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A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről végrehajtásáról rendelkező 

229/2012.(VIII.28) Kormány Rendelet 23.§ (1), (3) és (4) bekezdése szerint a nevelési és 

oktatási intézmények, közzétételi listát kell, közzé tegyenek. 

 

 

1. A nevelési-oktatási intézményre vonatkozó közérdekű adatok 23.§ (1) 

 
a. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon felvételi tájékoztatója (Beiskolázási 

terve) elérhető az intézmény honlapján, a www.levaygimnazium.hu oldalon, a Beiskolázás 

menüpontban (http://levay.tirek.hu/beiskolazas-2019-2020-tanev/v/beiskolazasi-terv-a-2020-

2021-tanevre/), ahol megtekinthető/letölthető: a felvételi eljárás rendje és a beiskolázási terv. 

 

b. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, 

csoportok száma 

A Lévay József Református Gimnáziumba és a gimnázium diákotthonába, a 2020-2021. tanévre 

felvett tanulók beiratkozására 2020. június 23-án, kedden 800-1400 között kerül sor. 

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 

- 6. évfolyamos képzés keretében: 1 osztály 

- 4. évfolyamos képzés keretében: 3 osztály 

A fenntartó által engedélyezett kollégiumi csoportok száma: 8. 

 

c. 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, beleértve a jogosultsági és 

igénylési feltételeket is 

Intézményünkben a gimnáziumi oktatás, és a kollégiumi nevelés térítésmentesen történik. Az 

étkezés díja a jogszabályban előírt normatíva alapján van meghatározva. 

A megállapított étkezési norma jelenleg: 

 

Gimnáziumban (napi egyszeri étkezés): 

- 1-2 ellátott gyerek esetén  100%-a:  napi: 400.- Ft 

- 3 vagy több gyerek esetén, vagy igazolt tartós betegség esetén, vagy rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásnál           50%-a:  napi: 200.- Ft 

Kollégiumban (napi háromszori étkezés): 

- 1-2 ellátott gyerek esetén  100%-a:  napi: 900.- Ft 

- 3 vagy több gyerek esetén, vagy igazolt tartós betegség esetén, vagy rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásnál           50%-a:  napi: 450.- Ft 
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d. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános 

megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami 

Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 

nyilvános megállapításait 

d) 1. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításai és ideje 

 

Fenntartói értékelés a 2018/2019. tanévben nem történt. 

 

 

d) 2. A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat 

tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje 

 

 

az ellenőrzés tárgya 

az 

ellenőrzés 

időpontja 

az 

ellenőrzés 

módja 

az ellenőrzést végzi 
nyilvános 

megállapítás 

1.  
bérellenőrzés 2018.09.24. 

helyszíni 

ellenőrzés 

B.-A.-Z. Megyei 

Kormányhivatal, TB 

Főosztály, 

Nyugdíjbiztosítási 

Osztály 

nem volt 

2.  
adategyeztetés 2018.11.16. 

helyszíni 

ellenőrzés 

B.-A.-Z. Megyei 

Kormányhivatal, TB 

Főosztály, 

Nyugdíjbiztosítási 

Osztály 

nem volt 

3.  
adategyeztetés 2018.11.20. 

helyszíni 

ellenőrzés 

B.-A.-Z. Megyei 

Kormányhivatal, TB 

Főosztály, 

Nyugdíjbiztosítási 

Osztály 

nem volt 

4.  iskolatej program 

megvalósulása 
2019.02.25. 

helyszíni 

ellenőrzés 

NAV BAZ Megyei 

Adó- és 

Vámigazgatósága, Vám 

Főosztály, 

Vámellenőrzési és 

Engedélyezési Osztály 

nem volt 

 
d) 3. az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb 

ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait 

 

Állami Számvevőszéki és egyéb ellenőrzés, vizsgálat az intézményben nem volt. 

 

 

 

 



 

e. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a 

nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai 

A gimnázium 0630-tól áll nyitva a tanulók előtt. Az esetleges délutáni foglalkozások végeztével, 

18 óráig el kell hagyni az épületet. 

A kollégiumban ügyeleti rendszer működik. Felnőtt portai szolgálat általában hétköznap 0500-

2300, hétvégén 0600-2200 van. Hétköznap, valamint hétvégén a portai szolgálat szükség szerint 

folyamatosan üzemel. 

Tanítási időben a diákotthonban tartózkodni nem szabad, kivétel indokolt esetben. 

 

A tanítás rendje a gimnáziumban az alábbi: 

 

- Hétfőn az első óra hétkezdő istentisztelet az Avasi Református Templomban. A tanulók 

0740 előtt érkeznek, az istentisztelet 0740-kor veszi kezdetét közös hirdetéseinkkel. 

Hétfői napon az oktatás a második órával kezdődik. 

- Keddtől péntekig a tanítás 0745-kor kezdődik. A napi első óra igeolvasással és imával 

kezdődik, az utolsó óra pedig imával fejeződik be. Az igeolvasás a vezetőség által 

választott bibliaolvasó kalauz szerinti napi ige és magyarázatának felolvasását, az ima 

pedig az iskolában szokásos imádság elmondását jelenti. 

- A tanulóknak legkésőbb 0740-re meg kell érkezniük az iskolába. 

- A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi, valamint a tanóra kezdete és vége előtt 2 

perccel jelzőcsengetés hangzik el. A tanulók kötelesek a tanóra előtti jelzőcsengetés 

elhangzásakor a következő foglalkozás helyszínéül szolgáló tanteremhez menni. 

