
KÖZZÉTÉTELI LISTA 

a 229/2012. Kormányrendelet 23. §-a alapján 
 

 

(1) a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató : 

Október 31-től olvasható a következő linken: http://www.kolcsey-bp.hu/hu/felveteli/ 

(1) b) 

A beiratkozás pontos időpontját a felvételről szóló értesítéssel küldjük meg. A törvény 

által előírt intervallumban. 

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 26. 

(1) c) A térítési díjakról, kedvezményekről és a jogosultságról : 

lsd Szervezeti és működési szabályzat 5.2. 

 (1) d) Fenntartói értékelések: - 

(1) e) 

Nyitvatartási rend: lsd Szervezeti és működési szabályzat 4.1.1. http://www.kolcsey-

bp.hu/hu/magunkrol 

Rendezvények, események időpontjai: lsd. Szervezeti és működési szabályzat 4.4.1-

4.4.2. http://www.kolcsey-bp.hu/hu/magunkrol és a mindenkori éves Munka- és feladat-ellátási 

terv 

(1) f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai: - 

 

(1) g) SzMSz, Pedagógiai program és a Házirend : lsd: http://www.kolcsey-

bp.hu/hu/magunkrol 

 
3 a) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

sorszám munkakör teljes/részállás tanított szak további szak 

1. 
pedagógus teljes testnevelés   

2. 
pedagógus teljes testnevelés   

3. pedagógus 
részmunka francia   

4. 
pedagógus teljes francia, dráma magyar 

5. 
pedagógus teljes történelem francia 

http://www.kolcsey-bp.hu/hu/magunkrol


6. 
pedagógus teljes matematika   

7. 
pedagógus teljes informatika   

8. 
pedagógus teljes matematika kémia 

9. 
pedagógus teljes matematika informatika 

10. 
pedagógus teljes angol orosz 

11. 
pedagógus részmunka biológia földrajz 

12. pedagógus, óraadó 
óraadó fizika   

13. 
pedagógus teljes biológia, kémia   

14. 
pedagógus teljes magyar, német   

15. 
pedagógus teljes francia, civ., portugál   

16. 
pedagógus teljes 

történelem, etika, 
életvitel 

francia 

17. 
pedagógus teljes olasz, történelem   

18. 
pedagógus teljes magyar, angol dráma 

19. 
pedagógus teljes angol, orosz magyar 

20. 
pedagógus teljes francia   

21. 
pedagógus teljes testnevelés   

22. 
pedagógus teljes francia, földrajz   

23. 
pedagógus részmunka angol   

24. 
pedagógus teljes francia, civ. történelem 

25. pedagógus, óraadó 
óraadó civ. francia 



26. 
pedagógus teljes német. magyar   

27. 
pedagógus részmunka angol, német   

28. 
pedagógus teljes matematika, fizika   

29. 
pedagógus részmunka rajz   

30. 
pedagógus teljes olasz   

31. 
pedagógus teljes 

történelem, életvitel, 
orosz 

francia 

32. 
pedagógus teljes     

33. 
pedagógus teljes olasz, francia   

34. 
pedagógus teljes testnevelés   

35. 
pedagógus teljes ének   

36. 
pedagógus teljes angol   

37. 
pedagógus teljes magyar, dráma múzeumped. 

38. 
pedagógus teljes testnev   

39. 
pedagógus teljes angol   

40. 
pedagógus részmunka francia történelem 

41. 
pedagógus részmunka angol   

42. 
pedagógus teljes 

történelem, 
médiaismeret, életvitel 

etika 

43. 
pedagógus teljes angol filozófia 

44. 
pedagógus részmunka matematika francia 

45. 
pedagógus teljes angol cseh 



46. 
pedagógus teljes testnevelés   

47. 
pedagógus teljes matematika, kémia   

48. 
pedagógus óraadó francia, civ.   

