KÖZZÉTÉTELI LISTA
1. Általános adatok
OM azonosító: 027945
Székhely: 6000 Kecskemét, Irinyi u.49.
Telefon: 76/482-071 fax: 76/507-523
E-mail: bolyaigim@bolyai-kkt.sulinet.hu
Honlap: www.bolyai-kkt.sulinet.hu
Felügyeleti szerv: Kecskeméti Tankerületi Központ
Típusa: Gimnázium
Alaptevékenység: nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
Intézményvezető: Dr. Főzőné Timár Éva
Intézmény-OM azonosító: 027945
2. A KECSKEMÉTI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA
Az általános iskolák 8. osztályosai számára a 2018/2019-es tanévre:
http://www.bolyai-kkt.sulinet.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=136
http://www.bolyai-kkt.sulinet.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=137
http://www.bolyai-kkt.sulinet.hu/download/2017-2018/felveteli_eljaras_2017-2018.pdf
http://www.bolyai-kkt.sulinet.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=138
http://www.bolyaikkt.sulinet.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=purity_iii:glossary&id=8&Itemid=106
http://www.bolyai-kkt.sulinet.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=139
A beiratkozásra meghatározott idő
Beiratkozás időpontja: 2018. június 22. 8-12 óra
3. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
A 2018/2019-es tanévre ENGEDÉLYEZETT TAGOZATOK
0001 - német-angol nyelvi előkészítő 1/2 osztály
0002 – emelt szintű angol nyelvi 1 osztály
0003 – spanyol–magyar két tanítási nyelvű 1/2 osztály
0004 – emelt szintű matematika 1/2 osztály
0005 – emelt szintű informatika 1/2 osztály
0006 – emelt szintű sporttagozat 1/2 osztály
0007 – általános tagozat ... >

4. 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 gimnáziumban az oktatás ingyenes

a)ÉTKEZÉS
Kizárólag a déli meleg főétkezést biztosítunk
Térítési díj: 337 Ft/adag
Kedvezményes étkezés igénybevételéhez benyújtandó dokumentumok:
a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén: • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló
hatósági határozat
b) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén:
•magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata
• szakorvosi igazolás
• a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy e) utógondozói ellátásban részesül esetén
•a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontja alapján a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat a 9.
melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez nyilatkozattal együtt.
b) A TANKÖNYVELLÁTÁS az alábbi jogszabályok alapján:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
20/2012. EMMI rendelet
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI
rendelet módosításáról
Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak az alábbi tanulók
A 2017/2018-as tanévben 9. évfolyamos tanulók, majd az ezt követő évfolyamok diákjai
A normatív kedvezményre való jogosultság
Normatív kedvezményre jogosult igazolást adhatnak be:
• tartósan beteg tanuló
• emelt családi pótlék igazolása
• vagy szakorvosi igazolás
• a sajátos nevelési igényű tanuló
• szakértői bizottság szakvélemény
• három vagy többgyermekes családban élő tanuló (családi pótlék igazolás)
• rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló
5. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános
megállapításai és időpontjai
Nem történt dokumentált értékelés
Megállapítások listája:
Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Ellenőrzés típusa -

6. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30 órától 19.00 óráig tart nyitva.
Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tartjuk.
Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az
intézményvezető
ad engedélyt.
A tanítás kezdete: 7.45. A tanítási óra 45 perces. A tanítási órák és szünetek rendjét a Házirend határozza
meg.
7. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események
időpontjai
http://www.bolyai-kkt.sulinet.hu/download/2017-2018/Tanev_rendje_2017-2018.pdf

8. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályok megtartásával
Az előző tanévi vezetői tanfelügyeleti szakmai látogatás eredménye pozitív volt. Az intézményi értékelés
2018-as évre várható.
Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
9. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
Tanév

