203236
Maimonidész Zsidó Gimnázium
1036 Budapest III. kerület, Pacsirtamező utca 21.

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
OM azonosító:
Intézmény neve:
Székhely címe:
Székhelyének megyéje:
Intézményvezető neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

203236
Maimonidész Zsidó Gimnázium
1036 Budapest III. kerület, Pacsirtamező utca 21.
Budapest
Szabó Mónika
30-7739723
szabo.monika@zsidogimnazium.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2017.10.30.

Ellátott feladatok:
-4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

2. Fenntartó adatai
Fenntartó:
Fenntartó címe:
Fenntartó típusa:
Képviselő neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

EMIH Óbudai Hitközség
1052 Budapest V. kerület, Károly körút 20.
egyházi jogi személy
Dr. Köves Máté Slomó
1/268-0183
slomo@zsido.com

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei
001 - Maimonidész Zsidó Gimnázium (1036 Budapest III. kerület, Pacsirtamező utca 21.)
Ellátott feladatok:
- 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

4. Intézmény statisztikai adatai

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2016-os statisztikai adatok alapján
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Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai
2016-os statisztikai adatok alapján
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Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=203236

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
001 - Maimonidész Zsidó Gimnázium
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=203236&th=001

5. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Maimonidész Zsidó Gimnázium
Felvételi eljárás
A Maimondiész Angol-Magyar Kéttannyelvű Zsidó Gimnázium 2018. szeptemberétől várja azokat a tanulókat, akik az általános
iskola 8. osztályának elvégzését követően egy kétnyelvű oktatást (angol, magyar) biztosító, a zsidó kultúrával és vallással
kapcsolatban is komoly ismereteket átadó gimnáziumban képzelik el jövőjüket.
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Iskolánk első évében a világi tantárgyak szinten tartása mellett elsősorban a héber és az angol oktatásra helyezi a hangsúlyt, a
nulladik évfolyamon 16 angol nyelvi órát biztosítunk diákjaink számára. A nulladik év nyelvi előkészítőjén mindenki fel tud
zárkózni angol nyelvből, hogy az 1. év tárgyait többségében angolul tanulhassa.
Iskolánk fontos adatai:
- Iskolánk OM azonosítója: 203236
- Telephely kód: 001
- 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás nyelvi előkészítő évvel, kód: 0001
Amennyiben iskolánk elnyerte leendő diákunk és családja tetszését, felvételi beszélgetésre kerül sor.
A jelentkezés módja: A felvételi eljárás a jelentkezési lapunk kitöltésével indítható el. Kérjük, hogy online jelentkezési
űrlapunkat és annak mellékletét is töltse ki! Kérdés esetén keressen minket bizalommal: info@zsidogimnazium.hu
Iskolánkba az alábbi rendszert követve várjuk a jelentkezéseket:
1. lépés: Központi felvételi eljáráson való részvétel
2. lépés: Iskolai felvételi eljárás
Tájékoztatás a központi írásbelikről, a jelentkezési lap elérése: MEGNYITÁSUKHOZ KATTINTSON IDE
Régi központi feladatsorok: MEGNYITÁSUKHOZ KATTINTSON IDE
