFenntarthatósági témahétigazgatóság
2021.04.20Dráma OKTV döntő
2021.04.21
2021.04.22"Érettségi tájékoztató érettségizőknek /
Föld napja""Dezsőfi György/
Farkas István"
2021.04.23
2021.04.24
2021.04.25
2021.04.26
2021.04.27Osztályozó konferencia 12. évfolyamnakGyuricza Judit
2021.04.28Szerenád12. évfolyam osztályfőnökök
2021.04.29
2021.04.30"Felvételről-elutasításról szóló értesítés megküldése a jelentkezőknek és az általános iskoláknak /
Végzősök utolsó tanítási napja / Ballagás 17.00""Dudás Imre /
Kiss Zoltán"
2021.05.01A munka ünnepe
2021.05.02
2021.05.03Írásbeli érettségi vizsgák
2021.05.04
2021.05.05
2021.05.06
2021.05.07
2021.05.08Curie Kémia Emlékverseny 2020/21. - országos döntő - SzolnokMolnár K., Csorba Gy., Tepliczky István
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2021.05.09
2021.05.10
2021.05.11
2021.05.12
2021.05.13Angol napSzabados Krisztina / Benes Péter
2021.05.14
2021.05.15
2021.05.16
2021.05.17
2021.05.18
2021.05.19Idegen nyelvi mérés 6., 8., évfolyamGyuricza Judit
2021.05.20
2021.05.21Múzeumpedagógiai foglalkozás (Magyar Nyelv Műzeuma)Bilkayné Mészáros Andrea
2021.05.22
2021.05.23
2021.05.24Pünkösd
2021.05.25
2021.05.26Országos kompetenciamérés 6., 8., 10. évfolyamGyuricza Judit
2021.05.27
2021.05.28Tanulmányi kirándulásosztályfőnökök
2021.05.29
2021.05.30
2021.05.31
2021.06.01A felvételi kérelmek jogorvoslati eljárásának befejezése a fenntartónálMadarász Péter
2021.06.02Belső vizsgák (június)szaktanárok
2021.06.03Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
2021.06.04Nemzeti Összetartozás NapjaSzopkó Róbert, Kulyassa Zsolt
2021.06.05Alapítványi Kertiparti Madarász Péter
2021.06.06
2021.06.07PedagógusnapOrliczki Ágnes és a 9/4.
2021.06.08
2021.06.09
2021.06.10
2021.06.11Osztályozó konfeernciaGyuricza Judit
2021.06.12
2021.06.13
2021.06.14Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
2021.06.15Iskolagyűlés / utolsó tanítási napMadarász Péter
2021.06.16
2021.06.17
2021.06.18
2021.06.19
2021.06.20
2021.06.21Bizonyítványosztásosztályfőnökök
2021.06.22
2021.06.23
2021.06.24BeiratkozásDezsőfi György
2021.06.25
2021.06.26
2021.06.27
2021.06.28
2021.06.29
2021.06.30
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2021.07.01
2021.07.02
2021.07.03
2021.07.04
2021.07.05
2021.07.06
2021.07.07
2021.07.08
2021.07.09
2021. júliusBalacin kisgimnazistáknakMadarász Péter
2021. augusztusBalacin Bootcamp / GólyatáborBuza Attila
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
A 2019/2020-as tanévben pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem volt.

Utolsó frissítés: 2020.12.10.

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=029261
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
Iskolánkban az elmúlt öt tanévben nem volt évfolyamismétlő diák.
A 2019/2020. tanévben 8 diák érkezett iskolánkba és 9 diák távozott tőlünk.
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=029261
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett, amelyek kötelező és választható tantárgyi órákból állnak – a tanulók érdeklődési
igényei szerint tanórán kívül foglalkozásokat szervez.
Az intézményben az alábbi tanórán kívüli foglalkozási formák léteznek:
?tehetséggondozás (felvételire, versenyre felkészítők)
?szakkörök
?önszerveződő diákkörök
?diáksportkörök
?felzárkóztató foglalkozások
?napközi otthon
?kulturális rendezvények
A fenti foglalkozások helyét és időtartamát rögzíteni kell a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt.
A tanórán kívüli foglalkozások kínálatát a tanév végén ismerteti az iskola a tanulókkal, és felméri az igényeket. A következő
tanév első hetében kell a tanulóknak és szülőnek – 14 év alatti gyerek esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia arról, hogy mely
foglalkozásokat szeretné igénybe venni. A felsorolt foglalkozások az iskola alaptevékenységéhez kötődnek, így vagy ingyenes
vagy térítési díjas formában kerülnek bevezetésre.
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A tehetséggondozás, a szakkörök a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően, a munkaközösségvezetők javaslatára az igazgató döntése alapján indítható. A foglalkozások meghatározott tematika alapján történnek, erről,
valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni.
A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre. Szakmai irányításukat a tanulók kérése alapján pedagógusok vagy külső
szakemberek végzik igazgatói engedéllyel, a működés feltételeinek intézményi támogatásával.
Az iskolai énekkar is diákkörként működik meghatározott időkeretben. Vezetője az igazgató által megbízott kórusvezető tanár.
Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját.
A felzárkóztató foglalkozás célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkózás. Az
osztályfőnök, a szaktanár közös javaslata alapján indulhat az igazgató által megbízott pedagógus vezetésével.
Az iskolai diáksportkörök a tanulók sportolási igényeihez igazodva működnek. A tanórai testnevelés órák mellett napi kétszer
45 perces tömegsportórát és minimum heti 20 órában diáksportköri foglalkozásokat biztosít az iskola.
A tanórán kívüli foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető tanár nevét, működésének időtartamát tanév elején a
tantárgyfelosztás rögzíti.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
A házi feladatnak mint önálló tanulási munkának a jelentősége:
·
·
·
·

