
Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium közzétételi lista 

 

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista tartalmazza: 

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, 

Az intézmény aktuális felvételi tájékoztatója (2018/2019. tanév) az iskola honlapjáról elérhető. 

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 

számát, 

A 2017/2018. tanévben 

- a fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 18 

- a fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 188 

A 2018/2019. tanévre a beiratkozásra meghatározott idő: 2018.06.22. 8-12 óráig 

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési 

kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, 

nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható 

kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, 

Az oktatással összefüggő térítési díjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként 

– a fenntartóval való egyeztetést követően – az intézményvezető dönt. A térítési díjakkal és 

tandíjakkal kapcsolatos szabályozásról a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról a 34–36. §-ok szerint a fenntartó szabályozása 

alapján az intézményvezető dönt. A döntés előtt az intézményvezető kikéri a nevelőtestület és 

a szülői munkaközösség véleményét. 

Térítési díjak jogcíme és mértéke:  

a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások 

egy tanulóra jutó hányadának 

a) 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 33. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozások 

esetén 15-20%-a 

b) a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt 

az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 33. § (1) bekezdés b) és c) 

pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok esetén 

18 éven aluli tanulóknál: 5-20%-a 

18-22 év közötti tanulóknál: 15-40%-a 

c) a független vizsga, 

független vizsga díját tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj 

összege nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) 3,75%-a. 

 

Továbbá térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi 

bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése 

előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája. 

Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló 

részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- 

és pótlóvizsga. 

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni. 

http://web.bjg.hu/index.php/galeria/felveteli-tajekoztato-2017-2018


- a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) 15%-ának megfelelő, - ez az összeg 2017-ben 19.000.- Ft. 

az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) 25%-ának megfelelő, - ez az összeg 2017-ben 32.000.- Ft 

A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők. 

 

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános 

megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami 

Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 

nyilvános megállapításait, 

- 

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a 

nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét az intézmény SZMSZ-ének 13. fejezet 

C pontja (Az intézmény nyitvatartása és a tanulóknak a nevelési-oktatási intézményben való 

benntartózkodása, 20. oldal) rögzíti, mely az iskola honlapjáról elérhető. 

A nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 

intézményünk Hírlevele tartalmazza, mely az iskola honlapjáról elérhető. 

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával, 

Intézményünkben sikeres pedagógusminősítő vizsgát tett - 2017. szeptember 1. állapot szerint: 

Mesterpedagógus: 7 fő 

Pedagógus II.: 15 fő 

Pedagógus II. minősítése várható a 2017. őszi időszakban: 2 fő 

További tájékoztatás az intézmény Önértékelési Programjának 7. (A dokumentumok tárolása) 

és 8. (Titkosítás, nyilvánosság, hozzáférés) pontjában foglaltak szerint kérhető. 

 

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot 

tartalmazza. 

A fenti intézményi dokumentumok az iskola honlapjáról elérhetők. 

 

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza 

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, 

 

Sorszám végzettsége szakképesítése (tanár) 

1. egyetem matematika 

2. 

  

egyetem vizuális- és környezetkultúra 

főiskola földrajz-rajz 

3. egyetem fizika-kémia 

4. egyetem angol nyelv és irodalom 

5. egyetem német nyelv és irodalom 

http://web.bjg.hu/files/2017_2018/SZMSZ_2017-08-31_v.pdf
http://web.bjg.hu/files/2017_2018/H%C3%ADrlev%C3%A9l_2017_%C3%A1tn%C3%A9zett2.pdf
http://web.bjg.hu/index.php/iskolank/dokumentumai


6. egyetem matematika 

7. 

  

egyetem testnevelés 

főiskola földrajz 

8. 

  

egyetem matematika 

főiskola testnevelés 

9. főiskola közgazdász  

10. 

  

egyetem földrajz-biológia 

egyetem tehetségfejlesztő 

11. egyetem német nyelv és irodalom 

12. 

  

egyetem magyar nyelv és irodalom 

egyetem történelem 

13. 

  

egyetem pedagógia szakos ea. 

egyetem iskolapszichológus 

14. 

  

főiskola fizika-technika 

egyetem számítástechnika 

15. 

  

egyetem matematika-fizika 

egyetem számítástechnika 

16. egyetem angol nyelv és irodalom 

17. 

  

egyetem történelem 

egyetem szociológia 

18. 

  

egyetem matematika 

főiskola számítástechnika 

19. 

  

főiskola angol szakos 

főiskola magyar szakos  

20. 

  

egyetem német szakos 

egyetem orosz szakos 

21. 

  

egyetem német nyelv és irodalom 

egyetem angol nyelv és irodalom 

22. főiskola pedagógia szakos 

23. 

  

egyetem testnevelés 

főiskola technika 

24. egyetem magyar nyelv és irodalom 



25. 

  

főiskola egészségtan  

egyetem könyvtárinformatikus 

26. 

  

egyetem német nyelv és irodalom 

főiskola orosz-testnevelés 

27. 

  

egyetem informatika 

főiskola matematika-technika 

28. 

  

egyetem angol nyelv és irodalom 

főiskola angol-francia szakos 

29. 