Külön szóbeli és írásbeli a készségekre és képességre építve iskolánk február 22. és március 13. között tartja a felvételiket.
Jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével lehetséges: online jelentkezési űrlap
ISKOLÁNK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁNAK MENETE:
A felvételi eljárás három elemre bontható, a felvételi vizsgára, az angol szintfelmérőre és a szülőkkel folytatott beszélgetésre.
FELVÉTELI BESZÉLGETÉS
A felvételi beszélgetésen lehetőség nyílik arra, hogy a felvételi bizottság jobban megismerje a jelentkezni kívánó diákot, annak
érdeklődési körét és szemléletét, fontos látni, hogy a tanuló értékrendje hogyan illeszkedne osztálytársaihoz és az iskola
szellemiségéhez. A jelentkező tanuló értékrendje mellett kiemelten fontos a család, a támogató-, együttműködő szülő
értékrendje.
A felvételi beszélgetés a felvételi bizottságunk előtt zajlik, aminek tagja a leendő osztályfőnök is. A felvételi vizsgán lehetőség
nyílik a tanuló központi írásbeli eredményének átbeszélésére is.
A leendő diákok felvételi elbeszélgetéseinek időpontját hamarosan közöljük!
ANGOL SZINTFELMÉRŐ
Angol nyelvből a diákok számára szintfelmérőt tartunk, mely két részből áll – egy írásbeli tesztből és egy szóbeli
elbeszélgetésből. A szintfelmérő célja, hogy felmérjük a tanulók nyelvi kompetenciáit, ennek függvényében tudjuk majd
kialakítani a nulladik évfolyam angol csoportjait.
A leendő diákok angol szintfelmérő írásbeli és szóbeli időpontjait hamarosan közöljük!
SZÜLŐKKEL VALÓ MEGISMERKEDÉS
Fontosnak tartjuk, hogy a leendő diákok szüleivel, családjával is felvegyük a kapcsolatot, ez a beszélgetés a felvételit vezető
kollégával történik. A közös együttműködés szempontjából elengedhetetlennek tartjuk, hogy ne csak a tanulóval, de annak
családjával is személyes kapcsolatot tudjunk kialakítani, az iskola ékrendjét az egész család elfogadja. Fontos az elején tisztázni,
hogy mi az, amit az iskola nyújtani kíván, és mi az, amit a szülők elvárnak – mi speciális kerettantervünkkel azon vagyunk,
hogy egy dinamikus, jól átlátható struktúrát biztosítsunk diákjaink számára. Fontos számunkra a rendszeres kapcsolattartás és a
visszajelzés, a szülők és a diákok részéről egyaránt.
A szülőkkel való beszélgetés nyílt napjaink időpontja:
•November - előzetes regisztráció szükséges az info@zsifogimnazium.hu e-mail címen. Kérjük az e-mailbe írja meg alapadatait
- teljes neve, a jelentkező diák neve, életkora.
•Március 28.
A felvételivel kapcsolatos kérdésekkel forduljanak hozzánk bizalommal:
Szilánk Zsuzsa
Tel: 0630 990 36 94
E-mail: info@zsidogimnazium.hu
Az iskola nyelvi előkészítő évére jelentkező tanulóktól nem várunk nyelvi előképzettséget. A szóbeli felvételi vizsgán a
tanulóktól tantárgyi tudást nem kérünk számon, a jelentkezők kommunikációs készségét, kognitív készségét mérjük, valamint
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iskolai írásbeli munkáinak minőségét.
A 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 51.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jogszabályban felsorolt
tanulók részére a szóbeli felmérésen biztosítjuk az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket, a vizsga
szervezésével alkalmazkodunk az adottságaihoz.

