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Tájékoztató és jogszabály ismertető 

az esti munkarendben tanulók számára 

Felvételi 

A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, 
amelyben a tizenhatodik életévét betölti. 
Az esti tagozat 9. évfolyamára legalább nyolcadikos bizonyítvány birtokában lehet 
jelentkezni. 
Magasabb (10., 11., 12.) évfolyamra, szakmunkás, vagy a középiskola bármelyik 
évfolyamát igazoló bizonyítvánnyal lehet jelentkezni.  
A bizonyítványok alapján az évfolyamba való besorolásról, és a különbözeti 
vizsgákról a helyi tanterv alapján az iskola igazgatója dönt. 
A korábbi tanulmányok során nem tanult - de a gimnáziumban előírt - tantárgyakból 
különbözeti vizsgát kell tenni. 
 

Kovács Pál Baptista Gimnázium esti tagozat  

tantárgyai és a heti/éves óraszámok 2020/2021. tanévben 

  9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Tantárgy heti éves heti éves heti éves heti éves 

Magyar nyelv és irodalom 3 108 3 108 3 108 4 128 

Történelem 2 72 2 72 2 72 2 64 

Állampolgári ismeretek - - - - - - - - 

Angol nyelv 2 72 3 108 3 108 3 96 

Német nyelv 1 36 - - - - - - 

Matematika 3 108 3 108 3 108 3 96 

Természettudomány - - - - - - - - 

Fizika 1 36 1 36 1 36 1 32 

Kémia 1 36 1 36 - - - - 

Biológia 1 36 1 36 1 36 - - 

Földrajz  1 36 1 36 - - - - 

Etika - - - - 0,5 18 - - 

Művészetek - - - - 0,5 18 1 32 

Digitális kultúra 1 36 - - - - - - 

Informatika - - - - 1 36 1 32 

Mozgóképkultúra és médiaismeret - - - - - - - - 

Osztályközösségépítés 1 36 - - - - - - 

Osztályfőnöki - - 1 36 1 36 1 32 

Szabadon tervezhető órakeret - - - - 1 36 1 32 

 Összesen: 17 612 16 576 17 612 17 544 
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NINCS TANDÍJ 
 

 

Alapítványi hozzájárulás: 15.000.-/ év (átutalással) 
 

- számlaszám: 10900011-00000007-39730188 (UniCredit Bank) 

(megjegyzésbe a diák nevét és évfolyamát kell beírni) 

 
 
Felvételihez szükséges dokumentumok: 
 

- felvételi kérelem nyomtatvány kitöltése (itt letölthető) 
- korábbi bizonyítvány(ok) bemutatása és leadása 
- személyigazolvány (vagy azt helyettesítő dokumentum) 
- lakcímkártya 
- TAJ kártya 

 
 
Beiratkozás időpontja:  
  
 augusztus 24 – 31-ig hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig 
 
Pótbeiratkozás időpontja: 
 szeptember 1 – 10-ig hétfőtől csütörtökig  15-18 óráig 
 
 
Érdeklődni a 06-1/307-7419 telefonszámon lehet: 

2020. július 15-ig hétköznapokon 8-17 óráig 
2020. július 16 – augusztus 14 között szerdánként 9-13 óráig 
2020. augusztus 17-től hétköznapokon 8-17 óráig  

 

Érettségi vizsga: A hatályos jogszabályok szerint az iskolával tanulói jogviszonnyal 
rendelkezőknek nem kell az érettségi vizsgáért fizetni.  
 
Tankönyvek: A tankönyvek beszerzéséről mindenki saját maga gondoskodik. A 
szükséges tankönyvek listáját és a beszerzési helyek címeit az első tanítási napon 
kapják meg, illetve azután megtekinthető lesz a hirdető táblánkon.  
 
Családi pótlék jár a szülőnek vagy diáknak a jogszabályban meghatározott korig.  
 
Diákigazolványt minden tanuló igényelhet. Az igazolvány igényléséhez az 
okmányirodákban elkészítendő fényképes adatlapra van szükség. Az esti 
munkarendben tanulók diákigazolványát minden tanévben érvényesíteni kell. A jelen 
törvények szerint kedvezményes MÁV és BKK bérlet váltható az estis 
diákigazolvánnyal. Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, a 
diákigazolványt le kell adni az iskolában. A jogosulatlan diákigazolvány használat 
eljárást von maga után.  
 
Társadalombiztosítás (TB) és árvaellátás nem jár az esti munkarendben 
tanulóknak. 

