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Közzétételi lista 

 
 

A 229/2012.(VIII.28.) kormányrendelet kötelezővé teszi az intézmények számára  a 

közzétételi lista megjelentetését. A közzétételi listában az intézmény tájékoztatja a szülőket, a 

vele kapcsolatban álló intézményeket eredményességéről, felkészültségéről, és minden fontos, 

nyilvános adatról. 

 

 

1. Az intézménybe történő felvételi 

 

Felvételi tájékoztatónk  az intézmény honlapján található (www. leovey-szki.sulinet.hu). A 

felvételi tájékoztatót minden tanév szeptemberében újítjuk meg. 

 

2. Beiratkozás, osztályok, csoportok száma 

 

A beiratkozás a 2018/2019-es tanévben 2018. június második felében lesz az éves munkaterv 

szerint. 

 

OM azonosító számunk: 203265 

 

 

Engedélyezett osztályaink:  

 

Szakgimnáziumi osztály közgazdasági ágazaton angol és német nyelvi tagozat 

 

Eladó szakközépiskolai osztály angol és német nyelvi tagozat 

 

3. Térítési díj, tandíj ás egyéb díjfizetési kötelezettségek jogcíme, mértéke, továbbá 

tanévenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható 

kedvezmények 

 

A 229/2012. (VIII:28.) Kormányrendelet 36.§ szerint:  

A tandíj mértéke-a kötelező feladatellátásban részt nem vevő, külföldi nevelési-oktatási 

intézmény és nemzetközi iskola kivételével-tanévenként nem haladhatja meg a 

tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. a 

tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján 

csökkenthető. 

 

 

 

 

 



 

4. Nyitvatartási rend, jelentősebb események időpontjai 
 

Intézményünk 6:00 órától 21:00 óráig tart nyitva. Ettől eltérő nyitva tartás csak  a tanítási 

szünetekben lehetséges. Az intézmény épülete szombaton és vasárnap zárva van. 

 

Az iskola fontos eseményeit, azok időrendjét az intézmény honlapján (www.leovey-

szki.sulinet.hu) megtalálható 2016/2017. tanév munkarendje tartalmazza. 

 

5. Szervezeti és működési szabályzat, pedagógiai program és házirend 

 

A dokumentumok megtalálhatóak a www.leovey-.szki.sulinet.hu honlapon. 

 

6. A pedagógusok iskolai végzettsége 

 

Szakképzettség  legmagasabb iskolai        tantárgyak 

megnevezése                          végzettség 

 

Történelem, német nyelv szak egyetem történelem, német nyelv 

Történelem, informatika szak egyetem történelem, informatika 

Térképész, földrajz szak egyetem földrajz 

Magyar, orosz, angol szak egyetem magyar,angol  

Közgazdász tanár egyetem közgazdasági tárgyak 

Testnevelés, gyógytestnevelés szak egyetem testnevelés 

Matematika szak egyetem matematika 

Közgazdász tanár egyetem közgazdasági tárgyak 

Matematika,gyógypedagógus   főiskola fejlesztő pedagógia 

Közgazdász tanár egyetem közgazdasági tárgyak 

Történelem, etika szak egyetem történelem, etika 

Közgazdász tanár egyetem számvitel, elemzés, ellenőrzés 

Magyar, gyorsírás és gépírás szak főiskola gépírás tantárgy 

Könyvtáros tanár egyetem könyvtáros tanár 

Történelem, német nyelv szak egyetem történelem, német nyelv 

Magyar, francia, mozgókép kult. egyetem magyar nyelv és irodalom 

Kereskedelmi tárgyak főiskola áruforgalom, áruismeret 

Ének-zene szak egyetem ének-zene 

Magyar, történelem, műv. történet egyetem magyar nyelv és irodalom,történelem 

Közgazdász tanár egyetem közgazdasági tárgyak, pénzügy 

Közgazdász tanár egyetem elemzés, ellenőrzés,számvitel 

Közgazdász tanár egyetem pénzügy, adózás,elemzés,ellenőrzés 

Magyar, angol szak egyetem angol nyelv 

Közgazdász tanár egyetem számvitel, gazdasági ismeretek 

Idegenvezető felsőfok turisztikai ismeretek 

 

 

 

 

 