  

  

  

főiskola pályaorientáció 

főiskola ált. isk. tanító 

főiskola informatikus könyvtáros 

főiskola nevelőtanár 

30. 

  

egyetem angol szakos 

főiskola ált. isk. tanító - rajz  

31. 

  

egyetem magyar nyelv és irodalom 

főiskola könyvtáros 

32. 

  

egyetem magyar nyelv és irodalom 

egyetem történelem 

33. egyetem angol nyelvtanár 

34. főiskola testnevelés 

35. 

  

  

főiskola matematika szakos 

egyetem számítástechnika 

főiskola műszaki ismeretek és gyak. 

36. 

  

  

egyetem olasz nyelv és irodalom 

egyetem történelem 

egyetem orosz  

37. 

  

  

egyetem magyar nyelv és irodalom 

egyetem történelem 

egyetem latin nyelv és irodalom 

38. 

  

egyetem magyar nyelv és irodalom 

egyetem történelem 

39. egyetem angol nyelv és irodalom 



  főiskola ének-zene 

40. egyetem matematika szakos 

  egyetem fizika 

41. egyetem történelem 

42. 

  

egyetem történelem 

egyetem latin nyelv és irodalom 

43. egyetem biológia-kémia 

44. egyetem biológia-kémia 

45. 

  

egyetem matematika szakos 

főiskola angol szakos 

46. egyetem biológia-fizika 

47. 

  

egyetem testnevelés 

egyetem filozófia 

48. egyetem biológia 

49. egyetem orosz nyelv és irodalom 

50. főiskola gyógyped. oligofrén szakos 

51. főiskola rajz 

52. 

  

főiskola német nyelv 

egyetem magyar nyelv és irodalom 

  

 

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

végzettségét és szakképzettségét, 

A nevelő és oktató munkát segítők száma 4 fő, ebből 1 felsőfokú, 3 pedig középfokú végzettségű. 

Szakképzettségüket tekintve 1 fő gyógyszerész, 1 fő gyógyszertári asszisztens, 1 fő 

jegyzőkönyvvezető, gyorsíró, gépíró, igazgatási ügyintéző, 1 fő információ- és számítástechnikai 

technikus.  

 

  



c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit, 

Az országos kompetenciamérés 2016. évi eredményei: 

 

 



További eredmények az alábbi linken érhetőek el: 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200958 

 

Az idegen nyelvi mérés 2017. iskolai eredmények összesítése az alábbi linken érhetőek el. 

http://web.bjg.hu/index.php/hiradas/hol-jartunk/692-idegen-nyelvi-meres-2017-iskolai-

eredmenyek-osszesitese 

 

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, 

A 2016/2017. tanév végén 15 tanuló kapott elégtelen osztályzatot (az összes tanuló 4%-a), a 

tantárgyi bukások száma 23.  

Intézményünkben a 2017/2018. tanévben 2 tanuló évfolyamismétlő, mely az intézmény tanulóinak 

kb. 0,5 %-a. 

A 2016/2017. tanév során megszűnt vagy megszüntetett összes tanulói jogviszony száma 19. 

 

e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit, 

Az érettségi vizsgák átlageredményei: 

2017: 3,76 

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét az intézmény SZMSZ-ének 16-

17. fejezete (22-25. oldal), illetve a Házirend 5. számú melléklete (43-45. oldal) tartalmazza, e 

dokumentumok az iskola honlapjáról elérhetők.  

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait az intézmény Pedagógiai Program 

Helyi Tantervének 9. fejezete (A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének értékelése, 65-

70. oldal) tartalmazza, mely az iskola honlapjáról elérhető. 

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

alatti vizsgák tervezett idejét, 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti 

vizsgák tervezett idejét a Házirend 9. számú melléklete (52. oldaltól) tartalmazza, mely az iskola 

honlapjáról elérhető. 

i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. 

A 2017/2018. tanévben a 2017. október 1-i állapot szerint 18 osztályban 423 tanuló tanul 

intézményünkben. 

 

Osztály Tanulói létszám 

9.A 24 

9.B 23 

9.C 18 

10.A 20 

10.B 28 

11.A 17 

11.B 23 

11.C 16 

12.A 22 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200958
http://web.bjg.hu/index.php/hiradas/hol-jartunk/692-idegen-nyelvi-meres-2017-iskolai-eredmenyek-osszesitese
http://web.bjg.hu/index.php/hiradas/hol-jartunk/692-idegen-nyelvi-meres-2017-iskolai-eredmenyek-osszesitese
http://web.bjg.hu/files/2017_2018/SZMSZ_2017-08-31_v.pdf
http://web.bjg.hu/files/2017_2018/HR_2017-08-31_v.pdf
http://web.bjg.hu/files/2017_2018/Pepo_BJG_2017-08-31_v.pdf
http://web.bjg.hu/files/2017_2018/HR_2017-08-31_v.pdf


12.B 25 

5.F 23 

6.F 35 

7.F 32 

8.F 25 

9.F 27 

10.F 29 

11.F 21 

12.F 15 

Összesen: 423 

 

(4) A kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza 

A kollégiumi feladatellátás jelenleg szünetel. 

 


