
Közzétételi lista a 229/2012. kormányrendelet 23. §-a alapján 

 

(1.) 

a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót iskolánk honlapján a 

www.klgbp.hu/Felveteli.html  menüpontban található meg. 

 

b) A beiratkozásra meghatározott időt a felvételi értesítéssel egyidőben küldjük meg; 

    a fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 14 

c) a térítési díjakról, kedvezményekről és egyéb jogosultságokról: 

http://www.klgbp.hu/media/dokumentumok/hivdokumentumok/KLG%20SZMSZ-

2016_08_25.pdf 

http://www.klgbp.hu/media/dokumentumok/hivdokumentumok/Hazirend_2016_11.pdf 

 

d) a fenntartói értékelés: - 

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 6.30 – 18.30 között; 

az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai: 

http://www.klgbp.hu/media/dokumentumok/Eves_programok/rovidevesprogram_2017-

2018_kossuth1.pdf 

 

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai: - 

g) a szervezeti és működési szabályzat, a házirend, a pedagógiai program: 

 http://www.klgbp.hu/Dokumentumok.html 

 

 (3)  
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: 

 végzettség teljes/rész tanított szak további szak 

1.  egyetem teljes angol  

2.  egyetem teljes magyar német 

3.  egyetem rész filozófia etika 

4.  egyetem teljes matematika  

5.  egyetem teljes matematika biológia 

6.  egyetem teljes fizika kémia 

7.  egyetem teljes informatika  

8.  egyetem teljes magyar orosz 

9.  egyetem teljes magyar német 

10.  egyetem teljes matematika német 

11.  egyetem teljes német orosz 

12.  egyetem teljes matematika informatika 

13.  egyetem teljes történelem angol 

14.  egyetem teljes spanyol  

15.  egyetem teljes testnevelés  

16.  egyetem teljes matematika fizika 

17.  egyetem teljes biológia kémia 

18.  egyetem teljes német  

19.  egyetem óraadó ének  

20.  egyetem teljes történelem német 

21.  egyetem teljes magyar ének 

22.  egyetem teljes matematika fizika 

23.  egyetem teljes testnevelés  

24.  egyetem teljes magyar média 

25.  egyetem rész pszichológus  

26.  egyetem rész angol  
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27.  egyetem teljes történelem német 

28.  egyetem rész földrajz német 

29.  egyetem teljes német  

30.  egyetem teljes német  

31.  egyetem teljes spanyol magyar 

32.  egyetem teljes spanyol magyar 

33.  egyetem teljes angol orosz 

34.  főiskola teljes angol  

35.  egyetem teljes magyar történelem 

36.  főiskola teljes német angol 

37.  egyetem teljes földrajz rajz 

38.  egyetem teljes angol orosz 

39.  egyetem rész német  

40.  főiskola teljes magyar könyvtár 

 

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai    

    végzettsége és szakképzettsége: 

1.  iskolatitkár főiskola 

2.  rendszergazda főiskola 

(folyamatban) 

3.  laboráns érettségi 

 

 

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei: 

https://kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035323 

 

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: 

 

A 2016-2017. tanévben különböző okok miatt 7 tanuló távozott az intézményből  

(Teljes létszám: 437 fő) 

 

A 2016-2017. tanévben 9 tanuló bukott 1-1 tantárgyból. Évfolyamismétlésre mindössze 2 

tanulót kötelezett a bizottság.

https://kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035323


e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei: 

  

 érettségizők száma 87 

 bizonyítványt szerzett 87   

 tanúsítványt szerzett 1   

 középszintű érettségi vizsgák száma  351   

 emelt szintű érettségi vizsgák száma  71 (17%)   

 

 

 

 

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: 

http://www.klgbp.hu/media/dokumentumok/hivdokumentumok/pp_2013_klg.pdf 

42. old. és 71. oldal 

 

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: 

http://www.klgbp.hu/media/dokumentumok/hivdokumentumok/pp_2013_klg.pdf - 84. old. 

    http://www.klgbp.hu/media/dokumentumok/hivdokumentumok/Hazirend_2016_11.pdf -  

6-7.old. 

 

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett ideje: 

http://www.klgbp.hu/media/dokumentumok/hivdokumentumok/pp_2013_klg.pdf 

http://www.klgbp.hu/media/dokumentumok/hivdokumentumok/Hazirend_2016_11.pdf - 

17. old. 

érettségi vizsgatárgy  szint  jelentkezők száma  százalékos  osztályzatátlag 

angol nyelv emelt 11 72 % 4.73 

angol nyelv közép 43 84 % 4.70 

biológia emelt 4 47 % 3.50 

biológia közép 5 72 % 4.20 

emberismeret és etika közép 4 85 % 4.75 

filozófia közép 2 88 % 5.00 

fizika közép 5 84 % 4.80 

földrajz közép 3 68 % 3.67 

informatika emelt 5 76 % 4.80 

informatika közép 16 82 % 4.62 

kémia emelt 1 40 % 3.00 

kémia közép 2 67 % 3.50 

magyar nyelv és irodalom közép 87 76 % 4.40 

matematika emelt 7 76 % 4.71 

matematika közép 80 73 % 4.10 

német nyelv emelt 32 82 % 4.97 

német nyelv közép 6 71 % 4.00 

spanyol nyelv emelt 2 63 % 4.50 

spanyol nyelv közép 11 77 % 4.45 

testnevelés közép 7 91 % 5.00 

történelem emelt 7 72 % 4.57 

történelem közép 80 67 % 3.99 
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i) az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma a 2017-2018.  

   tanévben: 

 

9.KNY 32 

9.NY 33 

9.A. 32 

9.B 31 

9.C 32 

10.A 33 

10.B 32 

10.C 26 

11.A 30 

11.B 31 

11.C 28 

12.A 32 

12.B 34 

12.C 29 

 
 


