
Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 

PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 23.§- a alapján az alábbiakban olvashatók intézményünk közzétételi listájának egyes 

elemei. 

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 

 

Iskolánk négy, illetve öt évfolyamos gimnáziumi képzést folytat. A 2021/2022-es tanévben a 

9. évfolyamon 6 gimnáziumi osztályt indítunk. Emelt óraszámú képzést biztosítunk az 

osztályprofilnak megfelelően angol, német, biológia, fizika, kémia, matematika, informatika és 

humán (irodalom, történelem) tantárgyakból. A sportágismereti osztályunkban heti öt, helyben 

tartott testnevelés óra lesz. A humán osztálytípusban az érettségi tantárgyak és az idegen 

nyelvek órái kapnak nagyobb szerepet. Új képzési elemünk a nyelvi előkészítő osztály a „D” 

jelű osztálytípusunkban. 

 

A 2020/21-es tanév szeptemberében az iskolát bemutató online nyílt napot tartunk. Ezt 

követően osztálytípusok szerint váltózó számú ingyenes felvételi előkészítőt indítunk október-

február között. 

 

Az osztályokba történő felvételről a felvételi eljárást követően 

 a 7. év vége és a 8. félév tantárgyi eredményei (a készségtárgyak nélkül a bizonyítványban, 

illetve a félévi értesítőben szereplő tíz tantárgy: magyar nyelv, irodalom, történelem, 

matematika, biológia, fizika, kémia, földrajz, idegen nyelv, informatika. Amennyiben a 

tanuló komplex természettudományt tanul, az adott jegyet négyszeres szorzóval számoljuk. 

Ha egyéb osztályzattal (pl. informatika) nem rendelkezik, akkor a többi jegy átlagának 

egészre kerekített értékével egészítjük ki a szerzett jegyek összegét.), 

 a matematika és magyar nyelvtan központi írásbeli, valamint 

 a gimnázium által megszervezett szóbeli felvételi eredményeinek figyelembevételével az 

igazgató dönt a határidőre leadott jelentkezési lapok alapján. 

 

 

A beiratkozásra meghatározott idő 

Beiratkozás a gimnázium 9. évfolyamára: 2021. június 22. 

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 6 osztály/évfolyam 

 



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 különböző díjakról és kedvezményekről részletesen a Házirend „Térítési díjak, szociális 

jellegű támogatások” c. fejezetében tájékozódhatnak. 

https://babits.pte.hu/dokumentumfile/Babits_hazirend52.pdf 

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai és időpontjai 

https://pte.hu/kozneveles 

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 

Az intézmény nyitva tartása: 

 

A szorgalmi időszakban reggel 6.45 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, legkésőbb 

17.00 óráig (titkárság: 7.30-15.30). 

 

 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai 

Tanévnyitó iskolagyűlés 2020. szeptember 1. 

9. évfolyam közösségépítő kirándulása 2020. szeptember 4. 

Tanulásmódszertani minikurzus a 9. évfolyam számára 2020. szeptember 2-3. 

A Szülők közösségének év eleji megbeszélése 2020. szeptember 7. 

Szülői értekezlet 2020. szeptember 14. és 16. 

Online nyílt nap 2020. szeptember 19. 

A magyar dráma napja - megemlékezés 2020. szeptember 21. 

Megemlékezés az aradi vértanúkról 2020. október 6. 

Felvételi előkészítők kezdete 2020. október 12-től 

Megemlékezés az '56-os forradalomról 2020. október 20. 

Az OKTV-k kezdete 2020. november 2. 

Nevelési értekezlet 2020. november 9. 

Megemlékezés Babits Mihály születésnapjáról 2020. november 26. 

Pályaorientációs nap 2020. december 7. 

Szalagavató megemlékezés osztálykeretben 2020. december 11. 

Szombati munkanap 2020. december 12. 

Karácsonyváró nap 2020. december 18. 

