
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 
DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 

1. Pedagógusok: 

 
 40 fő pedagógusból:    37 fő egyetemi végzettségű 

       1 fő főiskolai végzettségű 

        2 fő szakoktatói végzettségű  
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Egyetemi 

végzettségű 
 1 3 36  40 

Főiskolai 

végzettségű 
   4 1 5 

Szakoktató     2 2 

Egyéb felsőfokú 

végzettségű 
      

Összesen  1 3 40 3 47 

 

Tantárgyakat tanítható Tanárok száma 

Magyar nyelv és irodalom  3 

Angol nyelv  2 

Német nyelv  2 

Matematika 2 

Történelem 3 

Fizika                  3 

Filozófia  1 

Média  1 

Dráma  2 

Kémia 1 

Biológia 2 

Földrajz 2 

Tanulásmódszertan 1 

Rajz és műalkotás elemzés 1 

Informatika, számítástechnika 3 

Moderntánc  3 

Képző- és iparművész 5 

Testnevelés 2 

Szakmacsoportos alapozó tárgy 2 

Szakmai elmélet tantárgyak 3 

Szakmai gyakorlati tantárgyak 3 

 

 



 

Kitüntetéssel rendelkező pedagógusok 

 
Debrecen Kultúrájáért Alkotói díj   1 fő 

MAOE –díj      1 fő 

MAOE vezetőségi tag    1 fő 

MAOE tag      1 fő 

Életmentő kitüntetés Orbán Viktortól  1 fő 

Nívó díjas balettmester:    1 fő 

Nívó díjas táncos:     2 fő 

 

2. A nevelő és oktatómunkát segítők 
 1 fő ifjúságvédelmi felelős  egyetemi végzettségű (magyar nyelv és 

irodalom szakos)  

 1 fő iskolatitkár   főiskolai végzettségű (műszaki menedzser) 

3. Országos mérés-értékelés eredményei (10. évfolyam)  

Mérési 

terület 

Évfolyam Képzési 

forma 

2012 2013 

Matematika 

10 4. évf. gimn 
1468 

(1377-1549) 
1724 

10 szakközép. 
1585 

((1556;1617)) 
1758 

10 szakiskola 
1333 

(1225;1425 
- 

Szövegértés 

10 4. évf. gimn 
1511 

(1431;1593 
1541 

10 szakközép. 
1538 

(1501;1568) 
1510 

10 szakiskola 
1312 

(1189;1394) 
- 

 

4. Lemorzsolódási és évismétlési mutatók 

 

Tanév 

Kimaradtak Évismétlők 

száma Középiskolai évf. Szakképző évf. 

2011/2012 5 0 8 

2012/2013 26 16 6 

2013/2014 36 7 16 

 

5. Érettségi vizsgák átlageredményei 

Tanév Iskolaátlag Osztályok átlagai 

2012/2013 (49 fő) 3,31 

G (12 fő) 3,70 

H (13 fő) 2,89 

C (26 fő) 3.36 

2013/2014 (52 fő) 3,10 

G (12 fő) 3,18 

H(16 fő) 3,1 

E (8 fő) 3 

F (16 fő) 3,1  



 



 

6. Szakkörök igénybevételének lehetőségei 
 

A szakköröket évenként szervezzük minden évfolyam részére 

Szakköreink: képző, tánc, énekkar, cserkészet 

 

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 
 

A tanulók minden órán kapnak az aktuális tananyag elmélyítését, begyakorlását 

szolgáló szóbeli és/vagy írásbeli feladatokat. 

A feladat kijelölése: 

 tankönyvből,  

 munkafüzetből, 

 feladatgyűjteményből, 

 segédkönyvekből történhet, 

 lehet internetről kutatómunka, önálló gyűjtőmunka. 

Az otthoni munkához nyújtott segítség lehet: 

 vázlat, 

 kérdések. 