- A tanórák közti szünetek 10 percesek, a 2. és a 4. óra után 15-15 perces nagyszünetet 

tartunk. A 7. és 8. óra közötti szünet 5 perces. 

- A tanítási órák 45 percesek. Az aktuális rövidítések rendjéről az iskola a rövidített napot 

megelőzően tájékoztat az iskola hirdetőjén. 

- A tanórák közötti szünetek a felfrissülést szolgálják. A tanárok és a diákok ezt a jogot 

kötelesek tiszteletben tartani. Kettő, órarendben egymás mellett szereplő azonos tárgyú 

szakóra a pedagógus döntése alapján összevonható. A foglalkozás időtartama nem lehet 

több 90 percnél, a csengetési rend szerinti szünet megtartásáról a pedagógus rendelkezik 

(foglalkozás elején, vagy végén). 

- A tanítási órák belső rendjét a szaktanár határozza meg. Tanítási óra alatt a tanuló nem 

tartózkodhat az oktatási helyiségen kívül. A tanuló fegyelmezetlen magatartásával 

senkit nem hozhat hátrányos helyzetbe és nem akadályozhat a tanulásban. 

- A tanítási órákkal kapcsolatos változásokról szóló tájékoztatás legtöbbször a tanítási 

napot megelőző napon megjelenik az iskola oktatási hírekkel kapcsolatos 

hirdetőfelületén, azonban rendkívüli történés következményeként megtörténhet, hogy a 

tanítási nap folyamatában történik változás egy-egy csoport napi tanítási rendjében. 

Jellemzően a tanítási nap végi órák elmaradása kapcsán a tanuló közvetlenül a tanítási 

óra előtt tájékozódjon saját felelősségre az iskola oktatási hírekkel kapcsolatos 

hirdetőfelületén. 

- Az eseménynaptárban jelzett rövidített órás napok (egyedileg tervezett) csengetési 

rendjéről is az iskola oktatási hírekkel kapcsolatos hirdetőfelületén történik tájékoztatás. 

- Tanítási idő alatt a diákok az iskola épületét csak osztályfőnöki (hiányzása esetén 

pótosztályfőnöki), vagy igazgatóhelyettesi írásbeli engedéllyel (kilépő) hagyhatják el. 

Egyéb esetben az iskolából tanítási idő alatt kilépni tilos és súlyos fegyelmi vétség. 

- Ha a tanulónak a tanítási idő befejezése előtt kell távoznia az iskolából (orvoshoz, 

szüleihez, stb.) akkor az órát tartó tanár naplóba köteles beírni a távozás pontos idejét. 

  



- Csengetési rend: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diákotthon napirendje: 

 

- 06.15  Ébresztő (zene bekapcsolása) 

- 06.20  Ébresztés szobánként 

- 06.20 - 07.30  Reggeli 

 Tisztálkodás, rend kialakítása, takarítás. 

Betegség, rosszullét esetén jelentkezés az ügyeletes nevelőtanárnál, aki az 

orvoshoz, védőnőhöz irányítja a tanulót. 

- 08.15-ig  A később kezdők (akiknek csak 2., vagy 3. órával kezdődik a tanítás) is 

megreggeliznek, rendezik a szobát. 

Az orvosi rendelőből visszaérkezők a diákotthoni ügyeletes nevelőtanárnak 

átadják a betegjelentő lapot. 

- 09.15-ig  Nevelőtanári ügyelet, szobák tisztaságának ellenőrzése és pontozása. 

 Tanítási időben, a diákotthonban csak engedéllyel szabad tartózkodni. 

- 12.00 - 15.30  Ebéd. 

- 16.15-ig  Szabad kimenő 

- 16.30 – 17.30  1. szilencium 

- 17.45 – 18.30  2. szilencium 

- 18.30 - 19.15  Csoportmegbeszélések a csoportok egymás között kialakított rendje szerint 

 Tematikus foglalkozások 

- 18.45 – 19.15  3. szilencium 

- 19.30 – 21.00  Szakkörök, sport, szabadidős elfoglaltságok. 

- 20.30 – 21.00  Esti áhítat 

- 21.15-től  Mindenki a saját neme szerinti épületrészben tartózkodik. 

- 21.15 – 21.45  Készülődés a lefekvéshez, tisztálkodás. 

- 21.45-től  Mindenki a saját szobájában tartózkodik. 

- 22.00  Lámpaoltás a szobákban (áramtalanítás) 

  

7-9. évfolyam 
 

 10-12. évfolyam 

 1. óra  745 - 830 

  10 perc 

 2. óra  840 - 925 

  15 perc  

 3. óra  940 - 1025 

  10 perc 
 4. óra  1035 – 1120 

  10 perc   

 5. óra  1130 – 1215 

  25 perc  

 6. óra  1240 – 1325 

  10 perc 

 7. óra  1335 – 1420 

  5 perc  

 8. óra  1425 – 1510 

 

  1. óra  745 - 830 

  10 perc 

 2. óra  840 - 925 

  15 perc  

 3. óra  940 - 1025 

  10 perc 
 4. óra  1035 – 1120 

  10 perc   

 5. óra  1130 – 1215  

  10 perc  

 6. óra  12 25 – 1310 

  25 perc 

 7. óra  1335 – 1420 

  5 perc  

 8. óra  1425 – 1510 

   
7-9. évfolyam  10-12. évfolyam 



Iskolai tanév helyi rendje: 

 

A tanév rendjét, a tanítási szüneteket a hatályos rendeletek, valamint az állami és egyházi 

ünnepek figyelembevételével igazgatói utasítás rögzíti. 

