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Különös közzétételi lista 

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat 

nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek 

érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. § kötelezi az intézményeket az ún. különös 

közzétételi lista megjelentetésére.  

 

1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

Az iskola felvételi tájékozatója a www.njszki.hu oldalon a FELVÉTELI főmenüben található, melyet 

minden év októberében az intézmény frissít. 

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 

száma 

A beiratkozás időpontját a 20114/2015-ös tanévre az éves munkaterv tartalmazza (2014. június 26.) 
Engedélyezett osztályok: 

01-es tagozat 2 osztály, 64 fő 
02-es tagozat 1 osztály, 34 fő 
03-as tagozat 1 osztály, 34 fő 
04-es tagozat 1 osztály, max. 20 fő 
 

3. 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 

Intézményünkben a középfokú oktatás és az első szakmához jutás ingyenes. Egyéb esetekben a 

díjfizetési kötelezettség megállapítása a törvényi szabályozások alapján, központi előírások szerint 

történik az iskolafenntartó által. 

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai és ideje, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai 

Törvényességi vizsgálat – Fővárosi Önkormányzat Oktatási Ügyosztály 2008. 

„A naplók megnyitása, lezárása megtörténik, a záradékok többségében pontosak, szabályosak. A 

haladási rész folyamatosan vezetett. A tanulók adatai kitöltöttek. A naplók ellenőrzése rendszeres. A 

törzslapok vezetése az előírt nyomtatványon szabályosan történik. … A sajátos nevelési igényű 

tanulókról összeállított dokumentáció rendezett, a szakértői vélemények érvényesek… 

Összességében megállapítható, hogy az intézményben az áttekintett dokumentumok a jogszabályi 

előírásoknak megfelelőek.”  



 

 Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 

 
5. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett 

jelentősebb rendezvények, események időpontjai 

Intézményünk 6:00 órától 22:00 óráig tart nyitva. Ettől eltérő nyitva tartás a tanítási szünetekben 
lehetséges.  
 
Az intézményünkben tervezett események, rendezvények időpontját az iskolai honlapon 
www.njszki.hu Események listája, illetve a Munkaterv tartalmazza (dokumentumok/nyilvános 
dokumentumok). 
 
6. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával 

Pedagógiai vizsgálat – Fővárosi Önkormányzat Oktatási Ügyosztály 2008. 

„A Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 2007-ben kiegészített és jóváhagyott IM 

Programja teljes összhangban van az ÖMIP követelményeivel. A program minőségpolitikát 

képviselve egyre erőteljesebben működik is az iskolai élet egyre több területén, elősegítve a még 

meglevő konzervativizmusok felszámolását. …Az iskola munkatervei minden szinten tartalmasak, 

átfogják az iskolai munka egészét, megragadják a problémákat, és utakat keresnek. Az iskola 

oktató-nevelő munkája eredményes a külső mérések, a közép és emelt szintű érettségi vizsgák és 

a szakmai vizsgák tükrében is, de a belső méréses értékelés még nem épült ki intézményi 

rendszerré. Az iskola oktatási folyamatai sokszínű képet rajzolnak meg, és ebben különleges 

helyet kap az SNI-tanulók nevelése-oktatása. 

Az iskola nevelési helyzete átlagos, kirívó problémák nincsenek, de a mindennapok nevelő 

munkájának nehézségeivel meg kell küzdeniük... 

Összességében az intézmény nem szakbarbár módon őrzi helyét az informatika élvonalában, 

ettől lesz képes a jövőben is - a 2005-ben az iskolában végzett, ma már kitüntetett feltaláló- Rátai 

Dánielhez hasonló kimagasló eredményű tanulók kinevelésére.” 

 

Szakmai képzés vizsgálata – Oktatási Hivatal 2009. 

„A Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában, az adott törvényi keretek között 

optimálisan építik be az orientációs és a szakmai alapozó tantárgyakat. …Az oktató-nevelő munka 

hatékonyságát mutatja a szakmai alapozó tárgyak év végi és az érettségi átlageredményei. Az 

érettségizettek 89%-a szakmai irányban folytatta tanulmányait. Az országos versenyeredmények 

előkelő helyezései is azt mutatják, hogy a szakmájukat tudatosan megválasztó tanulók a 

tanáraikkal együttműködve elsajátítják, és hasznosítani tudják a szakmai ismereteket. Kiemelem, 

hogy a sajátos nevelési igényű tanulók is, az adottságaik figyelembe vételével, sikereket érnek el, 

és hasznos szakmai végzettséget szerezhetnek.” 

http://www.njszki.hu/
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7. Szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program 

Megtalálható a www.njszki.hu oldalon Dokumentumok/nyilvános dokumentumtárban. 