A beiratkozásra meghatározott idő:
Intézményünkbe 2018. június 21-22-én iratkoznak be a felvételt nyert tanulók reggel 9:00 órától 18:00 óráig.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Évfolyamonként 2 maximum 25 fős osztály engedélyezett.
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:
Intézményükben nincs térítési díj, tandíj. Étkezésben részesülnek a tanulók, melynek díjához kedvezményeket igényelhetnek a
tanulók a fenntartótól kérvény formájában. Intézményünkben az egyenruha viselete kötelező, melynek térítési díja kb. 2530.000Ft.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
2017. szeptember 1-én induló intézményünkben a fenntartó a nevelési-oktatási munkával összefüggő értékelés még nem adott.
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 iskola egész napos nyitva tartással üzemel. Az intézmény nyitva tartási ideje: 7:30 órától 16:30 óráig.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
2017. augusztus 28-29. Mádi gólyatábor
2017. szeptember 1. Tanévnyitó
2017. szeptember 21. ROS HÁSÁNÁ 1 - Zsinagógai program
2017. szeptember 28. Mádi éjszakai túra
2017. szeptember 29. JOM KIPUR előestéje - Zsinagógai program
2017. október 5. SZUKKOT 1 - Zsinagógai program
2017. október 8. SZUKKOT 4 - Családi BBQ - Óbudai Zsinagóga
2017. október 13. SZIMCHÁT TORÁ - Zsinagógai program
2017. október 20. Történelmi megemlékezés (1956. október 23.)
2017. november 15. NOÉ-NAP
2017. november 20. ISKOLAI FÁRBRENGEN
2017. november 29. Nyílt nap
2017. december 14. CHÁNUKÁ - Óbudai Zsinagógai program
2018. január 8. MAIMONIDÉSZ NAP
2018. január 26. ISKOLAI FÁRBRÉNGEN
2018. január 31. TU BISVÁT - Fák ünnepe
2018. február 14. Délutáni iskolai program
2018. március 1. Purimi Szeudá lakoma és program
2018. március 14. Történelmi megemlékezés (1948/49 szabadságharc)
2018. március 28. Nyílt nap
2018. március 31. Családi Széder est az Óbudai Zsinagógában
2018. április 12. JOM HÁSOÁ - Holokauszt áldozatainak emléknapja
2018. április 18. JOM HÁZIKÁRON
2018. április 19. JOM HÁÁCHÁUT
2018. április 29-május 3. Izraeli tanulmányút
2018. május 20. Tanulj a Rabbival, éjszakai tanulás
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2018. június 8. SÁBÁT Óbudai Zsinagógában
2018. június 18-20. Badacsonytomaji tábor
2018. június 21. Tanévzáró
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
2017. szeptember 1-én kezdtük meg működésünket, pedagógiai-szakmai ellenőrzés még nem történt intézményünkben.