 

 

 

 ESEMÉNY IDŐPONT MEGJEGYZSÉS 
Tanítási napok száma: 179; ezen felül tanítás nélküli munkanapok száma: 6 

1.  Tanévnyitó ünnepi istentisztelet 16 óra 2019.09.01. (v)  Tornaterem 

2.  Első tanítási nap 2019.09.02. (h)  

3.  
Utolsó tanítási nap 

2020.04.30. (cs) Végzős évfolyam 

2020.06.15. (h) Nem végzős évfolyam 

4.  
Őszi szünet 

2019.10.25. (p) Utolsó tanítási nap 

2019.11.04. (h) Első tanítási nap 

5.  
Téli szünet 

2019.12.20. (p) Utolsó tanítási nap 

2020.01.03. (cs) Első tanítási nap 

6.  
Tavaszi szünet 

2020.04.08. (sze) Utolsó tanítási nap 

2020.04.15. (sze) Első tanítási nap 

 

7.  
Nyílt nap 

2019.11.05. (k) 

2019.11.07. (cs) 

 

8.  Szalagavató 2019.11.29. (p)  

9.  Nyílt nap 2020.01.21. (k)  

10.  Felvételi elbeszélgetés 0800-1700 2020.02.29. (szo)  

11.  Ballagási ünnepi istentisztelet 2020.05.01. (p) Kossuth u.-i templom 

12.  Érettségi írásbelik kezdete 2020.05.04. (h)  

13.  Érettségi írásbelik vége 2020.05.25. (h)  

14.  Országos kompetenciamérés 2020.05.27. (sze)  

15.  Első találkozás a felvett tanulókkal 2020.05.29. (p)  

16.  Emeltszintű szóbeleik kezdete 2020.06.03. (sze)  

17.  Emeltszintű szóbeleik vége 2020.06.11. (cs)  

18.  Szóbeli érettségi kezdete 2020.06.16. (k)  

19.  Beiratkozás a felvett tanulóknak 2020.06.23. (k)  

20.  Tanévzáró ünnepi istentisztelet 14 óra 2020.06.19. (p)  Avasi templom 

21.  Szóbeli érettségi vége 2020.06.26. (p)  

 

 

 

f. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával 

 

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés a 2018/2019. tanévben nem történt. 

 

  



g. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program 

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon szervezeti és működési szabályzata, 

házirendje és pedagógiai programja elérhető az intézmény honlapján, a 

www.levaygimnazium.hu oldalon, a Főoldal/Gimnázium/Hivatalos dokumentumok 

menüpontban (http://levay.tirek.hu/gimnazium/hivatalos-dokumentumok), ahol 

megtekinthetők és letölthetők. 

 

 

2. A gimnáziumra vonatkozó közérdekű adatok 23.§ (3) 

 
a. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

 

Sor 

szám 
A legmagasabb szakképzettség megnevezése Végzettség Tantárgy 

1.  Fizikus és középiskolai fizika tanár Egyetem Fizika 

2.  Református teológus Egyetem Hittan 

3.  Német nyelv és irodalom szakos tanár Egyetem Német 

4.  Történelem szakos tanár Egyetem Történelem-média 

5.  
Informatika szakos tanár 

Matematikus és középiskolai matematika tanár 
Egyetem Matematika-informatika 

6.  
Biológia-földrajz szakos tanár 

Angol szakos nyelvtanár 
Egyetem Angol-biológia 

7.  
Angol nyelv és irodalom szakos tanár 

Szociológia szakos bölcsész 
Egyetem Angol 

8.  Angol nyelv és irodalom szakos tanár Egyetem Angol 

9.  Testnevelő tanár Egyetem Testnevelés 

10.  Testnevelő tanár Egyetem Testnevelés 

11.  Kémia szakos tanár Egyetem 
Kémia-

társadalomismeret 

12.  Ének-zene tanár Egyetem Ének-zene 

13.  Matematika-angol szakos tanár Egyetem Angol-matematika 

14.  Földrajz-rajz szakos tanár Egyetem Rajz-földrajz 

15.  
Informatika szakos tanár 

Kémia-fizika szakos középiskolai tanár 
Egyetem Informatika 

16.  
Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

középiskolai tanár 

Történelem szakos bölcsész és tanár 

Egyetem Magyar-történelem 

17.  
Angol nyelv és irodalom szakos tanár 

 
Egyetem Angol 

18.  
Történelem-latin nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár 
Egyetem Történelem-latin 

19.  Matematika testnevelés szakos tanár Egyetem Matematika-testnevelés 

20.  
Matematika-kémia-számítástechnika szakos 

középiskolai tanár 
Egyetem Matematika-informatika 

21.  
Matematika-fizika szakos középiskolai tanár 

Számítástechnika szakos középiskolai tanár 
Egyetem 

Matematika-informatika-

fizika 

22.  
Angol nyelv és irodalom szakos tanár  

Református vallástanár 
Egyetem Angol-hittan 

23.  Matematika-fizika szakos tanár Egyetem Matematika-fizika 

http://www.levaygimnazium.hu/
http://levay.tirek.hu/gimnazium/hivatalos-dokumentumok