 

8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a 

tantárgyfelosztásához 

Sorszám 
Legmagasabb szakképzettség 
megnevezése 

Legmagasabb 
iskolai 
végzettsége 

Tantárgyak 

1 Informatika szakos tanár egyetem 
informatika 
szaktárgyak 

2 Biológia, földrajz szakos tanár egyetem biológia, földrajz 

3 Középiskolai testnevelő tanár egyetem testnevelés 

4 Gyógypedagógus főiskola fejlesztő pedagógus 

5 Informatika szakos tanár egyetem 
informatika 
szaktárgyak 

6 Ének szakos tanár egyetem ének 

7 Angol szakos nyelvtanár egyetem angol nyelv 

8 
Informatika, matematika szakos 
középiskolai tanár egyetem 

informatika 
szaktárgyak 

9 
Történelem, angol szakos középiskolai 
nyelvtanár egyetem 

angol nyelv, 
történelem 

10 Informatika szakos tanár egyetem 
informatika 
szaktárgyak 

11 Történelem szakos középiskolai tanár egyetem történelem 

12 
Magyar nyelv és irodalom, történelem 
szakos középiskolai tanár egyetem történelem 

13 Informatika szakos tanár főiskola 
informatika 
szaktárgyak 

14 Angol szakos nyelvtanár főiskola angol nyelv 

15 Angol szakos nyelvtanár egyetem angol nyelv 

16 Informatika szakos tanár egyetem 
informatika 
szaktárgyak 

17 Angol szakos nyelvtanár egyetem angol nyelv 

18 
Magyar nyelv és irodalom, történelem 
szakos középiskolai tanár egyetem magyar, történelem 

19 Közgazdaságtan tanár egyetem közgazdaságtan 

20 Angol szakos nyelvtanár egyetem angol nyelv 

http://www.njszki.hu/
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21 
Magyar nyelv és irodalom, történelem 
szakos középiskolai tanár egyetem magyar, történelem 

22 
Magyar nyelv és irodalom, történelem 
szakos középiskolai tanár egyetem magyar, történelem 

23 
Informatika és matematika szakos 
középiskolai tanár egyetem 

informatika 
szaktárgyak 

24 Angol szakos nyelvtanár egyetem angol nyelv 

25 
Informatika és matematika szakos 
középiskolai tanár egyetem 

informatika 
szaktárgyak 

26 Informatika szakos tanár főiskola 
informatika 
szaktárgyak 

27 Matematika szakos középiskolai tanár egyetem matematika 

28 
Magyar nyelv és irodalom, történelem 
szakos középiskolai tanár egyetem magyar, történelem 

29 
Magyar nyelv és irodalom szakos 
középiskolai tanár egyetem magyar 

30 Angol szakos nyelvtanár főiskola angol nyelv 

31 
Matematika, fizika szakos középiskolai 
tanár egyetem matematika 

32 Biológia földrajz szakos tanár egyetem biológia, földrajz 

33 Angol szakos nyelvtanár egyetem angol nyelv 

34 Középiskolai testnevelő tanár egyetem testnevelés 

35 Középiskolai testnevelő tanár egyetem testnevelés 

36 

Rajz és vizuális kultúra szakos tanár 
Mozgóképkultúra és média ismeret szakos 
tanár egyetem 

rajz és vizuális 
kultúra, 
művészettörténet, 
mozgóképkultúra és 
média ismeret 

37 
Informatika, fizika, matematika szakos 
középiskolai tanár egyetem 

matematika, fizika, 
informatika 
szaktárgyak 

38 
Biológia, fizika, matematika szakos 
középiskolai tanár egyetem matematika 

39 
Informatika, matematika szakos 
középiskolai tanár egyetem 

informatika 
szaktárgyak 

40 Angol szakos nyelvtanár főiskola angol nyelv 

41 
Informatika, fizika, matematika szakos 
középiskolai tanár egyetem matematika 

42 
Informatika, matematika szakos 
középiskolai tanár egyetem 

informatika 
szaktárgyak 

43 
Történelem, könyvtár szakos középiskolai 
tanár főiskola társadalomismeret 
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44 Informatika szakos tanár egyetem 
informatika 
szaktárgyak 