49. 
pedagógus teljes 

történelem, földrajz, 
életvitel 

  

50. 
pedagógus részmunka matematika francia 

51. 
pedagógus teljes 

biológia, földrajz, 
ökológia 

  

52. 
pedagógus teljes angol olasz 

53. 
pedagógus teljes magyar portugál 

54. 
pedagógus részmunka tröténelem francia 

55. 
pedagógus részmunka francia, civ. orosz 

56. 
pedagógus teljes dráma magyar 

57. 
pedagógus teljes matematika   

58. 
pedagógus teljes magyar történelem 

59. 
pedagógus teljes angol magyar 

60. 
pedagógus teljes francia, civ történelem 

61. 
pedagógus teljes francia, civ. történelem 

62. 
pedagógus részmunka matematika, német   

63. 
pedagógus teljes francia 

magyar mint 
id.nyelv 

64. 
pedagógus óraadó magyar angol 

65. 
pedagógus teljes matematika, fizika   



66. 
pedagógus teljes francia, civ.   

67. 
pedagógus, óraadó óraadó latin, magyar   

68. 
pedagógus részmunka olasz   

69. 
pedagógus teljes testnevelés   

70. 
pedagógus teljes magyar   

71. 
pedagógus teljes matematika francia 

72. 
pedagógus teljes 

fizika, kémia, 
informatika 

  

73. 
pedagógus teljes testnevelés, földrajz   

 

4 b) A pedagógiai munkát segítők száma és iskolai végzettsége a betöltött 
munkakörök alapján 

  
Iskolatitkár 2 fő – középfokú végzettség 

Rendszergazda 2 fő 50%-os alkalmazásban – felsőfokú végzettség, 1 fő – középfokú végzettség 

Laboráns – középfokú végzettség 

3 c) Az országos kompetencia mérés eredményeit az alábbi helyeken olvashatják: 
 

https://www.kir.hu ; http://www.kolcsey-bp.hu/index.php/erettsegi-meresek 
 

(3) d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: 
 
Az iskola tanulói létszáma az elmúlt időszakban 805 és 825 fő között mozgott. A tanév során 
körülbelül ugyanannyian iratkoznak ki, mint amennyien hozzánk érkeznek. Lemorzsolódásról a két 
tanítási nyelvű osztályok esetében beszélhetünk, ahol már a nyelvi előkészítő év alatt is, majd 
közvetlenül azt követően vannak kiiratkozók. Helyükre néhányan érkeznek francia nyelvterületről, 
de lényegesen kevesebben, mint ahányan máshol folytatják. 
 
(3) e) Az érettségi vizsgák átlageredményei itt olvashatók: 
 
http://www.kolcsey-bp.hu/index.php/erettsegi-meresek 
 

3 f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások rendje 
 

A szakkörök előzetes jelentkezések után szeptember 15-től vagy október 1-jétől indulnak. Aki 

később szeretne a csoportok munkájába bekapcsolódni, annak a szaktanárral kell egyeztetnie. 

https://www.kir.hu/
http://www.kolcsey-bp.hu/index.php/erettsegi-meresek


Tehetséggondozó foglalkozásokra a szaktanárok által felkért tanulók járnak. A 

korrepetálásokra nem kell jelentkezni, azokon a gimnázium tanulói bármikor részt vehetnek. 

A sportolók – hiányzásaikra való tekintettel – egyéni fölzárkóztatást kérhetnek szaktanáraiktól. 

 
(3) g) a hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai 

lsd. a Pedagógiai program Követelmények c. fejezetét, különös tekintettel a 3.3. és 3.6. 

részekre. Megtalálható: http://www.kolcsey-bp.hu/magunkrol 

 

(3) h) 

az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 

lsd. a Helyi tantervben az adott tantárgy adott évre vonatkozó programját. További forrás az 

adott tantárgy oktatása során aktuálisan alkalmazott tankönyv (és munkafüzet). 

a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 

lsd. a mindenkori éves Munka- és feladatellátási tervet az iskola honlapján: 

http://www.kolcsey-bp.hu 

 

3 i) Az iskolai osztályok száma és létszáma a 2017-18-as tanévben 

9.A 31 

9.NyB 33 

9.NyD 33 

9.KnyF 32 

9.KnyG 34 

10A 32 

9.B 31 

9.D 31 

9.F 32 

9.G 30 

11.A 32 

10.B 34 

10.D 32 

11.E 32 

10.F 34 

10.G 32 

12.A 31 

11.B 34 

11.D 33 

12.E 33 

11.F 31 

11.G 29 

12.B 34 

12.D 28 

12.F 31 

12.G 27 

 