fontos szerepe van a tanulás tanulásában,
szerves kapcsolatot tart fönn két tanítási óra között,
nélkülözhetetlen az ismeretek megszilárdításához, emlékezetbe véséshez,
segíti az alapfogalmak, összefüggések megértését, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését.

Alapelvek:
·
A házi feladat legyen a tanuló felkészültségének megfelelő.
·
Az 5-évfolyamtól fölfelé haladva fokozatosan növekedjen a produktív jellegű feladatok aránya a reproduktív típusú
feladatokkal szemben.
·
Az önálló ismeretszerzést, információ feldolgozást kívánó feladatoknál gondoskodni kell arról, hogy a tanár által
megjelölt források, segédeszközök minden tanuló számára rendelkezésre álljanak.
·
Legyen megfelelően előkészítve, pontosan meghatározva a tennivaló, a határidő, a felhasználható eszközök.
·
Rendszeresen ellenőrizve legyen.
Korlátok:
·
Lényeges a házi feladat elkészítéséhez szükséges időtartam megállapítása, amelynek meghatározásához a
tanulócsoportba tartozó diákok között az átlagos képességű tanuló számára szükséges időt kell figyelembe venni.
·
A napi írásbeli és szóbeli házi feladat elkészítésének időtartama tantárgyanként ne haladja meg átlagosan a napi 30-40
percet.
·
Az ennél hosszabb időt igénybe vevő több témát átfogó feladatok elvégzéséhez egy hetet biztosítani kell.
·
Hétvégére, hosszabb, több napos szünetekre az egyik óráról a másikra adottnál ne legyen több a házi feladat.
·
A szóbeli és írásbeli házi feladatok arányát a tantárgyak követelményei határozzák meg.
Iskolai dolgozatok szabályai a házirend szerint:
A tanulóval egy napon csak egy témazáró dolgozatot lehet íratni. A két leckénél több tananyagot tartalmazó szóbeli vagy
írásbeli számonkéréseket legalább egy héttel (5 munkanap) korábban be kell jelenteni. Az időpontok egyeztetése az
osztálytitkár, illetve a csoport által felkért tanuló feladata.
A tanuló joga, hogy bármely dolgozatának értékelését két héten (10 munkanap) belül megismerhesse, a javításra vonatkozóan
érdemi információt, választ kapjon. Ha a tanuló bármely dolgozatának értékelését három héten (15 munkanap) belül sem
ismerheti meg, kérheti, hogy érdemjegye ne kerüljön be a naplóba és ne számítson bele a félévi, év végi osztályzatába. A kérés
teljesítése kötelező. Ebben az esetben a dolgozat újra megíratható.
Az elmaradt számonkérések pótlásáról a szaktanár dönt. Előzetes jelzés után egy hónapon belül bármikor pótoltatható. A
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témazáró dolgozatot kötelező pótolni.
A témazáró dolgozatot az iskola 1 évig köteles megőrizni, azt a szülő fogadóórákon megtekintheti, vagy a tanuló digitális
másolatot készíthet róla.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
A tanulmányok alatti vizsgák szabályozásáról a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletének 64-73.§ rendelkezik. Helyben
szabályozandók a vizsga részei, követelményei és az értékelés.
A tanulmányok alatti vizsgákat az iskolában, vagy külön kérésre a Kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottság
előtt lehet tenni.
A tanulmányok alatti intézményi vizsgák típusai
Osztályozó vizsga
A tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie, ha
- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
- tanulmányait magántanulóként folytatja,
- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt
tegyen eleget,
- az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában 250 tanóránál többet mulasztott,
- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott,
- az iskolai nevelés-oktatás felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékánál többet mulasztott,
- és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, és a nevelő testület engedélyezi az osztályozó vizsgát.
- előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása a gimnázium helyi tanterve szerint csak
magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a hiányzó év/évek tananyagából kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig
osztályozó vizsgát tennie.
Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok megrövidítésére is engedélyt kap a
tanuló. Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet.
A tanítási év végén osztályozatlan tanuló nem tehet osztályozó vizsgát, csak javítóvizsgát. Ha a szabályosan megtartott
javítóvizsgája elégtelen, tanévet kell ismételnie.
Különbözeti vizsga
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő a gimnázium a különbözeti vizsga
letételét. Erre akkor van szükség, ha a jelentkező a helyi tantervünkben szereplő tantárgyak éves óraszámainál kevesebb órában
tanulta az adott tárgyat.
Ugyancsak különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból is. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának
meghatározása során mindig egyedileg kell az iskola vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.
Javítóvizsga
A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha
- a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott,
- a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt
időpontig nem tette le,
- szakmai gyakorlatból a nevelő testület a gyakorlati képzés szervezőjének egyetértésével engedélyezte,
- az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott.
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Javítóvizsga az augusztus 21-től augusztus 31-ig terjedő időszakban szervezhető. Ha az osztályozó vagy különbözeti vizsgára a
tanév közben kerül sor, s a tanuló elégtelen minősítést szerez, a vizsgát követő három hónapon belül kell a javítóvizsga
időszakot kijelölni.
Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben teljesíti, osztályzatait minden
érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat
valamennyi elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi
követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga
évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni.
Pótló vizsga
Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad, pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát
lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni.
A tanulmányok alatti intézményi vizsgákkal kapcsolatos általános szabályok
Az iskolában a vizsgák az igazgató által megbízott vizsgabizottság előtt zajlanak. A vizsgák írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati
vizsgarészekből állhatnak.
Az egyes tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv tartalmazza.
Az írásbeli maximális ideje vizsgatárgyanként legfeljebb 60 perc. Egy napon legfeljebb 3 írásbeli vizsgát lehet megtartani, a
vizsgák között pihenőidővel. Az írásbeliről jegyzőkönyv készül a megfelelően kialakított ülésrenddel, az esetleg előforduló
rendkívüli események, szabálytalanságok leírásával, a dolgozatokat beszedő felügyelőtanár aláírásával. A javító tanár piros
tollal javítja ki a dolgozatokat, rávezeti az eredményt és aláírja.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a vizsgabizottság jelenlétében tantárgyanként tételt húz, kiválasztja a hozzá tartozó segédeszközt,
majd (az idegen nyelv kivételével) legalább 30 perc felkészülési idő után önállóan felel. A szóbeli feleltetés időtartama nem
lehet több 15 percnél.
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljesen tájékozatlan, az elnök egy alkalommal póttételt húzat. A következő vizsgatárgy
tételhúzása előtt a vizsgázónak legalább 15 perc pihenőideje van, ez alatt elhagyhatja a vizsgatermet. Egy napon legfeljebb 3
tárgyból szóbelizik egy vizsgázó. A szóbeli felelet végén az elnök rávezeti a javasolt értékelést a jegyzőkönyvre.
Ha a tanuló nagyon komoly indokkal nem tud megjelenni a vizsgán, akkor írásban kérheti az igazgatótól (az igazolást
mellékelve), hogy másik napon vizsgázhasson.
Vizsgaidőszakok
A tanulmányok alatti vizsgát a rendes vizsgaidőszakokban lehet letenni. Osztályozó vizsgát az iskola tanítási év (szorgalmi idő:
szeptember 1-jétől a következő év június 15-éig terjedő időszak) során bármikor szervezhet. A vizsgaidőszakok a következők:
Félévi: a félév utolsó napja előtt két tanítási hét,
Tavaszi: az aktuális tanév rendjében szereplő május-júniusi érettségi vizsgaidőszak első vizsganapját megelőző második hét,
Év végi: az utolsó tanítási nap előtti két tanítási hét,
Nyári: augusztus 21-31 közötti javítóvizsga időszak
Őszi(csak indokolt esetben): szeptember első két tanítási hete,
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
OsztályOsztályfőnökLétszám
5/1Kulyassa Zsolt38
5/2Bialkó Lászlóné38
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6/1Bilkayné Mészáros Andrea36
6/2Hriczuné Tóth Zsuzsanna36
7/1Buza Attila39
7/2Molnár Krisztina39
8/1Pilzné Nagylaki Tünde39
8/2Podhorszky Judit40
9/1Gulyáné Nemes Katalin38
9/2Veres Pálné37
9/3Makán Ferenc36
9/4Orliczki Ágnes39
9/nyKóródi Zoltán12
9/knyKóródi Zoltán16
10/1Szopkó Róbert32
10/2Juhász Attila30
10/3Takács Márta33
10/4Kiss Zoltán37
11/1Takács Zoltán34
11/2Hornyák Péter István34
11/3Kövi Judit30
11/4Varga Dénes37
12/1Juhászné Szemán Renáta37
12/2Szamosfalvy Tamás33
12/3Pántyáné Kuzder Mária34
12/4Vály Péter György36
Iskolai létszám:890 fő

Utolsó frissítés: 2020.12.10.

7. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-029261-0
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-029261-0
https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-029261-0

A közzétételi lista letöltésének dátuma:
2021. január 06.
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