24.  Kémia-fizika szakos középiskolai tanár Egyetem Fizika 

25.  Középiskolai testnevelő tanár Egyetem Testnevelés 

26.  
Angol szakos nyelvtanár 

Német szakos nyelvtanár 
Egyetem Angol-német 

27.  
Biológia-angol nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár 
Egyetem Angol-biológia 

28.  Angol szakos nyelvtanár Egyetem Angol 

29.  
Olasz nyelv és irodalom szakos tanár 

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár 
Egyetem Olasz 

30.  
Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanár 

Tánc- és drámapedagógus 

Egyetem Magyar-tánc és dráma 

31.  
Okleveles angol és okleveles vizuális és 

környezetkultúra tanár 
Egyetem Angol 

32.  
Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

középiskolai tanári 

Történelem szakos bölcsész és tanár 

Egyetem Magyar-történelem 

33.  
Angol szakos középiskolai tanár 

Orosz-angol szakos általános iskolai tanár 
Egyetem Angol-orosz 

34.  Kémia-fizika szakos középiskolai tanár Egyetem Fizika-kémia 

35.  
Matematika, informatikatanár 

Informatikus könyvtáros 
Egyetem Matematika 

36.  
Történelem szakos bölcsész és középiskolai 

tanár 

Földrajz szakos tanár 

Egyetem Történelem 

37.  
Biológia szakos tanár  

Kémia szakos tanár 
Egyetem Biológia-kémia 

38.  Német nyelv és irodalom szakos tanár Egyetem Német 

39.  
Testnevelés-földrajz szakos  

Úszás sportedző 
Főiskola Testnevelés-földrajz 

40.  Fizika-technika szakos általános iskolai tanár Főiskola Fizika, technika 

41.  
Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

középiskolai tanár 
Egyetem Magyar 

42.  Matematika szakos tanár Egyetem Matematika 

43.  
Református vallástanár 

Református lelkészi oklevél 
Egyetem Hittan 

44.  
Matematika szakos tanár  

Angol szakos tanár 
Egyetem Angol-matematika 

45.  
Etnográfus 

Matematika szakos tanár 
Egyetem Múzeumpedagógus 

46.  
Informatika és tehetségfejlesztő tanár 

Könyvtáros 
Egyetem Informatika 

47.  
Magyar nyelv és irodalom – francia nyelv és 

irodalom szakos középiskolai tanár 

Drámapedagógus 

Egyetem Magyar-francia 

48.  Biológia-földrajz szakos középiskolai tanár Egyetem 
Földrajz-biológia 

társadalomismeret 

49.  Testnevelés-edző Főiskola Testnevelés 

50.  Biológia-kémia szakos középiskolai tanár Egyetem Kémia-biológia 

51.  
Német szakos tanár 

Történelem-orosz nyelv és irodalom szakos 

tanár 

Egyetem Német-történelem 

52.  Testnevelő tanár Egyetem Testnevelés 



53.  
Német nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár 

Testnevelő tanár 

Egyetem Német-testnevelés 

54.  
Testnevelő tanár 

Orosz-testnevelés szakos ált. iskolai tanár 
Egyetem Testnevelés 

55.  Informatikus könyvtáros Egyetem Könyvtáros 

56.  
Pasztorálpszichológiai lelkigondozó 

Református lelkész 
Egyetem Intézményi lelkipásztor 

57.  Szociálpedagógus Egyetem Szabadidő-szervező 

58.  
Pszichológia alapképzés; szakképzettség: 

viselkedéselemző 
Egyetem Iskolapszichológus 

59.  Uszodamester, vízforgató berendezés kezelő 
szakirányú 

végzettség 
Uszodamester 

 

 

 

b. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, 

iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

Sor 

szám 

Szervezeti 

egység 
Feladatkör Végzettség 

Szakképzett- 

ség 

1.  

Titkárság 

Iskolatitkár - 

titkárságvezető 

Irodavezető 

Angol szakos nyelvtanár 
Egyetem 

2.  
Iskolatitkár 

Közgazdasági szakközépiskolai 

érettségi 
Középfok 

3.  
Kollégiumtitkár 

Tanító- és óvónőképző; Logisztikai 

asszisztens 
Középfok 

4.  

Gazdasági 

részleg 

Gazdaságvezető 
Munkaügyi és társ. bizt. szakember; 

mérlegképes könyvelő – váll.i szak 
Egyetem 

5.  
Gazdasági ügyintéző Szakközépiskolai érettségi Középfok 

6.  Gazdasági ügyintéző 

könyvelő 
Közgazdász adótanácsadó Főiskola 

7.  Gazdasági ügyintéző 

munkaügy 
Gazdálkodás és marketing szak Egyetem 

8.  
Gazdasági ügyintéző Szakközépiskolai érettségi Középfok 

9.  Gazdasági ügyintéző 

könyvelő 

Közgazdász 

 
Egyetem 

10.  

 

Gondnokság 

Gondnokságvezető 

Mérlegképes könyvelő 

államháztartási szakon; Pénzügyi-

számviteli szakellenőr  

Középfok 

11.  
Karbantartó 

Gépjármű technikusi oklevél; 

