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Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium 
 1156 Budapest XV. kerület, Kontyfa utca 5. 

 

  
KÖZZÉTÉTELI LISTA 

  
  
Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény              
végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a                 
lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik. 

  

1 . Intézmény adatai 

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2020.12.01.. 

  
Ellátott feladatok: 
-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) 
-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 
-4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 

  
2 . Fenntartó adatai 

  
3 . Az intézmény működő feladatellátási helyei 

  
001 - Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium (1156 Budapest XV. kerület, Kontyfa utca 5.) 
 Ellátott feladatok: 
- 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 
- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) 
- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 
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OM azonosító: 035339 
Intézmény neve: Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium 
Székhely címe: 1156 Budapest XV. kerület, Kontyfa utca 5. 
Székhelyének megyéje: Budapest 
Intézményvezető neve: Vass Béla 
Telefonszáma: 1/4183280 
E-mail címe: kontyfa@kontyfa.hu 

Fenntartó: Észak-Pesti Tankerületi Központ 
Fenntartó címe: 1165 Budapest XVI. kerület, Jókai Mór utca      

6. 
Fenntartó típusa: tankerületi központ 
Képviselő neve: Kovács Katalin 
Telefonszáma: 0630/626-5761 
E-mail címe: katalin.kovacs@kk.gov.hu 



 
  
 

  

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből  

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035339 

  

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből  
  
001 - a https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=035339&th=001 

  
5. Általános adatok 
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: 
A 2021/2022-es tanévben négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi osztályt indítunk. 
  
A felvételi eljárás 
  
A felvételi kérelmekről kizárólag a tanulmányi eredmények alapján döntünk. A pontszám a 7. év végi és a 8. félévi összes                    
közismereti tantárgy érdemjegyéből adódik össze. 
Összesen így 100 pont érhető el.(történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, kémia, fizika, földrajz, magyar irodalom,               
magyar nyelvtan, informatika) Valamint figyelembe vesszük a magatartási és szorgalom értékelését. 
Fontosnak tartjuk a családok elkötelezettségét intézményünk iránt, így pontegyenlőség esetén kontyfás tanulóink előnyt             
élveznek. 
  
A beiratkozásra meghatározott idő: 
Középiskolai beiratkozás időpontja: 
  
2021. június 22.  
2021. június 24.  
  
Általános Iskola: 
Leendő elsőseink részére a beiratkozás várható időpontja 2021 április 15-16   
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 
A 2021/2022-as tanévben első évfolyamon engedélyezett osztályok száma 2; a középiskolában 1 osztály. 
  
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: 
   
 https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035339 
 
  
  
Kedvezményben részesül: 
- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő (100%) 
- tartósan beteg vagy fogyatékos (50%) 
- családjában három vagy több gyermeket nevel (50%) 
- nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság  ( eseti elbírálás) 
- utógondozási ellátásban részesül ( eseti elbírálás) 
- sajátos nevelési igényű (50%)  
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A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai: 
N/A 
  
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, 
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 
megállapításai: 
  
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 
Az intézmény nyitva tartása: 
  
Az iskola hétköznapokon 6.00 -tól 20 óráig tart nyitva. Az iskolában reggeli ügyelet 7.00 – 7.45 illetve délutáni 16.00 – 17.00                     
között van. Az ügyeletes pedagógus 17.00-kor telefonál az ügyeletből el nem vitt gyermek szülőjének, és megbeszéli vele a                  
továbbiakat.  
  
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: 
Tervezett értekezletek 
  
Évnyitó értekezlet: 2020. augusztus 31. 
Félévi osztályozó értekezlet: 2021. január 25-26. 
Félévi értekezlet: 2021. február 1. 
Nevelési értekezlet: 2021. március 29. 
Év végi osztályozó értekezlet:2021.április 30. 
                                                2021. június 16.-17. 
Évzáró értekezlet:2021. június 25. 
  