Központi felvételi írásbeli az általános iskolás tanulóknak 2021. január 23. 

https://babits.pte.hu/dokumentumfile/Babits_hazirend52.pdf
https://pte.hu/kozneveles


A magyar kultúra napja 2021. január 22. 

Az első félév vége 2021. január 22. 

Pótló központi felvételi írásbeli az általános iskolás tanulóknak 2021. január 28. 

Félévi nevelőtestületi értekezlet 2021. február 1. 

Szülői értekezlet 2021. február 3. és 10. 

Jelentkezés a tavaszi érettségi vizsgákra és az egyetemekre 2021. február 15. 

Szóbeli felvételi vizsgák (1. nap) 2021. február 23. 

Szóbeli felvételi vizsgák (2. nap) 2021. március 1. 

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1.-március 5. 

Szóbeli felvételi vizsgák (3. nap) 2021. március 10. 

Március 15-e megünneplése 2021. március 12. 

Matematika próbaérettségi: 2021. március 12. 

Digitális témahét 2021. március 22-26. 

Összintézményi digitális tehetségnap 2021. március 24. 

Babits-nap: a Diákönkormányzat napja 2021. április 7. 

A Holokauszt emléknapja (osztályfőnöki órákon) 2021. április 16. 

X. Regionális újlatin/latin és orosz nyelvi kiejtési verseny 2021. április 16. 

Fenntarthatósági témahét 2021. április 19-23. 

Ballagás 2021. április 30. 

Az írásbeli érettségi vizsgák kezdete 2021. május 3. 

A 9. évfolyam számára délutáni tanítás egyéni órarenddel 2021. május 3-4. 

A 10. évfolyam kompetenciafejlesztése 2021. május 3-4. 

A 11. évfolyam szóbeli történelem vizsgája 2021. május 4-5. 

Emlékezés Török Ignácra 2021. május 14. 

A 10. évfolyamos tanulók jelentkezése emelt szintű képzésre 2021. május 21. 

Kompetenciamérés a 10. évfolyam számára 2021. május 26. 

A Nemzeti összetartozás napja 2021. június 4. 

Tanulmányi kirándulások (9-11. évfolyam) 2021. június 8-11. 

Középszintű szóbeli vizsgák 2021. június 14-től 

Utolsó tanítási nap 2021. június 15. 

Tanévzáró ünnepély 2021. június 18. 

Beiratkozás 2021. június 22. 

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával 

Ilyen ellenőrzés az intézményben nem történt. 

 

 

 

 

 

 



Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

Évfolyamismétlésre utasított tanulók száma: 1 tanuló 

 

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

Bővebben a Babits_hazirend52.pdf „Tanulói jelentkezés tanórán kívüli 

foglalkozásokra/szakkörök, stb.” című fejezetében tájékozódhatnak 

(https://babits.pte.hu/dokumentumfile/Babits_hazirend52.pdf). 

 

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

Bővebben a Pedagogiaiprogram2020_08_31.pdf dokumentumban a „A tanuló tanulmányi 

munkájának ellenőrzési, értékelési módjai, formái”, illetve az „Az otthoni felkészüléshez előírt 

írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai” című fejezeteiben 

tájékozódhatnak (https://babits.pte.hu/dokumentumfile/Pedagogiaiprogram2020_08_31.pdf). 

 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett ideje 

„Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti 

vizsgák tervezett ideje, az osztályozóvizsgára jelentkezés módja és határideje” című fejezetében 

tájékozódhatnak. 

https://babits.pte.hu/dokumentumfile/Babits_hazirend52.pdf  

 

 

 

 

https://babits.pte.hu/dokumentumfile/Babits_hazirend52.pdf
https://babits.pte.hu/dokumentumfile/Pedagogiaiprogram2020_08_31.pdf
https://babits.pte.hu/dokumentumfile/Babits_hazirend52.pdf


Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

Az iskolai osztályok száma: 24 

 

Osztálylétszámok: 

 

