
Tudásfa Felnőttoktatási Gimnázium közzétételi listája 

 

Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök alapján 

magyar nyelv 
és irodalom 7 egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

  1 egyetem magyar nyelv és hittan szakos tanár 

    
történelem  6 egyetem történelem szakos középiskolai tanár 

  1 egyetem magyar nyelv és irodalom - történelem szakos 
középiskolai tanár 

angol nyelv 5 egyetem angol nyelv szakos középiskolai tanár 
  1 egyetem angol nyelv és történelem szakos középiskolai tanár 

    
német nyelv 4 egyetem német nyelv szakos középiskolai tanár 

    
matematika 1 egyetem matematika - informatika szakos középiskolai tanár 
  7 egyetem matematika szakos középiskolai tanár 
  1 egyetem matematika - fizika szakos középiskolai tanár 

    
informatika 3 egyetem informatika szakos középiskolai tanár 
  1 egyetem matematika-informatika szakos középiskolai tanár 
  2 egyetem fizika-informatika szakos középiskolai tanár 

    
fizika 1 egyetem fizika szakos középiskolai tanár 
  3 egyetem matematika - fizika szakos középiskolai tanár 
  2 egyetem fizika - informatika szakos középiskolai tanár 
        
biológia 4 egyetem biológia - kémia szakos középiskolai tanár 
   1  egyetem biológia szakos középiskolai tanár  

 1 egyetem földrajz - biológia szakos középiskolai tanár 

    
kémia 4 egyetem biológia - kémia szakos középiskolai tanár 
  2 egyetem kémia szakos középiskolai tanár 
        
földrajz 4 egyetem földrajz szakos középiskolai tanár 
  2 egyetem biológia - földrajz szakos középiskolai tanár 
  1 egyetem matematika - földrajz szakos középiskolai tanár 

    
művészetek 1 egyetem magyar nyelv és irodalom - történelem szakos 

középiskolai tanár 
  1 egyetem rajz-művészettörténet szakos középiskolai tanár 
  2 egyetem rajz és vizuális kultúra szakos középiskolai tanár 

 2 egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár 
 



Nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és 
szakképzettsége a betöltött munkakörök alapján 

iskolatitkár 1 főiskola felnőttképzési szakember 

 3 érettségi  
    könyvtáros tanár 1 egyetem magyar nyelv és irodalom, könyvtár szakos tanár 

    rendszergazda 1 egyetem informatika szakos középiskolai tanár 

 1 OKJ rendszerinformatikus 
 

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, 
kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. 

Különböző lehetőségeket kínálunk az iskolán kívüli és az iskolai munkában az 
értékközvetítésre: 
  - múzeum, színház- és mozi látogatás 

  - tanulmányi versenyek 

  - iskolai rendezvények 

 

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 

A tanév során, a követelmények teljesítésének mérése miatt, írásbeli dolgozatokra, szóbeli 
feleletekre (írásbeli, szóbeli beszámolás, számonkérés), gyakorlati feladatok megoldására 
kerül sor. A dolgozatokat a szaktanárok minimum két héttel korábban bejelentik, egy napon 
legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A dolgozatokat két héten belül kijavítva 
visszakapja a tanuló, és ezek az osztályzatok a féléves vagy év végi osztályzatok kialakításakor 
súlyozottan számítanak. 

A tanulmányi munka értékelése negyedéves, féléves beszámolókon történik. Az szaktanár év 
közben előírhat kötelező dolgozatot, valamint beadandó feladatokat, előre meghatározott és 
kiadott időpontokban. Ha a szaktanár évközben tanulást segítő önállóan megoldandó 
feladatot (házi dolgozatot, kiselőadást, stb.) ír elő, a soron következő beszámolón való 
részvétel feltétele ezek teljesítése. Az írásbeli és szóbeli beszámolók, osztályozó vizsgák a 
tanítási napoktól eltérő napokon is lehetnek. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulói 
teljesítmények értékelésekor a felnőtt-oktatásban kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 
tanulók is elismerésben részesüljenek. 