kazánkezelő bizonyítvány; felsőfokú 

raktározó bizonyítvány  

Technikum 

12.  
Karbantartó 

Villamosenergia-ipari technikus, 

villanyszerelő 
Középfok 

13.  
Karbantartó Gépjárműkarbantartó-javító Technikum 

14.  
Karbantartó Szakközépiskolai bizonyítvány Középfok 

15.  
Diákotthon portás Gimnáziumi érettségi Középfok 



16.  
Diákotthon portás Ipari szakmunkásképző 

Szakmunkás 

képző 

17.  
Diákotthon portás Személy- és vagyonőr 

Szakmunkás 

képző 

18.  
Gimnáziumi portás Gimnáziumi érettségi Középfok 

19.  
Gimnáziumi portás Szakközépiskolai bizonyítvány Középfok 

20.  
Uszodai portás Szakmunkás bizonyítvány 

Szakmunkás-

képző 

21.  
Diákotthon takarító Szakközépiskolai érettségi Érettségi 

22.  
Diákotthon takarító Női ruhakészítő szakmunkás 

Szakmunkás 

képző 

23.  
Diákotthon takarító 8 általános  

24.  
Diákotthon takarító 

Vendéglátóipari eladó szakmunkás 

bizonyítvány 

Szakmunkás 

képző 

25.  
Gimnáziumi takarító Mechanikai érettségi bizonyítvány Középfok 

26.  
Gimnáziumi takarító 8 általános  

27.  
Gimnáziumi takarító 8 általános  

28.  
Gimnáziumi takarító Szakmunkás bizonyítvány 

Szakmunkás 

képző 

29.  
Gimnáziumi takarító 8 általános  

30.  
Gimnáziumi takarító 8 általános  

31.  
Gimnáziumi takarító érettségi Érettségi 

32.  
Uszodai takarító Szakközépiskolai bizonyítvány 

Szakközép-

iskola 

33.  
Intézményi kisegítő 8 általános  

34.  

Élelmezés 

Élelmezésvezető 
Élelmezésvezető szakképesítés; 

szakács szakképesítés 
Középfok 

35.  
Szakács Szakács, diétás szakács Középfok 

36.  
Szakács Érettségi, szakács Középfok 

37.  
Szakács 

Érettségi, szakács, vendéglátó-

üzletvezető, élelmezési menedzser, 

élelmezésvezető 

Középfok 

38.  Konyhai kisegítő, 

adminisztrátor 

Érettségi, élelmezésvezetői 

bizonyítvány 
Középfok 

39.  
Konyhai kisegítő Dísznövény kertész 

Szakmunkás 

képző 

40.  
Konyhai kisegítő Szakács 

Szakmunkás 

képző 

41.  
Konyhai kisegítő 8 általános  

42.  
Konyhai kisegítő 8 általános  



43.  
Konyhai kisegítő 

Szőlő-gyümölcstermesztő 

szakmunkás, vendéglátó-üzletvezető 

Szakmunkás 

képző 

44.   
Védőnő Védőnő Egyetem 

45.   
Rendszergazda Informatikai rendszergazda Középfok 

46.   
Oktatástechnikus 

Villanyszerelő mester, számítástech. 

szoftverüzemeltető 
Középfok 

 

 

c. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 

 ÉV 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019. 

Mérési 

terület 
Évfolyam Lévay 

Országos 

átlag 
Lévay 

Országos 

átlag 
Lévay 

Országos 

átlag 
Lévay 

Országos 

átlag 

Mate 

matika 

8. évfolyam 

(6 évf. gimn.) 
1676 1618 1696 1597 1728 1612 1697 1614 

10. évfolyam 

(6 évf. gimn.) 
1728 1645 1751 1641 1751 1647 1792 1647 

10. évfolyam 

(4 évf. gimn.) 
1806 1645 1757 1641 1740 1647 1715 1647 

Szöveg 

értés 

8. évfolyam 

(6 évf. gimn.) 
1669 1567 1718 1568 1707 1571 1714 1602 

10. évfolyam 

(6 évf. gimn.) 
1711 1601 1745 1610 1771 1613 1796 1636 

10. évfolyam 

(4 évf. gimn.) 
1769 1601 1745 1610 1721 1613 1712 1636 

 

 

d. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 2018/2019. 

Teljes létszám 663 fő 654 fő 638 fő 631 fő 

Lemorzsolódás 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 

Évismétlés 1 fő 2 fő 0 fő 0 fő 

 

 

e. A középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák 

átlageredményei 

Év 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 Osztályzat átlag Osztályzat átlag Osztályzat átlag Osztályzat átlag 

Szint Közép Emelt Közép Emelt Közép Emelt Közép Emelt 

Tantárgy         

Matematika 3,56 4 3,71 3 3,62 3,5 3,41 5 

Magyar 3,78 4,08 4,07 4,9 4,15 4,67 4,09 4,67 

Történelem 3,92 4,7 4,27 4,81 3,84 4,47 4,13 4,75 

Angol 4,32 4,68 4,27 4,81 4,43 4,78 4,39 4,54 

Német 4,1 4,4 3,88 5 3,95 5 4,25 4,25 

Biológia 4,11 4,74 4,13 4,1 3,75 4,25 4,25 4,75 

Fizika 4,4 ---- 3,88 3,2 4,38 5 4 4,2 

Kémia 4 4,44 3 4 3,5 3,14 4,25 4,5 

Informatika 4,33 4 4,42 3,8 4,43 ---- 3,82 4 

Földrajz 2,67 4,67 4,25 4,5 5 ---- 4,21 4 

 

  



f. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei 

 

Tehetséggondozó szakkörök: 

 

 

Szakkör Évfolyam Heti óraszám Megjegyzés 

matematika szakkör 9. 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 

matematika szakkör 10. 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 

matematika szakkör 11. 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 

matematika szakkör 12. 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 

dráma szakkör 9 - 12. 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 

média szakkör 9 - 12. 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 

informatika ROBOT 9. 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 

informatika MAKER 7-12. 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 

kémia szakkör 10.D 1 tantárgyfelosztásban megtervezett 

rajz szakkör 9 -12. 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 

orosz szakkör 10. 1 tantárgyfelosztásban megtervezett 

alkotókör 7-12. 1 tantárgyfelosztáson kívül 

 

 

Gazdagító szakkörök: 

 

A gazdagító szakkörök a Református EGYMI országos szervezésében kerülnek megtartásra. 

