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Közzétételi lista 
 
 

1. Iskolánk felvételi lehetőségei: 
 

• 01 kód: Divatstílus – és jelmeztervező párhuzamos képzés 
• 02 kód: Művészeti grafikus párhuzamos képzés 
• 03 kód: Textilműves párhuzamos képzés 
• 04 kód: Festő párhuzamos képzés 
• Divatstílus – és jelmeztervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2 év) 
• Textilműves képzés érettségizett jelentkezőknek (2 év) 

 
Képzéseinkről részletes tájékoztató olvasható iskolánk honlapján: www.jelky.hu, 
képzéseink menüpont alatt. 
 

2. A beiratkozás időpontja a 2022/2023-as tanévre 2022. június 22-24. 

01-es tagozat 3 csoport 
02-es tagozat 2 csoport 
03-as tagozat 2 csoport 
04-es tagozat 1csoport 
Divatstílus – és jelmeztervező képzés érettségizett jelentkezőknek 2 csoport 
Textilműves képzés érettségizett jelentkezőknek 2 csoport 
 

3. 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: 
 

Intézményünkben a középfokú oktatás és az első szakmához jutás ingyenes. Egyéb 
esetekben a díjfizetési kötelezettség megállapítása a törvényi szabályozások alapján, 
központi előírások szerint történik az iskolafenntartó által. 
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4. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a 
nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: 

 

Intézményünk 6:00 órától 19:40 óráig tart nyitva. Ettől eltérő nyitva tartás a tanítási 
szünetekben lehetséges.  
 

A tanév kiemelt rendezvényei 
 
2021. szeptember Kiállítások a nyári szakmai gyakorlatok anyagából (művészeti 

munkaközösségek) 
2021. október 22.  Megemlékezés október 23. tiszteletére (humán munkaközösség) 
2021. december 3.  Pályaorientációs nap 
2021. december 21.  Karácsonyi ünnepség 
2022. március 13. Megemlékezés nemzeti ünnepünk tiszteletére (humán 

munkaközösség) 
2022. április 13.  Jelky-nap (DÖK) 
2022. április 29. Ballagás a végzős évfolyamok számára 
2022. június 4. 13-14. évfolyamok vizsga-divatbemutatója (divattervező 

munkaközösség, szakmai munkaközösségek) 
 Textilműves vizsgaremek kiállítás (textiltervező 

munkaközösség) 
2022. június 11. Jelky Art Day Szakmai nap 9-11. évfolyamainak és a kétéves 

képzés 13. évfolyamának divatbemutatója, rajzkipakolása és 
grafikus, festő, textilműves kiállítások (művészeti 
munkaközösségek) 

2022. június 9-11.  Rajz kipakolás prezentációinak megtekintése (9-11. évfolyam és 
a kétéves képzés 13. évfolyam – képzőművészeti 
munkaközösség). 

 
 

5. Iskolánk szervezeti és működési szabályzata, a házirend és a pedagógiai program, 
iskolánk honlapján megtalálható: www.jelky.hu, Iskolánk/dokumentumok 
menüpont alatt. 

 
  



 

. 
1084 Budapest,  Rákóczi té r 4.  Tel. :  313-0030, Tel. / fax:  313-3182, Honlap: 

www.je lky.hu  

 

6. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és 
szakképzettsége: 
 

