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A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi 

tanterv tantárgyfelosztásához   

   

   

képesítés végzettség tanított tantárgyak 

magyar-történelem szakos általános iskolai 

tanár 

angol nyelv és irodalom tanár 

ELTE-TFK  

KJF 

angol nyelv 

of 

biológia szakos tanár ELTE-TTK biológia 

földrajz szakos tanár;  

német nemzetiségi szakos bölcsész 

PTE-TTK 

PTE-BTK 

földrajz 

német nyelv 

angol nyelv és kultúra tanára, 

német nyelv és kultúra tanára 
KRE-BTK 

angol nyelv 

német nyelv 

szakmérnök  

informatikai szakos tanár 

BME-TTK  

DATE  

BCE 

informatika 

kézilabda 

of 

matematika-műszaki ismeretek szakos általános 

iskolai tanár 
JGYTF matematika 

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár    
KRE-BTK 

magyar nyelv és irodalom 

 

művészeti rajz, szerkesztő és ábrázoló 

geometria, művészettörténet szakos 

középiskolai tanár 

MKF rajz 

középiskolai testnevelő tanár TE  testnevelés  

rekreációszercvező és egészségfejlesztő TE testnevelés 

angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár 
PPKE-BTK 

angol nyelv 

of 

fizika- matematika szakos középiskolai tanár 

UÁTE  

ELTE-TFK  

DE-TTK 

matematika  

fizika 

matematika-informatika szakos tanár 
ELTE-TTK 

ELTE-IK 

matematika, informatika 

of 

matematika-számítástechnika szakos 

középiskolai tanár 
ELTE-TTK 

matematika  

informatika 

of 

magyar-történelem szakos középiskolai tanár KLTE-BTK magyar nyelv és irodalom 



magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

fejlesztőpedagógus 

ELTE-BTK  

ELTE-PPK 

magyar nyelv és irodalom 

fejlesztés  

of  

német nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár   
BDTF  

ELTE-BTK 
német nyelv 

matematika-kémia szakos tanár 

humánökológus 

KLTE-TTK   

ELTE-TTK 

matematika 

kémia 

matematika-kémia szakos tanár  

JATE-TTK 

SZTE-JGYTF 

ELTE-TTK   

matematika  

kémia  

of  

angol nyelv és irodalom szakos tanár SZTE-JGYTF 
angol nyelv 

of 

magyar-angol nyelv és irodalom középiskolai 

tanár  

finn szakos előadó     

ELTE-BTK angol nyelv 

német-orosz nyelv és irodalom középiskolai 

tanár 
JATE-BTK 

német nyelv 

of 

angol szakos nyelvtanár BDTF angol nyelv 

történelem-földrajz szakos tanár 
DE-BTK 

DE-TTK   

földrajz  

történelem  

of 

magyar-orosz nyelv és irodalom középiskolai 

tanár 

német szakos nyelvtanár   

ELTE-BTK  

BDTF 

német nyelv 

 

szociálpedagógus és biológia szakos tanár  

táncpedagógus 

NYF 

MTF 

tánc 

biológia 

magyar-német szakos középiskolai tanár JATE-BTK 
német nyelv 

of 

történelem szakos középiskolai tanár; 

okleveles történész 
KRE 

történelem  

filozófia  

etika 

matematika-fizika középiskolai tanár; 

közgazdász 

DE 

ME 

matematika 

of 

matematika-informatika szakos tanár  

ELTE-TFK  

ELTE-TTK  

EKF  

matematika  

informatika 

of  

magyar-történelem szakos általános iskolai 

tanár  

történelem szakos középiskolai tanár 

ELTE-TFK 

JPTE-BTK 

történelem 

magyar nyelv és irodalom 

biológia-kémia szakos tanár   
ELTE-TFK   

EKF 

biológia  

kémia  

of 

fizikus mérnök-tanár  
BE  

BME-TTK  
fizika  



képesítés végzettség tanított tantárgyak 

magyar-történelem szakos általános iskolai 

tanár, 

angol nyelv és irodalom tanár 

ELTE-TFK  

KJF 

angol nyelv 

of 

földrajz-testnevelés szakos középiskolai tanár  
JGYTF  

ELTE-TTK  

földrajz 

testnevelés  

angol nyelv és kultúra tanára, 

német nyelv és kultúra tanára 
KRE-BTK 

angol nyelv 

német nyelv 

szakmérnök,  

informatikai szakos tanár 

BME-TTK  

DATE  

BCE 

informatika 

kézilabda 

of 

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár    
KRE-BTK 

magyar nyelv és irodalom 

of 

művészeti rajz, szerkesztő és ábrázoló 

geometria, művészettörténet szakos 

középiskolai tanár 

MKF rajz 

középiskolai testnevelő tanár TE  testnevelés  

testnevelő-gyógytestnevelő tanár SE-TSK 
testnevelés 

gyógytestnevelés 

of 

matematika-fizika-ábrázoló geometria szakos 

középiskolai tanár   
ELTE-TTK  

matematika  

fizika  

angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár 
PPKE-BTK 

angol nyelv 

of 

fizika- matematika szakos középiskolai tanár 

UÁTE  

ELTE-TFK  

DE-TTK 

matematika  

fizika 

matematika-informatika szakos tanár 
ELTE-TTK 

ELTE-IK 

matematika  

informatika 

of 

matematika-számítástechnika szakos 

középiskolai tanár 
ELTE-TTK 

matematika  

informatika 

ének-zene-karvezetés általános iskolai tanár ELTE-TFK ének-zene 

magyar-történelem szakos középiskolai tanár KLTE-BTK magyar nyelv és irodalom 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 