 

Szakkör Évfolyam Heti óraszám 

biológia 11. 1 

fizika 10. 1 

matematika 7. 1 

matematika 9. 1 

matematika 10. 1 

 

 

Tanórán kívüli tevékenység jellegű tehetséggondozó lehetőségek: 

 

 

Megnevezés Nap Időpont 

Csengettyű együttes Hétfő 1520-1605 

Énekkar Csütörtök 1520-1605 

Lámpás – ifjúsági dicsőítő zenekar Csütörtök 1430-1630 

Kösöntyű néptánccsoport Hétfő 1515-1800 

Diákpresbitérium Kedd 1500-1700 

Dráma szakkör Hétfő 1515-1715 

Cserkészet Csütörtök 1630-1900 

SDG – Ifi Hétfő 1500-1700 

Sportkörök Külön beosztás szerint 

Csomasz Tóth Kálmán Református AMI 

telephelyi órák 
Külön beosztás szerint 

 

 

  



Mindennapos testedzés lehetősége: 

 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

9-10. óra 

(1520-1650) 
LABDARÚGÁS 

(KIP) 

KÉZILABDA 

(HOR) 

KÉZILABDA 

(CSI) 

RÖPLABDA 

(ZSU) 

RÖPLABDA 

(LEI) 

9-10.óra 

(1520-1650) 
KOSÁRLABDA 

(TTA) 
 

LABDARÚGÁS 

(PRO) 

KOSÁRLABDA 

(TPE) 
 

 

 

 

g. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulóink rendszeresen kapjanak házi feladatot, de ennek mennyisége 

és tartalma egyéni képességeiknek megfelelő legyen. Az otthoni és tanórai munkának egységes 

folyamatot kell alkotnia. Az otthoni feladatok a mindennapi életben használható tartalmak és 

eljárások elsajátítását tegyék lehetővé.   

A fentiek érdekében iskolánk pedagógusai a házi feladatok meghatározásában a következő 

alapelveket igyekeznek érvényesíteni:  

• A feladatok legyenek megoldhatóak: vegyék figyelembe a tényleges előzetes tudást.  

• Értelmezzük a feladott feladatot.  

• Az otthoni munka is adjon sikerélményt.  

• A feladatok legyenek változatosak és egyenletes terhelés legyen. 

• Csak megtanított tananyag alkalmazását követeljük meg.  

• Az otthoni munkát a tanórán gondosan előkészítjük.  

• A házi feladatot következetesen ellenőrizzük, értékeljük, a hiányzó házi feladatokat 

pótoltatjuk.  

• A rászoruló tanulók számára segítséget adunk a házi feladatok elkészítéséhez.  

• Hétvégére sem adunk az átlagosnál több házi feladatot. Tanítási szünetek idejére nem 

kötelező házi feladatokat, hanem fakultatív feladatokat, szorgalmi feladatokat, ajánlott 

olvasmányokat (szakirodalmat) javasolhatunk. Amennyiben a tanuló ilyen feladatot készít, azt 

értékeljük, és a feladat jellegétől függően lehetővé tesszük órai bemutatását.  

• Komolyabb felkészülést igénylő feladatok (kiselőadás, gyűjtőmunka) elkészítésére 

megfelelő időt biztosítunk.  

• Igyekszünk a gyakorlati élethez igazodó, minél több kompetenciafejlesztő feladatot 

adni. 

• Alkalmazzuk az IKT technikákat, számítógéppel megoldandó feladatokat adunk, 

elektronikus formában kell elkészíteni és beadni a tanárak. 

• Projektmunkákat is előtérbe helyezzük. 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és 

korlátait részletesen tartalmazza a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 2018. 

évi pedagógiai programjának 2.11. része. 

 

Az ismeretek ellenőrzése, illetve számonkérése történhet szóban vagy írásban. 

Az írásbeli számonkérés formái az alábbiak: 

- röpdolgozat az adott óra vagy maximálisan az utolsó három óra tananyagából, érintheti 

az osztály egyes tanulóit vagy egészét, előzetes bejelentése nem kötelező és a tanuló 

egy érdemjegyet kap rá; 

- számonkérő dolgozat háromnál több óra anyagából, érintheti az osztály egyes tanulóit 

vagy egészét, előzetes bejelentése legalább két nappal korábban kell, hogy 

megtörténjen, a dolgozatra a tanuló egyetlen érdemjegyet kap; 



- témazáró dolgozat egy vagy több átfogó témakör anyagából jellemzően az osztály 

egészét érinti, előzetes bejelentése a dolgozat íratását megelőzően legalább egy héttel 

korábban kell, hogy megtörténjen, a témazáró dolgozatra a tanuló ( a munkaközösség 

által meghatározott) súlyozott érdemjegyet kap amelyet „td” jelöléssel jegyez be a 

szaktanár a digitális naplóba.  

A dolgozatok éves számát a tantárgy óraszáma és az adott munkaközösség határozza meg. 

Egy tanítási napon csak 1, egy héten legfeljebb 5 témazáró dolgozat íratható. 