Utolsó frissítés: 2017.10.30.

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=203236
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
2017. szeptember 1-től működik intézményünk. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokkal
még nem rendelkezünk.
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=203236
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Amennyiben legalább nyolc diák szeretne valamivel foglalkozni a tanítási időn kívül, az iskola ezt a foglalkozást – az
ésszerűség határain belül – megszervezi.
A szakkörök indításához tanár, a nevelőtestület által elfogadott program, és foglalkozási cím szükséges. Az ide tartozó
tevékenységeket a szakmai munkacsoportokkal és a pedagógiai vezetővel az alkotóköri szakmai műhely vezetője koordinálja.
Igény esetén indulhatnak tíz főnél kisebb létszámmal más tanfolyamok is (pl. fizetős nyelvtanfolyamok), ezekről a
nevelőtestület egyszerű többséggel dönt.
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:
A nappali tagozatos középiskolai oktatás a tananyag tanórai, tanórán kívüli és otthoni foglalkozás keretében történő
feldolgozását követeli meg. A kompetenciaalapú oktatás és az egyéni fejlesztés megköveteli, hogy több oldalról közelítsük meg
a tananyagot, növekedjen a tanulásra fordított idő, lehetőség legyen a tanultak aktív és önálló alkalmazására. E nélkül nem
képzelhető el a bevésés, a jártasságok kialakulása, az ismeretek rendszerbe foglalása.
A rendszeresség a tananyag elsajátítása mellett személyiségformáló eszköz is, a munkára nevelésben és a hasznos tevékenységre
való szoktatásban az otthon elvégzendő tanulmányi munkának nagy szerepe van.
A tanórán kívüli és otthoni tanulmányi tevékenység keretében egészíthetők ki a tanórán elsajátított ismeretek, bővíthető a tanuló
világlátása illetve nagyobb anyaggyűjtést megkívánó házi dolgozatok elkészítéséhez ez elengedhetetlen.
Alapelvek:
o Tanulóink tanórán kívüli illetve otthoni munka során elvégzendő szóbeli és írásbeli feladatokat kapnak, amik a tananyag
gyakoroltatását, elmélyítését, alkalmazását illetve bővítését szolgálják.
oHázi feladatot határozhat meg a szaktanár tanítási napokra, a szünetekre és a pihenőnapokra is, de ez nem haladhatja meg a
szokásosan egyik napról a másik napra feladott mennyiséget. A szünidő a tanulók regenerálódását illetve a családi kapcsolatok
elmélyítését, a családi hagyományok ápolását szolgálja.
oA szaktanár a házi feladat kijelölésekor meghatározza a feladatra vonatkozó követelményeket, pl. az írásbeli terjedelmét és az
adott feladat értékelésének szempontjait, a tanulói teljesítménybe való beszámításának módját.
o A szaktanár a tanórán kívüli keretben zajló ismeretszerzéshez kapcsolódó feladatokat is kijelölhet: pl. múzeumi órák,
kiállítások, kirándulások, ismeretterjesztő előadások, amik kapcsán előzetes, utólagos írásbeli, szóbeli és interaktív feladatok is
adhatók.
Az írásbeli számonkérés formái lehetnek:
oRöpdolgozat az utolsó két-három leckéből előzetes jelzés nélkül íratható.
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oTémazáró dolgozat egy vagy két összefüggő anyagrészből áll, amelyet mindig összefoglalás készít elő. Félévente legalább 1
témazáró dolgozat íratandó. A témazáró
dolgozat osztályzata súlyozottabb, mint a többi osztályzaté, ezért a félévi értesítőben, illetve év végi osztályzatban két jegynek
számít.
oFelmérő dolgozat középszintű vagy emeltszintű csoportbontáshoz, nyelvi csoportok kialakításához szükséges.
oBelső vizsga írásbeli vizsgarészére adott érdemjegye, ami többszörös érdemjegynek számít.
Heti
o1-2 órás tantárgy esetén félévente minimum 3 érdemjegy
o3-4 órás tantárgy esetén félévente minimum 5 érdemjegy
o 5-nél több órás tantárgy esetén félévente minimum 7 érdemjegy
onyelvi évfolyamon angol nyelvből félévente minimum 15 érdemjegy
A szóbeli számonkérés formái lehetnek, tanulónként maximum 10-15 perces időtartamban:
otanórai felelés a napi feladatokból,
okiselőadás előre kiadott feladat alapján,
oszámonkérés összefoglaló órán, nagyobb anyagrészből, tételekből,
otanulmányok alatti vizsga szóbeli része,
oközépszintű érettségi vizsga belső iskolai bizottság előtt.
Az értékelés korlátai
oAzon a napon, amikor komplex mérés vagy vizsga van valamely tárgyból, más beszámoltatás nem lehetséges.
o Témazáró dolgozatot legfeljebb egy héten hármat lehet írattatni, és a tanulókat egy héttel a számonkérést megelőzően
tájékoztatni kell.
oAz írásbeli és szóbeli számonkérés mennyisége legyen tekintettel a tanulók heti leterheltségére.
A továbbhaladás feltétele minden évfolyamon az elégséges szint, valamint a megfelelt szint elérése a tantárgyakból a
számonkérési és értékelési rendszer alapján.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:
•Komplex (írásbeli és szóbeli) vizsgát kell tenni az alábbi tantárgyakból
omagyar nyelv és irodalom
otörténelem
oangol nyelv
otermészettudomány
ohéber nyelv
ojudaisztika
•Írásbeli vizsgát kell tenni az alábbi tantárgyakból:
omatematika
•Gyakorlati vizsgatárgyak:
o informatika
A vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni.
A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság előtti vizsga esetén a
kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.
Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként és évfolyamonként 60 perc, kivétel a nyelvi vizsgák (angol nyelvi vizsga írásbeli