  



 

A számonkérés formái:  
 
Felelet: Történhet szóban és írásban. Nem kell előre bejelenteni, aktuális anyagrész 
számonkérése történhet. 
Röpdolgozat: Bármilyen anyagrész számon kérhető, de az időpontját és a tartalmát előre be 
kell jelenteni. 
Témazáró dolgozat: Nagyobb témakörök anyagából íratható, tartalmát és időpontját előre 
rögzíteni kell. Ennek a tárgya lehet szövegalkotás, ebben az esetben a tanuló a 
fogalmazására irodalmi és nyelvi jegyet is kap. 
Házi feladat: Célja a tanórán tanultak elmélyítése, rögzítése, illetve az új anyagot 
előkészítése. Jeggyel való értékelés csak akkor történhet, ha teljesítménymérési céllal 
készült, s erről a tanuló előre tájékoztatást kapott. 
Projekt feladat: Projekt módszer alapján fel lehet dolgozni a tananyaggal kapcsolatos 
témákat. Az értékelés jeggyel történik.  
(Tantárgyankénti részletes leírás megtalálható a Pedagógiai programban.) 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 A felnőttoktatás módszertanában nem bír kiemelt jelentőséggel az otthoni 
felkészüléshez előírt feladatok elvégzése. Ezzel szemben az egyéni tanulási ütem, az 
egyéni felkészülés kiemelt jelentőséggel bír. 

 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni 
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 
feladatot javasolhatunk. 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 
maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés otthoni ideje nem lehet több 1-1,5 óránál 

Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, tanulmányok alatti 
vizsgák tervezett ideje: 

A tanulmányok alatti vizsgák fajtái: 
 osztályozó vizsga, 
 pótló vizsga, 
 különbözeti vizsga, 
 javítóvizsga. 

A tanulmányok alatti vizsgák ideje 
A vizsgák tényleges időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók  

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 
- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) 

tudják meg. 

 Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását 
megelőző két hétben. 



 A pótló vizsga időpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató jelöli ki. 
 A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának, időpontjának meghatározása során 

mindig egyedileg kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező 
tanuló ügyében. 

 A javítóvizsga ideje minden évvége szorgalmi időszakának utolsó napját megelőző 
héten, a munkatervben meghatározott napon szervezhető. 
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 
Az egyes tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit a Házirend 1. sz. melléklete 
tartalmazza. Az osztályozó vizsgára az osztályfőnökök jelentkeztetik a tanulókat. 

- ha a tanuló a tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és 
igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, az osztályfőnökök az osztályozó értekezlet 
napján (az osztályozó értekezlet döntése értelmében) közvetlenül az értekezlet 
után  

- egyéb más esetben a vizsgát megelőző egy héten belül. 
A Házirend 2. sz. melléklet Vizsgaszabályzatában szereplő jelentkeztetési lapon az 
osztályfőnökök feltüntetik az osztályozó vizsgára jelentkező tanulók nevét, valamint a 
tantárgya(ka)t. 

A javító vizsgára az osztályfőnökök a kitöltött jelentkeztetési lapot a fenti határidőket követő 
első munkanapon a belső vizsgák szervezéséért felelős igazgatóhelyettesnek/tagintézmény-
vezetőnek adják át.  

A javító vizsgára az osztályfőnökök jelentkeztetik a tanulókat. Az osztályfőnökök az 
osztályozó értekezlet napján (az osztályozó értekezlet döntése értelmében) közvetlenül az 
értekezlet után kitöltik a jelentkezési lapot, a javító vizsgára utasított tanuló(k) nevének és a 
tantárgy(ak)nak a feltüntetésével. 

Az osztályfőnökök a kitöltött jelentkeztetési lapokat az igazgatóhelyettesnek/tagintézmény-
vezetőnek adják át. 

A különbözeti vizsgák előírásáról, időpontjáról az igazgató határozatban dönt. A határozat 
egy példányát megkapják a vizsgázók és az igazgatóhelyettes/tagintézmény-vezető.  

A pótló vizsgákról – a benyújtott igazolások és dokumentumok vizsgálatát követően – az 
igazgató határozatban dönt. 

A határozat egy példányát megkapják a vizsgázók és az igazgatóhelyettes/tagintézmény-
vezető.  

 