Sorsz

ám 

Legmagasabb 
iskolai végzettsége 

Szakképzettség megnevezése Tantárgyak 

1 főiskola ruhaipari üzemmérnök kivitelezés, szerkesztés-modellezés 

2 egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár német nyelv 

3 egyetem matematika szakos tanár matematika 

4 alapfokozat BSc tervezőgrafikus rajz, művészettörténet 

5 mesterfokozat MA tervezőgrafikus rajz 

6 egyetem ruhaipari üzemmérnök anyagismeret, foglalkoztatás 

7 
egyetem 

magyar szakos tanár, német nyelv szakos 

tanár magyar  

8 
egyetem 

matematika szakos és informatika szakos 

középiskolai tanár matematika 

9 
egyetem 

angol nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanár angol nyelv 

10 
mesterfokozat MA 

történelem és magyar szakos középiskolai 

tanár történelem 

11 egyetem matematika szakos tanár matematika 

12 

egyetem 

művészettörténet szakos, szerkesztő és 

ábrázoló geometria szakos, rajz szakos 

középiskolai tanár rajz, grafikus szaktörténet 

13 egyetem művészettörténet szakos középiskolai tanár művészettörténet 

14 mesterfokozat MA táncpedagógus, okleveles tánctanár  testnevelés 

15 mesterfokozat MA okleveles divat- és textiltervező művész tervezés 

16 egyetem történelem szakos  tanár történelem 

17 egyetem festőművész rajz 

18 
egyetem 

textiltervező művész, okleveles vizuális és 

környezetkultúra szakos tanár tervezés, photoshop 

19 
egyetem 

vizuális és környzetkultúra tanár, textiltervező 

művész 

tervezés, stíluselmélet, 

stílusgyakorlat 

20 
egyetem 

textiltervező művész,  okleveles 

képzőművész-tanár rajz 

21 egyetem rajz szakos tanár, textilművész tervezés 

22 

mesterfokozat MA 

ruhaipari üzemmérnök,mentálhigiénés 

szakember, okleveles mérnöktanár 

(könnyűipari mérnök) 

szerkesztés-modellezés, kivitelezés, 

szakmai rajz 

23 

mesterfokozat MA 

bőrfeldolgozóipari üzemmérnök,műszaki 

tanár,okleveles mérnöktanár (könnyűipari 

mérnök) kivitelezés, szerkesztés-modellezés 

24 egyetem ipari formatervező művész szaktörténet, viselettörténet, 
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divattörténet 

25 mesterfokozat MA földrajz szakos tanár,testnevelő tanár testnevelés 

26 egyetem testnevelő tanár - gyógytestnevelő tanár testnevelés 

27 

mesterfokozat MA 

ruhaipari szakos műszaki tanár, ruhaipari 

üzemmérnök, okleveles mérnöktanár 

(könnyűipari mérnök) kivitelezés, szerkesztés-modellezés 

28 
egyetem 

képgrafikus művész, tervezőgrafikus művész 

(művészeti rajz és művészettörténet) rajz, művészettörténet 

29 egyetem művészeti rajz szakos középiskolai tanár rajz 

30 egyetem magyar szakos tanár, angol nyelv szakos tanár GYES-en van 

31 
egyetem 

angol nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanár angol nyelv 

32 
egyetem 

textiltervező művész, vizuális kultúra és 

környezetkultúra tanár 

tervezés, látványtervezés, 

prezentáció 

33 
egyetem 

angol nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanár angol nyelv 

34 
egyetem 

szövöttanyag tervező,szövöttanyag-tervező 

művész szaktörténet 

35 
egyetem 

textiltervező művész, vizuális és 

környzetkultúra tanár,textiltervező művész tervezés 

36 

egyetem 

festőművész, művészeti rajz szakos 

középiskolai tanár, művészettörténet szakos 

középiskolai tanár, ábrázoló geometria szakos 

tanár rajz, művészettörténet 

37 alapfokozat BA alkalmazott látványtervező jelmeztervezés, jelmeztörténet 

38 egyetem művészeti rajz szakos középiskolai tanár művészettörténet 

39 mesterfokozat MA festőművész rajz 

40 egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár GYES-en van 

41 egyetem fizika szakos középiskolai tanár fizika 

42 
főiskola 

műszaki szakoktató, munkavédelmi 

szakember kivitelezés 

43 
egyetem 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 

történelem szakos tanár  magyar, történelem 

44 
egyetem 

szövött falikép és szőnyegtervező, kézműves 

tervező tervezés, szaktörténet 

45 
egyetem 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár,angol 

nyelv és irodalom szakos tanár angol nyelv 

46 
mesterfokozat MA 

okleveles képzőművész-tanár,  képgrafikus 

művész rajz, látványtervezés 

47 
egyetem 

angol nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanár angol nyelv 

48 egyetem textiltervező művész tervezés, textiltechnológia 
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49 egyetem formatervező, rajz, látványtervezés 