Bukott tanulók száma

2015/16
2016/2017
2016/17
ÉVFOLYAM OSZTÁLY
9.NY-KNY
10
10.A
10
10.E

5
4
FŐ
2
1
1

Bukások száma
6
4

TANTÁRGY
spanyol
matematika
olasz

Eredmény
Évismétlő
Sikeres vizsgát tett
Évismétlő

10. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
2017/2018. tanév
Ábrázoló geometria
Dráma és színjátszó szakkör
Énekkar, kamarakórus
Fizika tehetséggondozó szakkör
Fizika versenyfelkészítő szakkör 9.
Fizika versenyfelkészítő szakkör 12.C
Informatika versenyfelkészítő
Kémia 9.évf.

Kémia 10.évf.
Képzőművészeti kör
Labdarúgás, kosárlabda DSK
Matematika érettségi felkészítő 12.D
Matematika érettségi felkészítő 12.B
Matematika felzárkóztató 11.
Matematika korrepetálás 10.A,D
Matematika korrepetálás 9.évf.
Matematika szóbeli érettségi felkészítő 12.C
Matematika versenyfelkészítő 11.C
Matematika versenyfelkészítő 9.C
Matematika versenyfelkészítő ... >

11. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Az iskolai beszámoltatás, az iskolai számonkérések követelményei és formái:
A kialakult gyakorlatot az iskola hagyományai, a szakmai munkaközösségek által meghatározott formák
határozzák meg (ezek a munkaközösségek éves munkaterveinek szerepelnek)
Az értékelés szempontjait a tanulók megismerik a megírás előtt:
o röpdolgozat; szódolgozat;
o témazáró;
o nagydolgozat;
Az írásbelik értékelése jeggyel történik. Az értékelés általános szabályait a szakmai munkaközösségek
határozzák meg.
Minden írásbeli feladatlapra, témazáróra, nagydolgozatra adott érdemjegy bekerül a naplóba.
A témazárók súllyal bírnak a félévi, év végi jegyek elbírálásakor.
Az írásbeli témazárók, nagydolgozatok megíratásának idejét és formáját a tanmenetek rögzítik, ütemezését,
évfolyamon belüli koordinációját a munkaközösség-vezetők hagyják jóvá az éves munkaterv elkészítésekor.
Az írásbeli beszámoltatások osztályszintű összehangolását a szaktanárok egymás között koordinálják.
Az intézmény házirendje rögzíti, hogy minden tanuló joga, hogy egy napon egynél több témazárót,
nagydolgozatot ne írassanak vele. A szaktanárok kötelessége, hogy a tervezett témazárók, nagydolgozatok
időpontját egy héttel a megírás előtt jelezzék a diákoknak
Tovább a diákok joga, hogy a dolgozatok beszedésétől számított 10 munkanapon belül kijavítva és értékelve
megtekinthesse, és a nagydolgozat kivételével azt hazavihesse megmutatni a szülőknek. <
12. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák
tervezett ideje
http://www.bolyai-kkt.sulinet.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=212
http://www.bolyai-kkt.sulinet.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=211
http://www.bolyai-kkt.sulinet.hu/download/2017-2018/vizsgak_ertekelese.pdf

13. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
Évfolyam Osztály Létszám 2017/2018-as tanév
9
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12

9.D
9/a
9/b
9/c
9/kny
10.A
10.B
10.C
10.D
11.A
11.B
11.C
11.D
11.E
12.A
12.B
12.C
12.D

28
34
33
31
35
35
33
30
32
24
29
32
33
27
30
34
31
31

2. Működését meghatározó dokumentumok (szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai
program) feltöltése
SZMSZ

http://www.bolyai-kkt.sulinet.hu/download/2017-2018/SZMSZ_2017.pdf

Házirend

http://www.bolyai-kkt.sulinet.hu/download/2016-2017/hazirend_2016-2017.pdf

Pedagógiai program http://www.bolyai-kkt.sulinet.hu/download/2017-2018/Ped_prog_2017.pdf