 

 



A Kovács Pál Baptista Gimnázium esti tagozatos tanulóira vonatkozó 
szabályok 

 
 
    Kovács Pál Baptista Gimnázium 
  fenntartója: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 
 
 
A tanítási napok: kedd, szerda, csütörtök (digitális munkarend esetén is).  
1. óra 15.00-15.40; 2. óra 15.45-16.25; 3. óra 16.30-17.10; 4. óra 17.15-17.55; 
5. óra 18.05-18.45; 6. óra 18.50-19.30; 7. óra  19.35-20.15  
 
A tanítási órákon a jelenlét kötelező, a távolmaradást az iskola dokumentálja, a 
tanulónak igazolnia kell.  
Igazolható a távollét: 

• orvosi igazolással  

• munkahelyi igazolással, ha a munkaidő a tanítási órákra esik (alkalmanként)  

• egyesületi igazolással, ha az igazolt sportoló mérkőzése, vagy edzése a 
tanítási órára esik (előzetes kikérő és iskolai engedély szükséges) 

• osztályfőnökkel egyeztetve 3 tanítási nap igazolható (pl. beteg gyerek 
ápolása, szülői értekezlet, stb.) 

 
Jogszabály alapján megszűnik a tanulói jogviszonya annak a tanulónak, aki a 
szorgalmi időszakban 20 tanítási óránál többet mulaszt igazolatlanul. 
Ha egy tanuló, akár igazoltan is, a tanórai foglalkozások több mint 50%-ról hiányzik, 
annak osztályozóvizsgájáról az illetékes kormányhivatalt értesíteni kell, s a hivatal 
megbízottja részt vehet a vizsgán. 
A kijelölt évközi beszámolón, különbözeti vizsgán és osztályozóvizsgákon a 
megjelenés kötelező. Ha a tanuló önhibájából marad távol, annak eredménye 
elégtelen.  
Az év végi osztályozó vizsga pótlása, vagy az eredménytelen év végi 
osztályozóvizsga, javítóvizsgával pótolható, illetve javítható. 
A tanuló év végi osztályzatát évközi érdemjegyei, beszámolói alapján állapítjuk meg, 
ha megfelelő számú évközi érdemjegyet szerzett. Hiányos érdemjegyek esetén 
osztályozó vizsgát kell tenni. 
Javítóvizsga legfeljebb 3 tantárgyból tehető. 
Aki 3-nál több tantárgyból nem teljesíti a tantárgyi követelményeket, az évfolyamot 
megismételheti.  
Ha ugyanazt az évfolyamot egy tanuló harmadik alkalommal is elkezdi, tandíjat 
köteles fizetni. 
 
Kérelemre mentesíthető a tanuló azon tantárgyak tanulása alól, amiből eredményes 
érettségi vizsgát tett, és azt a törzslap kivonattal igazolta. 
Ha a tanuló egy korábbi iskolájában egy eredményes tanévben befejezte az esti 
tagozaton később tanított tantárgy tanulását, akkor abból a tantárgyból mentesítést 
kaphat. (Például, ha a tanuló nappali munkarendben eredményesen elvégezte a 10. 
osztályt, akkor az esti 11. és 12. évfolyamon mentesülhet az informatika tantárgy 
tanulása alól.) 
Ha valaki egy adott évfolyamot megismétel, akkor ott minden előírt tantárgy tanulása 
és osztályzat megszerzése kötelező, még akkor is, ha korábban abból a tantárgyból 
megfelelő eredmény szerzett.  
 
 
Az iskola házirendje az esti munkarend alapján tanuló diákokra is kötelező. 
 
 
 



2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről1 

57. § (1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket 

sikeresen teljesítette.  
33. A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések 

60. § (1) A tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és 

életkorához igazodó iskolai oktatásban (a továbbiakban: felnőttoktatás) az e törvényben foglaltak szerint 

vehet részt. 

 (3) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a 

tizenhatodik életévét betölti. 

 (7) A felnőttoktatásban az oktatás megszervezhető esti munkarend szerint.   

(8) Az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a kerettantervben a 

nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább ötven százalékát el 

kell érnie.  

(9) A felnőttoktatásban 

a) az iskolai oktatás a tanulók egyéni felkészülésére is épülhet, 
c) a nem kötelező tanórai foglalkozásra, az osztálybontásra és egyéni foglalkozásra, az egyéb 

foglalkozásra, a mindennapos testnevelésre vonatkozó rendelkezések alkalmazása nem kötelező. 