évfolyam osztály létszám  évfolyam osztály létszám 

9. A 29  11. A 31 

B 33  B 32 

C 29  C 32 

D 29  D 30 

E 30  E 28 

F 27  F 35 

10. A 31  12. A 24 

B 32  B 35 

C 32  C 26 

D 29  D 25 

E 29  E 31 

F 26  F 22 

 

 

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával 

 

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program 

Szervezeti és Működési Szabályzat: 

https://babits.pte.hu/dokumentumfile/SZMSZ_2020_10_08_Babits.pdf 

 

Házirend: 

https://babits.pte.hu/dokumentumfile/Babits_hazirend52.pdf 

 

Pedagógiai_program: 

https://babits.pte.hu/dokumentumfile/Pedagogiaiprogram2020_08_31.pdf 

 

 

 

https://babits.pte.hu/dokumentumfile/SZMSZ_2020_10_08_Babits.pdf
https://babits.pte.hu/dokumentumfile/Babits_hazirend52.pdf
https://babits.pte.hu/dokumentumfile/Pedagogiai_program_2018_08_31.pdf
https://babits.pte.hu/dokumentumfile/Pedagogiaiprogram2020_08_31.pdf


A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

Kiemelt statisztikai 

munkakör  

Végzettségi kategória  Szakképzettség típusa  Létszám 

gimnáziumi tanár mester középiskolai tanár 79 

iskolapszichológus mester pedagógus képesítéssel 

rendelkező egyéb felsőfokú 

végzettség 

1 

könyvtáros mester pedagógus képesítéssel 

rendelkező egyéb felsőfokú 

végzettség 

1 

 

 

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

végzettsége és szakképzettsége    

 

Kiemelt statisztikai munkakör  Végzettségi kategória  Szakképzettség típusa  Létszám 

iskolatitkár középfok pedagógus képesítéssel nem 

rendelkező középfokú 

végzettség 

1 

iskolatitkár felsőfok pedagógus képesítéssel nem 

rendelkező felsőfokú 

végzettség 

1 

rendszergazda középfok pedagógus képesítéssel nem 

rendelkező középfokú 

végzettség 

1 

rendszergazda alap pedagógus képesítéssel nem 

rendelkező felsőfokú 

végzettség 

1 

laboráns középfok pedagógus képesítéssel nem 

rendelkező középfokú 

végzettség 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei  

Az érettségi vizsgák átlageredményei a 2019/2020-as tanévben: 

 

tantárgy szint átlag tantárgy szint átlag 

Magyar nyelv és irodalom közép 4,34 Biológia közép 2,86 

 emelt 4,33  emelt 4,47 

Matematika közép 3,65 Földrajz közép 4,13 

 emelt 4,35  emelt 4,67 

Történelem  közép 3,95 Kémia közép --- 

 emelt 4,26  emelt 3,25 

Angol nyelv közép 4,53 Emberismeret és etika közép 4,82 

 emelt 4,75  emelt --- 

Német nyelv közép 4,26 Gazdasági ismeretek közép 4,38 

 emelt 4,63  emelt 5,00 

Spanyol nyelv közép --- Informatika közép 4,46 

 emelt 5.00  emelt 3,85 

Francia nyelv közép 4,00 Testnevelés közép 5,00 

 emelt 4,00  emelt 4,25 

Latin nyelv közép --- 

Mozgókép és 

médiaismeret közép 4,67 

 emelt ---  emelt --- 

Olasz nyelv közép --- Orosz nyelv közép --- 

 emelt ---  emelt 5,00 

Fizika közép 5,00    

 emelt 4,22    

 

 

 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei  

 

Az országos mérés-értékelések eredményeiről az iskola honlapján a Dokumentumok menüpont 

alatt tájékozódhat (https://babits.pte.hu/dokumentumfile/Kompetencia_eredmenyek_2019.pdf) 

 

 

 

https://babits.pte.hu/dokumentumfile/Kompetencia_eredmenyek_2019.pdf