Az írásbeli dolgozatokat a tanárnak 15 tanítási napon belül kell kijavítania, és a tanulónak meg 

kell mutatni az értékelést. Amennyiben a szaktanár a 15 tanítási napot meghaladó idő elteltével 

javítja ki a dolgozatot a tanulónak lehetősége van dönteni az érdemjegy beírásáról. Ha a tanuló 

az érdemjegyet nem kéri beírni, akkor a tanár, pótló dolgozat írását kérheti.  

A dolgozat megtekintését a szülők számára is lehetővé tesszük a fogadóórán, vagy elektronikus 

formában eljuttatjuk részükre. 

A szóbeli számonkérést minden tantárgyból igyekszünk minél többet alkalmazni, hogy 

fejlődjön a diákjaink szóbeli megnyilvánulásának, kommunikációjának szintje. Ugyanakkor 

kedvező alkalom ez tudásuk visszaadása azoknak a diákoknak, akik szóban könnyebben fejezik 

ki magukat, mint írásban. A hagyományos szóbeli felelet mellett kiselőadás megtartása is lehet 

a számonkérés része.  

Az iskolai dolgozatok szabályait részletesen tartalmazza a Lévay József Református Gimnázium 

és Diákotthon 2018. évi pedagógiai programjának 2.10.1. része, mely a tanulók tanulmányi 

munkájának ellenőrzését, értékelését taglalja. 

 

 

 

h. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 

 

Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet által előírt esetekben 

szervez az iskola (magántanulók, előrehozott érettségizők, tantestületi döntés alapján 

kötelezettek esetében). 

- Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független 

vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a 

tanuló jogviszonyban áll. A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a 

vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását. A bizottság az 

összesített részeredmények és a kérdező tanár véleményezése alapján dönt a minősítésről. 

- Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a 

halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna. 

- A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) 

követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. 

A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek 

alapján készült, a pedagógiai program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és 

évfolyamra vonatkozó követelményeivel. A helyi tanterv letölthető az iskola honlapjáról a 

Főoldal/Gimnázium/Hivatalos dokumentumok/Pedagógiai program menüpontból 

(http://www.levay.tirek.hu/gimnazium/hivatalos-dokumentumok/v/pedagogiai-program-

2018/). 

 

Az intézmény három időszakot biztosít a tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítására: 

augusztus, január és április folyamán (intézményi döntés szerint). A vizsgaidőszakok pontos 

időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott módon közzétételre kerül az intézmény 

honlapján. 

http://www.levay.tirek.hu/gimnazium/hivatalos-dokumentumok/v/pedagogiai-program-2018/
http://www.levay.tirek.hu/gimnazium/hivatalos-dokumentumok/v/pedagogiai-program-2018/


A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) 

részletes leírása megtalálható a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Pedagógiai 

programjának 1.8 fejezetében. 

 

 

1. Osztályozóvizsga 

Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi osztályzatai megállapításához, ha: 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

- tanulmányait magántanulóként végzi, 

- előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból, 

- hiányzása a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket 

meghaladja, és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület engedélyezi, hogy 

osztályozóvizsgát tegyen. 

Ha a tanuló hiányzása az adott félévben meghaladja az adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a 

tantárgyból osztályozóvizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a nevelőtestület 

dönthet az osztályozóvizsgáról, vagy a jegyek alapján történő értékelésről, ha az elégséges 

számú. Ha a hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a tanuló a tanév végén nem 

osztályozható, magasabb osztályba való lépése csak sikeres osztályozóvizsga letétele mellett 

lehetséges. A vizsgára a tanulót a szülő írásban jelentkezteti és felkészíti. 

Egy osztályozóvizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozóvizsgát az adott tanítási évben kell 

megszerezni. 

 

2. Különbözeti vizsga 

A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható tantárgyak esetében a 

május 20-i határnappal, a következő tanévre más választható tantárgyat válasszon. Ennek 

feltétele a sikeres különbözeti vizsga. A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények 

optimumát kéri számon. A vizsgára a szülő jelentkezteti és készíti fel a tanulót. 

Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha: 

- írásbeli határozat alapján engedélyezték, 

- tanulmányait a … évfolyamon valamely tantárgyból emelt szinten kívánja folytatni, és 

megelőzően csak középszinten tanulta, 

- átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni, és az előző iskolájából eltérő tanterv szerinti 

tanulmányokat folytatott. 

Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni. 

 

3. Javítóvizsga 

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 

határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen 

osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy 

nem jelenik meg, évet ismételni köteles. A javítóvizsga időpontját a szorgalmi időszak 

lezárásakor az iskola bejáratára kell kifüggeszteni. 

A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán egy alkalommal konzultációs 

lehetőséget biztosíthat (június-augusztus). 

A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet. 

 

4. Pótló vizsga 

Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga letétele 

előtt távozott, a vizsgát megismételheti. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha: 

- neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad, 

- megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. 



- A pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által 

megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 

 

5. Érettségi vizsgák 

Az érettségi vizsgák két részből állnak, az írásbelik és a szóbelik lebonyolítása a 100/1997. (VI. 

13.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történik. 

Érettségi vizsgán a vizsgázónak – legalább középszinten – öt vizsgatárgyból kell vizsgát tennie. 

Kötelező vizsgatárgyak: 

- magyar nyelv és irodalom, 

- matematika, 

- történelem, 

- idegen nyelv, 

- a tanuló által választott tantárgy. 

A tanuló a pedagógia programban foglaltak, illetve a fenntartó által biztosított lehetőségeknek 

megfelelően jelentkezhet emelt szintű érettségire, felkészítő, felzárkóztató korrepetálásokra, 

foglalkozásokra. 