 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 
55. A felnőttoktatásra vonatkozó rendelkezések 

143. § (1) A felnőttoktatásban a 26-36. és a 39-45. §-ok rendelkezéseit nem kell alkalmazni, a felnőttoktatást 
folytató nevelési-oktatási intézmény azonban a felvételt a pedagógiai programjában meghatározott felvételi 
követelményekhez kötheti. 

(2) A felnőttoktatást folytató nevelési-oktatási intézmény vezetője - az (1) bekezdésben meghatározottakkal 
összhangban - a jelentkezőt kérelmére felveszi az intézménybe. 

(3) A felnőttoktatást folytató nevelési-oktatási intézmény a képzés indítását legalább harminc nappal 
megelőzően a képzés indításának tényét a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. 

(4) A felnőttoktatást folytató nevelési-oktatási intézménybe történő beiratkozáshoz be kell mutatni a jelentkező 
nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint a jelentkező által 
elvégzett iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítványt. 

(5) A felnőttoktatásban a tanuló nappali, valamint esti, levelező vagy más sajátos munkarend szerint 
megszervezett oktatásban, az iskola helyi tantervében meghatározottak szerint vesz részt a kötelező tanórai 
foglalkozásokon. 

(6) A felnőttoktatásban résztvevő tanuló esetében az e rendeletben foglaltakat az alábbi eltérésekkel kell 
alkalmazni: 

a) *  a tanuló tudását - ha az iskola helyi tanterve eltérően nem rendelkezik - a tanítási év végén vizsgán kell 
értékelni, 

b) az elméleti tanítási órákat délelőtt vagy délután, vagy ha nem áll rendelkezésre megfelelő számú tanterem, 
délelőtti és délutáni váltásban kell szervezni, e beosztások azonban a helyi sajátosságok alapján módosíthatók, 

c) a tanulmányok alatti vizsga reggel nyolc óra előtt is elkezdhető és tizennyolc óra után is tarthat. 
(7) Az iskolának dokumentálnia kell a tanuló tanórai foglalkozásokon való jelenlétét, távolmaradását, 

távolmaradásának indokát, továbbá a távolmaradás igazolását. Az iskola félévenként összesíti az igazolatlan 
mulasztásokat, és ennek alapján megállapítja, hogy melyik tanulónak szűnik meg a tanulói jogviszonya. 

(8) Az iskolának a tanítási év megkezdésekor írásban tájékoztatnia kell a felnőttoktatásban részt vevő tanulót 
arról, hogy az adott évfolyam adott félévében, az adott osztályban hány tanítási órát szervez az iskola. A 
tájékoztatásnak ki kell terjednie a mulasztások jogkövetkezményeire. 

(9) Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban húsz tanóránál többet 
mulasztott igazolatlanul. 

(10) *  Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és év 
végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga alól 
felmentés nem adható. 

(11) *  Ha a tanuló az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelmények egy tanévben 
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésével összefüggő osztályozó vizsgát kíván tenni, az intézmény 
vezetője a vizsga megkezdése előtt legalább harminc nappal a vizsgázói létszám, az évfolyamok feltüntetése, 
valamint a vizsgabeosztás megküldése mellett a megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetőjétől vizsgabiztos 
kirendelését kéri. 

(12) *  Vizsgabiztosi feladat ellátására megbízást az kaphat, aki a hivatal által vezetett Országos érettségi 
vizsgaelnöki névjegyzékben szerepel. A vizsgabiztos megvizsgálja, hogy a vizsga előkészítése során és a 
vizsgákon betartották-e a tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó szabályokat. 

(13) *  A (12) bekezdés szerinti feladatellátás keretében a vizsgabiztos részt vesz az érintett osztályozó vizsgák 
valamennyi vizsgarészén és az osztályozó vizsga előkészítésében. A vizsgabiztos az osztályozó vizsgák során 
keletkezett valamennyi dokumentumba betekinthet, azokról másolatot kérhet, amely során az igazgató a 
vizsgabiztossal köteles együttműködni. 

(14) *  A vizsgabiztos megfigyeléseiről, megállapításairól két példányban jegyzőkönyvet készít. A vizsga 
befejezését követő 8 napon belül a jegyzőkönyv egyik példányát eljuttatja az őt megbízó megyeszékhely szerinti 
járási hivatal vezetőjének, a másik példányt pedig az intézmény vezetőjének. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV#lbj1param
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj273idbf3f
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj274idbf3f
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj275idbf3f
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj276idbf3f
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj277idbf3f
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj278idbf3f