fejlesztőpedagógus 

ELTE-BTK  

ELTE-PPK 

magyar nyelv és irodalom 

fejlesztés  

of  

német nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár   
BDTF  

ELTE-BTK 

német nyelv 

of 

matematika-kémia szakos tanár, 

humánökológus 

KLTE-TTK   

ELTE-TTK 

matematika 

kémia 

 



matematika-kémia szakos tanár  

JATE-TTK 

SZTE-JGYTF 

ELTE-TTK   

matematika  

kémia  

of  

angol nyelv és irodalom szakos tanár SZTE-JGYTF 
angol nyelv 

of 

magyar-angol nyelv és irodalom középiskolai 

tanár,  

finn szakos előadó     

ELTE-BTK angol nyelv 

német-orosz nyelv és irodalom középiskolai 

tanár 
JATE-BTK 

német nyelv 

of 

történelem-földrajz szakos tanár 
DE-BTK 

DE-TTK   

földrajz  

történelem  

of 

magyar-orosz nyelv és irodalom középiskolai 

tanár, 

német szakos nyelvtanár   

ELTE-BTK  

BDTF 

német nyelv 

 

szociálpedagógus és biológia szakos tanár,  

táncpedagógus 

NYF 

MTF 

tánc 

biológia 

magyar-német szakos középiskolai tanár JATE-BTK 
német nyelv 

of 

történelem-orosz szakos középiskolai tanár, 

latin szakos nyelvtanár 

JPTE-BTK 

KLTE 

történelem  

filozófia  

hit és erkölcstan 

matematika-fizika szakos középiskolai tanár KLTE-TTK 
matematika 

of 

matematika-informatika szakos tanár  

ELTE-TFK  

ELTE-TTK  

EKF  

matematika informatika  

magyar-történelem szakos általános iskolai 

tanár,  

történelem szakos középiskolai tanár 

ELTE-TFK 

JPTE-BTK 

történelem 

magyar nyelv és irodalom 

orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanár 

könyvtárostanár    

ELTE-BTK  könyvtárhasználat 

biológia-kémia szakos tanár   
ELTE-TFK   

EKF 

biológia  

kémia  

of 

fizikus mérnök-tanár  
BE  

BME-TTK  
fizika  

 

   

 



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

szakképzettsége   

   

Munkakör   Végzettség   

Iskolatitkár   
Érettségi (BEG) 

művelődésszervező  (SZIE) 

Adminisztrátor   
tanitó (ZSTF)  

igazgatásszervező (BKAE) 

Rendszergazda   
Érettségi   

Informatikai rendszerüzemeltető   

      

 

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve   

2021. Intézményi összefoglaló jelentés 

          Intézményi jelentés 8. évfolyam 

         Intézményi jelentés 10. évfolyam 

 

2020. A mérés elmaradt. 

 

2019. Intézményi összefoglaló jelentés  

Intézményi jelentés 8. évfolyam  

Intézményi jelentés 10. évfolyam  

 

2018. Intézményi összefoglaló jelentés  

Intézményi jelentés 8. évfolyam  

Intézményi jelentés 10. évfolyam  

 

2017. Intézményi összefoglaló jelentés  

Intézményi jelentés 8. évfolyam  

Intézményi jelentés 10. évfolyam  

 

2016. Intézményi összefoglaló jelentés  

Intézményi jelentés 8. évfolyam  

Intézményi jelentés 10. évfolyam  

 

2015. Intézményi összefoglaló jelentés  

Intézményi jelentés 8. évfolyam  

Intézményi jelentés 10. évfolyam  

 

2014. Intézményi összefoglaló jelentés 

Intézményi jelentés 8. évfolyam 

Intézményi jelentés 10. évfolyam 

 

  

https://okm.kir.hu/fit/JelentesLetoltese.aspx?parent=41940&proc=14&type=6
https://okm.kir.hu/fit/JelentesLetoltese.aspx?parent=77082&proc=14&type=2
https://okm.kir.hu/fit/JelentesLetoltese.aspx?parent=78809&proc=14&type=2
https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=39252&proc=12&type=6
https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=71757&proc=12&type=2
https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=73438&proc=12&type=2
https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=36582&proc=11&type=6
https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=66467&proc=11&type=2
https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=68130&proc=11&type=2
https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=33922&proc=10&type=6
https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=61237&proc=10&type=2
https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=62850&proc=10&type=2
https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=31260&proc=9&type=6
https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=56037&proc=9&type=2
https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=57633&proc=9&type=2
https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=28400&proc=8&type=6
https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=50624&proc=8&type=2
https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=52336&proc=8&type=2
https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=25523&proc=7&type=6
https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=45229&proc=7&type=2
https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=46903&proc=7&type=2


