
A mi 
iskolánk



Amire büszkék lehetünk

Miért szeretnek diákjaink idejárni?

Közösségformálás
Értékrend

Tanítás színvonala
Tanítás melletti tevékenységek

Környezet, felszereltség



Amit fontosnak tartunk

Általános műveltség

Személyiségfejlesztés

Közösségfejlesztés

Tehetséggondozás

Tanítás alatt és mellett! 



Dologi erőforrásainkról

Speciális termeink
7 szaktanterem (magyar, földrajz, ének, 

biológia, fizika, kémia, művészeti)
4 testnevelés helyiség

könyvtár és olvasóterem
4 számítógépes terem

7 nyelvi terem
díszterem

Felszereltség
Mindenhol internetes lehetőség

Szaktantermekben projektor



Iskolánk szerkezete

Igazgató

Helyettesek – 3 fő

Igazgatótanács – kb. havonta ülésezik
(vezetőség, MK vezetők, DÖ, KT, szakszervezet)

MK vezetők, osztályfőnökök



Oktatásunk

Összesen 29 osztályunk van

A – hat évfolyamos
B – hat évfolyamos

C – (emelt nyelv-matematika) négy évfolyamos
D – (emelt nyelv-természettudományos) négy évf.

F – (emelt nyelv-humán) négy évfolyamos

E – (angol-német) öt évfolyamos (NYEK)



Oktatásunk

A tanéveink szerkezete

Első egység – kb. 8 hét (szept-okt.)
Őszi szünet

Második egység – kb.8 hét (nov-dec.)
Téli szünet

Harmadik egység – kb. 3 hét (jan.)
Sí szünet

Negyedik egység – kb. 9 hét (feb-már.)
Tavaszi szünet

Ötödik egység – kb. 4 hét (ápr.)
Érettségi és kirándulási szünet

Hatodik egység – kb. 5 hét (máj-jún.)
Nyári szünet



Oktatásunk

Tanítási napjaink szerkezete

Első óra: 8,15 - 9,00
Második óra : 9,15 - 10,00

Harmadik óra: 10,15 - 11,00
Negyedik óra: 11,15 - 12,00
Nagyszünet: 12,00 – 12,30
Ötödik óra: 12,30 - 13,15
Hatodik óra: 13,30 - 14,15

Lehet nulladik és hetedik óra is! (hatosban csak 9.-től)



Oktatásunk

Eredményeink az utóbbi években

Érettségi átlagunk – 4,5

Felvételi arányaink – 95%

Nyelvvizsga arányaink – 130%

Versenyeredményeink – országosan első tízben

A gimnáziumi rangsorban utóbbi években
Országosan – első ötben, Budapesten – első háromban

Pillanatnyilag a harmadik helyen



Oktatásunk

Nyelvoktatás - csoportok

Finanszírozás – 15 fős csoportok

Homogenitás – vannak különbségek

Kezdők kérdése – vannak különbségek

(Cél: a gyengébbek hozzák be az erősebbeket)

„Hozott-papírok” – mennyi érnek

Második nyelvek – szabad választás



Tanítás melletti tevékenységeink

Céljaink

Minél több szállal kössük a diákokat az Eötvöshöz!

Kibontakoztathassuk tehetségüket

Sok oldalról megismerhessük őket

Kultúremberekké váljanak



Szülői érdekképviselet

Szülői Választmány (évente 3 ülés)
Minden osztályból egy szülő

Fontos iskolai ügyek egyeztetése
Érdekképviselet

Szülői véleményezés
Időben jelezzék a problémákat!

Kérjük, alkalmazzák az iskolában kialakított 
eljárási rendet!

(tanár – osztályfőnök – MK vezető – ig. helyettes
igazgató)

Alap
kölcsönös együttműködés és nyitottság



Kapcsolattartás a szülőkkel

Számítógépes forma preferálása

Természetesen a személyes találkozás az első!

Honlap információi (www.ejg.hu)
Elektronikus napló

(Hiányzások, osztályzatok)

Fogadóórákra jelentkezés
Levelezés – havi hírlevél
Szülői osztály-körlevelek



Gazdasági-szociális ügyek

A mi segítségünk
Központi lehetőségek figyelemmel kísérése 

Saját alapítványok működtetése

Az Önök segítsége
Bátran szóljanak, kérjenek!

Szülők alapítványi befizetései
Önkéntes hozzájárulás – havi 1000 forint (évi 10.0000)

Szülők dologi segítsége

Diákok segítsége
Gyűjtések – süti-vásár, bigyó-bazár



Első feladataik

Új osztályok szülői értekezlete

Tankönyvrendelés elektronikusan (jún. 24-27!!)
Támogatásra vonatkozó igényeket és igazolásokat 

(aki még nem hozta) legkésőbb a beiratkozásra!

Diákigazolvány – egyénileg intézni – okmányirodában

A beiratkozáshoz szükséges adatlap (most kapják meg)

SZV tag megválasztása

Távozási igazolás átvétele

Mindennapos tesiről, hit és erkölcstanról beszélnek az ofők



Első feladataik

„Házi feladatok” a beiratkozásig

Szül. anyakönyvi kivonat, személyi, lakcím kártya, 
Taj-kártya másolat készítése

Adatlap pontos és olvasható kitöltése!!!

Távozási igazolás leadása az általános iskolának

hatosoknál: nulladikos tábor - Szeredás tanár úr intézi



Első feladataik

Beiratkozás

2016. június 23-a
(időszakaszt és beosztást az ofők mondják)

Helyszínek: bejárathoz kitesszük
Okmányirodai igazolás leadása (diákigazolványhoz)

Születési anyakönyvi kivonat másolat elhozása
TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya másolata

Általános iskolai bizonyítvány és távozási igazolás leadása
Kitöltött adatlap leadása

117-es teremben
Alapítványi hozzájárulás (5000 forint)

Évkönyvek vétele (fakultatív)
Iskolai póló vétele (fakultatív) (3000 forint)



Első feladataik

Tankönyvek átvétele
2016. augusztus 29-30-31.

beosztás fenn lesz az iskola honlapján (www.ejg.hu)

Menza befizetése
2016. augusztus 10. (7-12 óra), 17. (8-17 óra), 24. (8-12 óra)

Átutalási lehetőség nincs!
Kedvezményről helyszínen kell kitölteni papírt és 

csatolni az igazolást

Tanévnyitó
2016. szeptember 1. (csütörtök) 9 óra

Eötvös szobor (V. Eötvös tér)
Utána 3-4 osztályfőnöki óra az iskolában

Nyolcadikosoknak nyelvi szintfelmérő az első nyelvórán

http://www.ejg.hu/