Szülői értekezletek, fogadóórák 
  
2020. szeptember 1-2-3. szülői értekezlet 
2021. november 23. fogadóóra 
2021. február 1. szülői értekezlet 
2021. március 8. fogadóóra 
2021. április 19. fogadóóra 
  

Mérések, vizsgák 
  
2020. december 4. Differ mérés 
2021. január 18-21.. osztályozó vizsgák 
2021  január 11.-április 23. a tanulók fizikai állapotának mérése 
2021. január. a tanulók fizikai állapotának mérése 
2021. május 3-tól  középiskolás vizsgák 
2021. május 19. országos idegen nyelvi mérés 
2021. május 26. országos kompetencia mérés 
2021. május 21. természettudományos vizsga 8. évfolyamon 
  
  
  
  
  
  

Megemlékezések, ünnepségek 
  
2020. október 6. az aradi vértanúk napja  
2020. október 22. október 23.i ünnepély 
2021. január 22. magyar kultúra napja 
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2021. február 25. a kommunizmus áldozatainak napja 
2021. március 12. 1848/49-es ünnepi megemlékezés 
2021. április. 9. magyar költészet napja 
2021. április 16. holokauszt emléknap 
2021. május 8. fasizmus áldozatainak emléknapja 
2021. június 4. nemzeti összefogás napja 
2021. június 15. általános iskolai ballagás 
2021. június 23. tanévzáró ünnepség 
  
  
  

  
  

Nyílt napok 
  
Középiskola:  
2020. november 9. 
2020. november 9. 
2021. február 3. 
  
Általános iskola:  
2021. március 10. 
2021. március 17. 
  

 
  
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával: 
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem történt. 

  
Utolsó frissítés: 2020.12.012. 

  
6 . Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
  
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei : 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035339 
  
  
Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS 
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=035339 
  
   
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: 
Számonkérés formái: 
•szóbeli felelet 
•írásbeli felelt 
•témazáró dolgozat 
•félévi dolgozat 
•év végi dolgozat 
•projektmunka 
•házi dolgozat 
•alkotómunka (pl.: rajz, tárgykészítés…) 
•gyakorlati bemutatás (pl. testnevelés) 
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•próbaérettségi 
•tantárgyi vizsga 
•órai munka 
  
Számonkérésre vonatkozó szabályok 
•Egy nap maximum két témazáró dolgozat íratható. 
•A nagydolgozatok (pl.: témazáró) írásának időpontját legalább egy héttel előbb közölni kell az osztállyal. 
•Minden írásban leadott munkát 10 munkanapon belül értékelve ki kell osztani. A határidőn belül ki nem javított, és ki                   
nemosztott írásbeli munka kihirdetésekor a tanuló eldöntheti, hogy az érdemjegy beírásra kerüljön-e. Ha a tanár önhibáján kívül                 
nem tudja betartani az időhatárt (pl. betegség, témahét) a javítás időpontja az indokolható idővel kitolódhat. 

•Témazáró dolgozatot lehetőség szerint az 1., 2., 3., 4. órában kell íratni. A dolgozat írását az óra első 5 percében meg                     
kellkezdeni, ha ez bármilyen okból nem történik meg, a témazáró dolgozatot el kell halasztani! kivétel: tanár önhibáján kívül. 

•A témazáró dolgozatokat a szaktanár a tanév végéig őrzi, a szülő – kérésére – a fogadóórán azt megtekintheti. 
•A szaktanár a meg nem írt dolgozat pótlására kötelezheti a tanulót, előre egyeztetett időpontban. Ha a tanuló igazolatlanul                  
nemjelenik meg a dolgozat pótlására kijelölt időpontban, akkor elégtelen osztályzatot kap 

•Dolgozatot, az aznapi óra anyagából semmilyen indokkal nem szabad íratni. 
•A diákok minden ismeretszerző tevékenységét (pl.: gyűjtőmunka), a szerzett tudásáról való számadását (pl. házi feladat, stb.)                
aszaktanár szóban, érdemjeggyel vagy szövegesen értékeli. 

  
  
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 
A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 
félévi: 2021. január 18-21.  
év végi: 2021. június 7-10 
 
Az osztályozó vizsga követelményeit a 
Házirend tartalmazza.. 
  
  
  
  

Utolsó frissítés: 2020.12.01. 

  
7 . Működését meghatározó dokumentumok  

Szervezeti és működési kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-035339-0 szabályzat: 
Házirend: kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-035339-0 Pedagógiai program:
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-035339-0 

  
A közzétételi lista letöltésének dátuma: 
2020. december 1. 
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