45 Informatika szakos tanár egyetem 
informatika 
szaktárgyak 

46 
Matematika, kémia szakos középiskolai 
tanár egyetem matematika, kémia 

47 Kémia, informatika szakos tanár egyetem 
informatika 
szaktárgyak 

48 Angol szakos nyelvtanár egyetem angol nyelv 

49 
Matematika, informatika szakos 
középiskolai tanár egyetem 

informatika 
szaktárgyak 

50 Angol szakos nyelvtanár egyetem angol nyelv 

51 Közgazdaságtan tanár egyetem közgazdaságtan 

52 
Matematika, informatika szakos 
középiskolai tanár egyetem 

informatika 
szaktárgyak 

53 
Matematika, ábrázoló geometria szakos 
középiskolai tanár egyetem matematika 

54 Informatika szakos tanár egyetem 
informatika 
szaktárgyak 

55 
Matematika, informatika szakos 
középiskolai tanár egyetem 

informatika 
szaktárgyak 

56 Középiskolai testnevelő tanár egyetem testnevelés 

57 Informatika szakos tanár egyetem 
informatika 
szaktárgyak 

58 Informatika szakos tanár főiskola 
informatika 
szaktárgyak 

59 Angol szakos nyelvtanár egyetem angol nyelv 

60 Informatika szakos tanár főiskola 
informatika 
szaktárgyak 

61 Kémia, informatika szakos tanár egyetem 
informatika 
szaktárgyak 

62 Informatika szakos tanár főiskola 
informatika 
szaktárgyak 

63 
Matematika, fizika, informatika szakos 
középiskolai tanár egyetem 

informatika 
szaktárgyak 

64 Informatika szakos tanár főiskola 
informatika 
szaktárgyak 

65 
Informatika és matematika szakos 
középiskolai tanár egyetem 

informatika 
szaktárgyak 

66 Német szakos nyelvtanár egyetem német nyelv 

67 
Informatika és matematika szakos 
középiskolai tanár egyetem 

informatika 
szaktárgyak 
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68 
Magyar nyelv és irodalom szakos 
középiskolai tanár egyetem magyar 

69 
Informatika és matematika szakos 
középiskolai tanár egyetem 

informatika 
szaktárgyak 

70 Középiskolai testnevelő tanár egyetem testnevelés 

71 
Matematika, fizika szakos középiskolai 
tanár egyetem matematika 

72 
Magyar nyelv és irodalom, történelem 
szakos középiskolai tanár egyetem magyar, történelem 

 

9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége  

Sorszám Végzettség, szakképzettség megnevezése Munkakör 

Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők (NOKS) 

1 főiskola - számítástechnika tanár    műszaki vezető 

2 szakmunkásképző  
gyermek és ifjúsági 
felügyelő 

3 szakközépiskolai érettségi  iskolatitkár 

4 OKJ 52542307 műszaki számítástechnikai technikus  iskolatitkár 

5 OKJ  rendszergazda 

   
Technikai dolgozók 

 
1 OKJ 52464103 Számítástechnikai szoftverüzemeltető  szoftverüzemeltető 

2 érettségi portás 

3 gimnáziumi érettségi gazdasági kapcsolattartó 

4 OKJ informatikai rendszergazda-hálózatépítő szoftverüzemeltető 

5 épületgépész technikus  gondnok 

6 szakközépiskolai érettségi  portás 

7 érettségi kézbesítő 
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10. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 

Tanév Lemorzsolódás Évismétlés 

2011-2012 3,60% 2,50% 

2012-2013 3,90% 1,20% 

 

12. Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve 

Az érettségi vizsgák átlageredményei 2012-ben 

 Vizsgatárgy 
Országos átlag % Neumann % 

 
K E K E 

 
magyar nyelv és irodalom 3,13 3,83 3,60   

 
matematika 2,73 4,21 3,34 3,75 

 
történelem  3,25 4,09 3,93 3,00 

 
angol nyelv 3,23 4,44 4,13 4,63 

 
Informatika 3,48 4,32 4,07 4,23 

 
Biológia 3,14 3,50 3,40   

 
Földrajz 3,17 4,24 3,50   

 szövegértés 

 

matematika 

 Neumann szakközépis

kola átlag 

gimnázium 

átlag 

Neumann szakközépi

skola átlag 

gimnázium 

átlag 

2005 580 533 n. a. 533 488 n. a. 

2006 531 496 565 552 493 556 

2007 553 500 570 574 495 557 

2008 548 498 551 568 484 534 

2009 522 491 551 533 483 534 

2010* 1704 1612 1735 1738 1599 1613 

2011 1696 1604 1723 1720 1624 1724 

2012 1644 1592 1603 1725 1616 1632 
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Az érettségi vizsgák átlageredményei 2013-ban 

 Vizsgatárgy 

Országos átlag 
% 

Neumann % 

 
K E K E 

 
magyar nyelv és irodalom 3,14 3,85 3,69 5,00 

 
matematika 2,64 3,77 3,35 4,38 

 
történelem  3,10 4,35 3,48 4,33 

 
angol nyelv 3,17 4,18 4,04 4,96 

 
Informatika 3,30 4,43 3,68 4,91 
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13. Szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei 

2012/13 
Főiskola/ 
egyetem 

OKJ-s 
képzés Munka 

osztály-
létszám 

12. a 11 14 0 25 

12. b 9 11 0 20 

12. f 2 13 2 17 

13. d 12 9 1 22 

13. c 12 16 0 28 

13. e 13 10 1 24 

  59 73 4 136 

 

14. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 

Iskolánk mind a tehetséggondozásra, mind az egyéni felzárkóztatásra egyaránt kiemelt figyelmet 

fordít. Ennek érdekében az alábbi foglakozásokat hirdetjük meg a tanév elején: 

• Versenyfelkészítő szakkörök (informatika, számítástechnika, web grafika, programozás) 
• Cisco szakkör 
• Robotika szakkör 
• Természettudományos szakkör 
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• Nyelvi szakkör 
• Drámapedagógiai szakkör 
• Média szakkör 
• Egyéni fejlesztő foglakozások 
• Korrepetálások. 
A tehetséggondozó szakkörökre a tanulók év elején önként jelentkezhetnek, a foglalkozások a 

tanítási idő után kezdődnek előre meghirdetett időpontban.  

A mindennapos testnevelést órarendi keretek között biztosítjuk a 9-10. évfolyam számára a 2013/14-

as tanévben. Ezenkívül az alábbi délutáni sportszakkörökön vehetnek részt: floorball, karate, 

kosárlabda. 

15. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 

A házi feladat kijelölése során meghatározandó az órai tananyaghoz kapcsolódó téma, a 

felhasználható segédeszközök (tankönyv, feladatgyűjtemény, munkafüzet, órai jegyzetek, Internet, 

stb.), az elkészítés határideje, formája, terjedelme. A tanulót informálni kell az ellenőrzés és értékelés 

formájáról, módjáról. A házi feladat rendszeres ellenőrzése a pedagógusok feladata. A 

tantárgytömbösítés és a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatásában érintett kollégák, ill. 

munkaközösségek a helyi tantervben, illetve konkrét tanévi produktumok esetében az éves 

munkatervükben egyeztetett, azonos elvek mentén értékelik a tanórán kívüli, házi feladatokat. 

Írásbeli munkák (dolgozatok): 
 Az érintett szaktanár tanterve, ill. saját tanmenete szerint   

 Témazáró 
 Részösszefoglaló 
 Egy-két órai munkát ellenőrző (röpdolgozatot) 
 Házi dolgozatot írat 
 
 A témazáró írásbeli munkák várható idejéről a tanulók időben, legalább egy héttel 

korábban kapjanak tájékoztatást, saját idejük jobb beosztása érdekében is. 
 A témazáró dolgozat írásakor igazoltan távol lévő tanulóknak lehetőséget kell biztosítani, 

hogy dolgozatukat pótlólag megírják. 
 A tanulók ismerjék meg a megíratás előtt az értékelés szempontjait 
 Az értékelés esetenként pontozással, egyértelmű átváltó-kulccsal, máskor globálisan 

történik 
 Minden írásbeli munka értékelését be kell írni az osztályozó naplóban. Az osztályzatok 

nem egyenrangúak. (Ezt a digitális naplóban is jegyezni kell.) 
 A dolgozatok időpontjait koordinálni szükséges. Az elektronikus naplóban legalább egy 

héttel korábban be kell írni a szaktanárnak az adott napra így a többi kolléga látja, azaz az 
adott osztály tanárai tervezhetnek. 

 Egy tanítási napon legfeljebb kettő, egy tanítási héten belül legfeljebb négy témazáró 
dolgozat íratható 

 A tanulókat tájékoztatni kell, hogy mi a szerepe, milyen a súlya a házi (beszámoltatási 
céllal készülő) dolgozatoknak, röpdolgozatoknak, témazáró stb. dolgozatoknak. 
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 Az iskola igazgatósága és a munkaközösség-vezető alkalmanként ellenőrzik, elemzik ezen 

írásbeli munkákat.  
 Az írásbeli dolgozatokat legalább az adott félév végéig, a témazáró dolgozatokat a tanév 

végéig köteles a pedagógus megőrizni. A szülők kérésére lehetővé kell tenni e dolgozatok 
megismerését fogadó órákon, ill. szülői értekezleteken. 

Az ún. röpdolgozatok a tanulóknak kiadhatók. 

16. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett ideje 

Az osztályozó vizsgák követelményeit a Helyi tanterv tartalmazza, a vizsgák időpontjait az iskolai 

Munkaterv rögzíti. 

17. Iskolai tanév helyi rendje 

Megtalálható a www.njszki.hu honlapon Dokumentumok/Nyilvános dokumentumok menüben. 

18. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma 2013-2014-es 

tanévben 

osztály létszám 

9.a 32 

9.b 31 

9.c 28 

9.d 33 

9.e 16 

9.ny 33 

10.a 30 

10.b 29 

10.c 27 

10.e 19 

11.a 31 

11.b 33 

11.c 28 

11.d 31 

11.e 18 

12.a 24 

12.b 18 

12.c 24 

12.d 22 

12.e 21 

12.f 19 

13.c 21 

13.d 26 

13.e 28 

 

 

 

 

 