része 3 óra).
Egy napon legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet tenni.
A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani.
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben
foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust
kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására.
A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a
területileg illetékes kormányhivatal bízza meg.
A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért. Konkrétan:
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•meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket;
•szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását;
•vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit;
•átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga iratait;
•a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.
A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja.
•A kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat taníthatja.
•A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő.
•A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.
• A tanulónak az általa kihúzott tétel kidolgozására min. 20 perc áll rendelkezésére (kivéve az idegen nyelvet, ahol nincs
felkészülési idő). A feleletek maximális időtartama 15 perc.
•A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.
• Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem éri el az elégséges
szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell
kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján
kell kiszámítani.
Belső vizsgarendszer:
Az iskola pedagógiai programja a gimnázium értékelései rendszerében lényeges szerepet szán a vizsgáknak. A tanulók vizsgán
nyújtott teljesítménye alapján képet kapunk az adott tantárgyak elsajátításának mértékéről az egyes évfolyamokon. A vizsgákra
való felkészülés mindig alkalom a tanulók számára az ismeretek rendszerezésére, új összefüggések meglátására, a tudás
megszilárdítására. A felkészülést, a vizsgákon való viselkedést tanulni, a vizsgák légkörét szokni kell. Meggyőződésünk, hogy
diákjainknak csak hasznára válhat, ha a tanév folyamán félévenként szerezhetnek vizsgarutint, s ezzel nem éri őket lelkileg
felkészületlenül az érettségi, a nyelvvizsga.
A vizsgák minden évfolyamra vonatkoznak a kompetenciaméréseket és az érettségi követelményeit érintő tantárgyakból. Ezek
eredménye beszámít az év végi osztályzatba.
A vizsgák szervezése és előkészítése során a következő szempontokat követjük:
•A vizsgaterv az óraterv és a tanterv szerves része.
•A vizsgák tartalmát az évekre lebontott tantárgyi programok követelményrendszere, illetve külön vizsgakiírás (és beosztás)
rögzíti minden alkalommal.
•A vizsgák tartalma a középszintű illetve az emelt szintű érettségi követelményeire épül.
•Az állami nyelvvizsga a nyelvvizsga-követelményeknek megfelelő.
•A vizsgatételek kiadásának határideje: az éve munkatervben meghatározott vizsgaidőszak kezdete előtt 6 hét.
•Az értékelés a pedagógiai program alapján történik.
•A vizsgajegy háromszoros érdemjegy értékkel bír.
•A vizsgatételeket úgy állítjuk össze, és a diákokat úgy szoktatjuk, hogy egy-egy felelet maximum 15 perces legyen.
•A vizsgák minimum kétfős bizottság előtt folynak, a vezetés részéről pedig biztosított a folyamatos ellenőrzés.
•Mind a külsőségek (formai rész), mind a tartalmi megoldások az érettségire emlékeztetnek (tételhúzás, kidolgozás).
•A vizsgák nyilvánosak.
•Aki igazoltan nem jelenik meg bármely vizsga alkalmával, pótló vizsgát köteles tenni. A pótló vizsgáról távolmaradás esetén a
tanuló az adott tantárgyi vizsgára elégtelen osztályzatot kap.
•A vizsgák eredményeit feldolgozzuk a tanulók fejlődésének nyomon követése, az intézmény teljesítményének értékelése és a
fenntartó munkájának segítése érdekében. A szakmai munkacsoportok a vizsgatapasztalatok alapján megteszik a továbblépés
érdekében a szükséges beavatkozásokat (felzárkóztatás, tehetséggondozás, differenciált foglalkozás).
Angol nyelvből a nyelvi előkészítő évfolyamon negyedévi vizsga is van (csak írásbeli).
ÉVFOLYAMFÉLÉVÉV VÉGE
0. előkészítő évfolyam angol nyelv
(komplex belső vizsga A2)
angol nyelv
(komplex belső vizsga B1)
héber nyelv (komplex)
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judaisztika (komplex)
9. évfolyam
angol nyelv (komplex belső vizsga B2 könnyített)
magyar nyelv és irodalom (írásbeli vizsga)
héber nyelv (komplex)
judaisztika (komplex)
10. évfolyam
angol nyelv (komplex belső B2)
matematika (írásbeli vizsga) természettudomány komplex vizsga
informatika (gyakorlati)
héber nyelv (komplex)
judaisztika (komplex)
11. évfolyam
angol nyelv (komplex vizsga C1)
történelem (komplex vizsga) héber nyelv (komplex)
judaisztika (komplex)
12. évfolyam
magyar nyelv és irodalom (szóbeli vizsga)
történelem (írásbeli vizsga) matematika (írásbeli vizsga) választott érettségi vizsgatárgy érettségi formájú vizsga

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:
2017. szeptember 1-én induló Zsidó Gimnáziumunkban jelenleg 9 tanulónk van.

Utolsó frissítés: 2017.10.30.

7. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-203236-0
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kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-203236-0

A közzétételi lista letöltésének dátuma:
2017. október 30.
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