 

6. Belső vizsgák 

A vizsga célja, hogy a diákok a megszerzett ismereteiket rendszerezzék, összegzését, 

szintetizálását gyakorolják. Fejlesszék írásbeli, szóbeli beszámolási képességeiket, 

felkészüljenek az érettségi vizsga teljesítésére. Az érettségi vizsgához hasonló körülmények 

között adjanak számot arról, milyen mértékben sajátították el a helyi tantervben a továbbhaladás 

feltételeként meghatározott kompetenciákat. A Tagozatos vizsgák a 2 tanév után elsajátított 

tananyag szintézisét és a továbbhaladáshoz szükséges tudnivaló felmérését szolgálják. 

Matematika „páros évfolyami vizsga” a 8. és 10. évfolyam tanulói részére. 

8. évfolyam számára írásbeli vizsga 

10. évfolyam számára írásbeli és szóbeli vizsga 

Magyar nyelv és irodalom vizsga a 8. és 11. évfolyam tanulói részére. 

8. évfolyam számára szóbeli vizsga 

11. évfolyam számára írásbeli és szóbeli vizsga 

A vizsgák időpontjai: 

Magyar: írásbeli a Tavaszi szünetet megelőző nap délután, szóbeli májusban az írásbeli 

érettségi első három napján. 

Matematika szóbeli májusban az írásbeli érettségi napjain, írásbeli a munkaközösség 

munkatervben meghatározott időpontban 

A vizsgák követelményeit, témaköreit és az értékelés módját a szakmai munkaközösségek 

állítják össze és októberben ismertetik a tanulókkal. 

A vizsga leírása: 

Matematikából a 8. évfolyam tanulói csak írásbeli vizsgán vesznek részt, melynek időtartama 

60 perc. A feladatlap elméleti kérdéseket is tartalmaz. A vizsga értékelésére az érettségin 

szokásos ponthatárokat alkalmazzuk. 

A10. évfolyamon az írásbeli vizsga két részből álló feladatlapot tartalmaz. Az első részhez 

felhasználható idő 30 perc, a második részhez 90 perc. A szóbeli vizsgán a tanulók tételt 

húznak, melyen a kiadott és mellékletben szereplő elméleti tudnivalókból 5 kérdés szerepel. A 

szóbelin elért pontszám a vizsaga15%.át jelenti, az írásbeli pedig a 85%-át. A vizsga 

értékelésére az érettségin szokásos ponthatárokat alkalmaz 

Magyar nyelv és irodalomból az írásbeli vizsga 60 perces szövegértési feladatot tartalmaz, 

melyet az érettségi pontozásnak megfelelően értékelnek és nyelvtan jegynek számít. A szóbeli 

vizsga egy memoriter elmondásával kezdődik. A sikeres memoriter után húzhat a vizsgázó 

kifejtendő tételt, melyre 30 perc gondolkodási időt kap. A vizsga értékelésére az évközi 

felelések során kialakult szaktanári gyakorlat alapján történik. A memoriterek és tételek 

jegyzékét a szaktanárok a tanév elején közzéteszik. 

 

 



i. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

 

Sorszám Osztály Tanulói létszám 
1.  7.A 36 
2.  8.A 35 
3.  9.A 36 
4.  9.B 36 
5.  9.C 35 
6.  9.D 36 
7.  10.A 32 
8.  10.B 37 
9.  10.C 33 
10.  10.D 36 
11.  11.A 34 
12.  11.B 36 
13.  11.C 36 
14.  11.D 36 
15.  12.A 35 
16.  12.B 30 
17.  12.C 32 
18.  12.D 30 

 Összesen: 621 

 

 

 

3. A kollégiumra vonatkozó közérdekű adatok 23.§ (4) 

 
a. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

Sorszám Szakképzettség Végzettség 

1.  
Német, orosz-testnevelés 

Diákotthoni munkaközösség-vezető 
Egyetem 

2.  Magyar-történelem Egyetem 

3.  Magyar-történelem Főiskola 

4.  Magyar-orosz, német Egyetem 

5.  Ének-zene Főiskola 

6.  Testnevelés Főiskola 

7.  Ének-zene Főiskola 

8.  Rajz, művelődésszervező Főiskola 

9.  Fizika-technika Főiskola 

10.  Biológia-testnevelés, drámapedagógus Főiskola 

11.  
Történelem szakos általános iskolai 

tanár és népművelő főiskolai oklevél 
Egyetem 

 

 

 

  



b. A szabadidős foglalkozások köre 

 

- Bringa-tech szakkör 

- DE-JÓ szakkör 

- Dráma játékok 

- Fotó szakkör 

- Kézműves szakkör 

- Rákóczi Szövetség 

- Sportfoglalkozások, bajnokságok  

- Színjátszó kör 

- Zenebarátok köre 

 

c. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége 

 

A Lévay József Református Gimnázium Tóth Pál Diákotthonában nincs lehetőség externátusi 

ellátás igénybevételére. 

 

 

d. A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám 

 

1. Kossuth Zsuzsanna csoport:  28 fő                                                                             

2. Zrínyi Ilona csoport:    30 fő        

3. Árva Bethlen Kata csoport:   29 fő         

4. Lorántffy Zsuzsanna csoport:  24 fő            

5. csoport:     26 fő 

6. Pap István csoport:    31 fő 

7. Ráday Pál csoport:    31 fő 

8. Balázs Győző csoport:   31 fő 

   Összesen: 137 lány + 93 fiú = 230 fő 