7. A nevelő és oktató munkát segítő dolgozók feladatköre, végzettsége és 

szakképzettsége 

 

munkakör végzettség,szakképzettség 

 

iskolatitkár érettségi bizonyítvány 

rendszergazda felsőfokú szakképzettség 

 

 

http://www.leovey-.szki.sulinet.hu/


8. Lemorzsolódási mutatók (%-ban) 

 

2016/2017. tanévben 3,48% 

2017/2018.tanévben 3,56% 

2018/2019.tanévben 3,78% 

 

 

9. Hétvégi házi feladatok rendje 

 

A házi feladat a tananyag rögzítésének, ismétlésének és elmélyítésének fontos eszköze,így az 

oktató-nevelő munka jelentős eleme. 

Az óráról órára való rendszeres készülés esetén a házi feladat elkészítése átlagos képességű 

tanulónál 45 percnél ne legyen hosszabb. Az írásbeli feladat a tanórán megismert 

feladattípusokat gyakoroltassa be, típusfeladatok megoldási mechanizmusát mélyítse el. 

A hétvégére, tanítási szünetekre adott házi feladat ne legyen több a két tanórára adott házi 

feladat mennyiségénél. 

Csoportmunka, projektfeladat is adható házi feladatként, itt a határidő legalább két hét kell, 

hogy legyen. A csoportmunkánál kapcsolattartás, feladatok javítása, értékelése interneten 

keresztül történjen. 

 

10. Tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének rendje 

 

Az intézmény igazgatója minden tanév elején szeptember 10-ig bírálja el a szabadon 

választott felzárkóztató vagy tehetséggondozó tanítási órák rendjét. Az engedélyezett 

szabadon választott tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel a jelentkező tanuló számára 

kötelezettség, ez a kötelezettség a tanév végéig tart. A szabadon választott tanórai foglalkozás 

az értékelés, a mulasztás és a magasabb évfolyamra történő lépés szempontjából megegyezik 

a kötelező tanóra követelményeivel. Kiskorú tanuló esetén a szabadon választott tanórán 

kívüli foglalkozáson való részvételről a szülő írásban kell, hogy nyilatkozzon, a 

nyilatkozatban ennek minden jogkövetkezményét vállalva. 

 

11. A tanulók teljesítményének mérése 

 

- szóbeli felelet: Napi anyag számonkérése vagy összefoglalások utáni szóbeli 

számonkérés, az osztályzat egyes súlyt kap az e-naplóban 

 

- írásbeli felelet: Előző óra anyagát, vagy maximum három óra anyagát kérdezi, 

10perctől 45 percig terjedhet. Írhatja az egész osztály, vagy csak a tanulók egy 

csoportja. A jegy súlyozása egyes. 

 

- témazáró dolgozat: Egy tanult témakört lezáró dolgozat , előtte összefoglaló óra 

tartása szükséges. A jegy kettes súlyozást kap. 

 

- nagydolgozat: Több témakör tananyagából áll, meg kell előznie egy részletes 

összefoglalásnak. Súlyozása kettes. 

 

- vizsgafeladat: Az érettségi tárgyakból 10. és 11. évfolyamban beosztás szerint írásbeli 

és szóbeli vizsga. A megnevezett évfolyamokban 2- 2 tantárgyból tartunk vizsgát. A 

témakörök tanév elején kiosztásra kerülnek és a tanulók folyamatosan készülnek a 

vizsgaanyaggal. A kapott érdemjegy hármas súlyozást kap az e-naplóban. 

 

 

 

 

 

 

 



12. Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei, 

tanulmányok alatti vizsgák rendje 

 

Az osztályozó vizsgák követelményeit a kerettantervek és a tantárgyanként meghatározott és 

elvárt minimumkövetelmények tartalmazzák. Az információk megtalálhatóak az iskola 

honlapján (www.leovey-szki.sulinet.hu), illetve a belső hálózaton a Public/Tantárgyi 

minimum követelmények mappában. 

 

13. Az iskolai tanév rendje 

 

A tanév munkarendje megtalálható az iskola honlapján (www.leovey-szki.sulinet.hu). 

 

 

14. Iskolai osztályok száma  
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10. a  
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Budapest, 2019. szeptember 1. 

 

 

 

 

Petőné László Katalin 

igazgató  
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