 

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói  

Osztályok tanévenkénti beírási létszáma  

     

osztály 2016/2017  2017/2018  2018/2019  2020/2021  2021/2022  2022/2023 

7.A      33 

8.A         34  34 

9.A       34 34 34 

10.A     33 34 34 33 

11.A   34 34 33 33 33 

12.A 34 33 33 33 32 32 

9.NY      34 

9.B         31 30 

10.B       33 31 30 

11.B     32 30 30 30 

12.B   29 26 26 27 28 

9.C      30 

10.C         34 33 

11.C       33 33 31 

12.C     33 33 32 33 

   
   
   

 Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve   
 

Tanév 
12. évfolyam osztályai 

Iskolaátlag 
A B C 

2013/2014 4,08 4,01 3,53 3,96 

2014/2015 4,07 4,06 3,33 4,01 

2015/2016 4,06 4,07 3,51 3,89 

2016/2017 4,31 4,23 3,59 4,06 

2017/2018 4,59 4,36 3,78 4,38 

2018/2019 4,06 4,41 3,83 4,21 



2019/2020 4,53 4,41 3,63 4,18 

2020/2021 4,33 3,96 3,94 4,17 

2022/2023 4,63 4,53 3,07  

   
  

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége   
   

A házirend vonatkozó szabályai: 

   

3.4. A tanórán kívüli vagy választott tanórai elfoglaltságokról 

   

3.4.1. Szakkörök és korrepetálások    

A szakkörök, korrepetálások, előkészítők, sportkör, énekkar, irodalmi színpad, egyéb művészeti körök a 

tanulók önképzését szolgálják. Ezen foglalkozásokra való jelentkezés után az azokon való részvétel 

kötelező. A szervezett délutáni programra jelentkezett tanulók a tanév időtartamára kötelezően vesznek 

részt a foglalkozásokon. 

   

3.4.2. Sportkörök, edzések 

Bármilyen szervezett sporttevékenység csak felelős nagykorú ügyeletével és jelenlétében folytatható. A 

konditermet nagykorú tanulók igazgatói engedéllyel, testnevelő tanári javaslattal önállóan is 

használhatják. 

   

3.4.3. Az emelt szintű érettségire előkészítő foglalkozások (fakultációk), választott nyelvórák 

Az utolsó két évfolyamon a tanuló érdeklődésének és képességének megfelelően emelt szintű érettségire 

előkészítő foglalkozást (fakultációt) választhat. A választott tantárgyból megfelelő számú (minimum 10 

fő) jelentkező esetén indul óra. Ettől eltérni csak külön igazgatói utasításra lehet. A választott fakultációra 

jelentkezett tanulók a tanév időtartamára kötelezően vesznek részt a foglalkozásokon. A fakultáció 

leadását kizárólag a szorgalmi időszak végén (június) lehet kérelmezni az iskola igazgatójánál.   Ha a 

tanuló előre hozott érettségi vizsgát tett, és az utána következő időszakra nyilatkozatban kéri a további 

nyelvtanulás lehetőségét, ugyanezekkel a feltételekkel vállalja a részvételt.    

  

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai   
  

A házirend vonatkozó szabályai: 

 

3.5. Dolgozatok, házi feladatok    

Egy tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat nem íratható. Ennek koordinálására a pedagógus vagy 

a tanuló kérheti az osztályfőnököt. 

A témazáró dolgozatot előre be kell jelenteni. 

A dolgozatokat a szaktanár 14 munkanapon belül kijavítja, értékeli. 

Az értékelt dolgozatokat a szaktanár összegyűjti és a tanév végéig (augusztus 31.) megőrzi. 

   

   
   

Iskolai tanév helyi rendje 2022/2023  
 

https://www.baktayg.hu/wp-content/uploads/2022/11/Munkaterv2022_23.pdf 



   

 

Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma   
   

2022/2023 
   
   

Osztály  Osztályfőnök  Létszám  

7.A  Jakab Ildikó  33  

8.A  Kovács Krisztián 34  

9.NY  Kiss Zsuzsanna  34  

9.A  Tóthné Zseb Zsuzsanna  34  

9.B  Nemesné Molnár Kinga  30  

9.C  Tariné Dudás Marianna 33 

10.A  Skonc Erzsébet  33  

10. B  Antalné Molnár Zsuzsanna 30  

10.C  Márta-Lakatos Anita 33  

11.A  Csapp Imre  33 

11.B  Pintér Ágnes  30 

11.C  Szilágyi Andrea  31  

12.A  Keményné Duló Edit 32  

12.B  Krecskó Mariann 28 

12.C  Ladányi Tímea 33  

   