Az elvégzett feladatok ellenőrzése történhet: 

 egyénileg, 

 frontálisan szóban, 

 írásban. 

Az el nem végzett feladatokat a tanulóknak pótolni kell. Amennyiben rendszeresen nem 

készíti el, vagy nem pótolja feladatait a félévi és év végi osztályzatát e hiányosság 

lerontja.  

Iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje: 

 A tananyag beosztásához illeszkedő, tanmenetben megjelölt 

időpontban íratott témazáró nagydolgozat, melyet a hiányzó tanulóval 

pótlólag megíratunk.  

 Egy-egy kisebb egység tudásának ellenőrzésére dolgozat, melyet a 

hiányzó tanulók felelettel/pótdolgozattal pótolhatnak. 

 Félévi, év végi záródolgozat. 

 Bemeneti, kimeneti mérések. 

 Nyelvi órákon a szókincs, a nyelvhelyesség és az íráskészség fejlődését 

ellenőrző röpdolgozat. 

 Bármely tantárgy esetén kisebb egység számonkérésére röpdolgozat. 

 Önálló írásbeli/szóbeli felelet tanórákon az előző óra anyagából. 

Projekt feladat: 

 házi dolgozat 

 esszé 

 önálló kiselőadásra felkészülés 

 

Gondot fordítunk arra, hogy a számonkérések csak olyan formát tartalmazzanak, 

amelyekkel a tanítási órákon vagy az otthoni felkészülés során már találkoztak a 

tanulók. 

Az írásbeli teljesítményeket értékeljük: 

 Pontszám / százalék / érdemjegy adásával. 

 Szóbeli elemzés, értékelés a javítás során egyénileg is történik. 

A nagydolgozat jegye súlyozottan számít a félévi és év végi osztályzat kialakításakor. 

Pótló illetve javító dolgozat írására is adunk lehetőséget.  

 

 

 

 

 



 
Iskolalétszám    

 2014/2015-ös tanév     

 15 osztály    

Osztály Tagozat/képzés/szakmacsoport fő 
Magán            
tanulók 

 

  9/F Szakiskola (Pincér, Szakács szak)  Pincér: 10 fő, Szakács: 22 fő 32   
 

  9/J Szakközépiskola (Egészségügy)  28   
 

  9/M 
Szakközépiskola (Képző- iparművészet és Moderntánc 
tagozat)  

28   
 

10/F Szakiskola (Pincér, Szakács szak)  Pincér: 9 fő, Szakács: 11 fő 20   
 

10/G Gimnázium (Általános és Idegen nyelvi tagozat) 13    

10/J Szakközépiskola (Egészségügy)  15   
 

10/M 
Szakközépiskola (Képző- iparművészet és Moderntánc 
tagozat)  

15    

11.G/Ny Gimnázium (Dráma tagozat) 9 1 
 

11/F Szakiskola (Pincér, Szakács szak) Pincér: 7 fő, Szakács: 4 fő 11    

12/C 
Szakközépiskola (Képző- iparművészet és Moderntánc 
tagozat)  

14   
 

12.G/Ny Gimnázium (Média és dráma tagozat) 14    

12/H Szakközépiskola (Kereskedelem és Marketing) 22    

13.G/Ny Gimnázium (Média és dráma tagozat) 19    

13/H 
Szakközépiskola (Kereskedelem- Marketing és Vendéglátás 
idegenforgalom)                  

17   
 

13/C 
Szakközépiskola (Képző- iparművészet és Moderntánc 
tagozat)  

18   
 

Összesen: 275 1  

     

 Frissítve: Debrecen, 2014. október 03.    

     

 Gimnázium nyelvi előkészítős: 42   

 Gimnázium 4 éves: 13   

 Szakközépiskola:  82   

 Szakközépiskola párhuzamos képzés: 57   

 Szakmai képzés 5. év: 18   

 Szakiskola: 63   

  275   

 