50 
egyetem  textiltervező művész 

tervezés, stíluselmélet, 

stílusgyakorlat 

51 
egyetem 

textiltervező művész, vizuális és 

környzetkultúra tanár tervezés 

52 
egyetem 

angol nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanár angol nyelv 

53 egyetem fizika szakos tanár, matematika szakos tanár matematika 

54 
egyetem 

okleveles vizuális és környezetkultúra szakos 

tanár, textiltervező GYES-en van 

55 
egyetem 

textiltervező művész, vizuális és 

környzetkultúra tanár tervezés 

56 
főiskola ruhaipari üzemmérnök 

kivitelezés, szerkesztés-modellezés, 

látványtervezés 

57 egyetem informatika szakos tanár informatika 

58 egyetem ipari formatervező, rajz szakos tanár,  tervezés, textiltechnológia 

59 
egyetem 

textiltervező művész, okleveles vizuális és 

környezetkultúra szakos tanár tervezés, szaktörténet 

60 főiskola műszaki szakoktató kivitelezés 

61 egyetem matematika szakos tanár matematika 

62 
egyetem 

textiltervező művész, okleveles vizuális- és 

környezetkultúra-tanár rajz, tervezés 

63 
mesterfokozat MA 

angol nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanár angol nyelv 

64 

egyetem 

környezettervező szakember 

(környezetprezentáció), okleveles 

képzőművész-tanár rajz 
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7. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai 
végzettsége és szakképzettsége: 

 
Nevelő oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzetsége 
 

Sorszám: Végzettség, szakképzetség megnevezése Munkakör 

1. Szakközépiskolai érettségi, pedagógiai asszisztens Iskolatitkár 

2. Mérnökinformatikus BA Rendszergazda 

3. Könyvtár-informatikus Könyvtáros 

 
 

Technikai dolgozók 
 

Sorszám: Végzettség, szakképzetség megnevezése Munkakör 

1. szakmunkás bizonyítvány ruhatáros-takarító 

2. szakmunkás bizonyítvány portás 

3. 
szakközépiskolai érettségi, ruhaipari 
technikus 

termelési ügyintéző 

4. szakközépiskolai érettségi gazdasági ügyintéző 

5. szakmunkás bizonyítvány takarító 

6. szakmunkás bizonyítvány karbantartó 

7. szakmunkás bizonyítvány műszerész 

8. szakközépiskolai érettségi portás 

9. szakmunkás/gimnáziumi érettségi karbantartó-portás 

10. főiskola adminisztrátor 

11. szakközépiskolai érettségi takarító 

12. szakmunkás bizonyítvány gondnok+kézbesítő 

13 általános iskolai végzettség takarító 

14 szakmunkás bizonyítvány takarító 

15. általános iskolai végzettség takarító 

 
 
  



 

. 
1084 Budapest,  Rákóczi té r 4.  Tel. :  313-0030, Tel. / fax:  313-3182, Honlap: 

www.je lky.hu  

 

8. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei: 
 

 szövegértés matematika 
 Jelky 

SZKI 
szakgimnáziumi 

átlag 
gimnáziumi átlag Jelky 

SZKI 
szakgimnáziumi 

átlag 
gimnáziumi átlag 

2011 1543 1604 1723 1502 1624 1724 
2012 1561 1592 1603 1528 1616 1632 
2013 1614 1607 1725 1600 1625 1735 
2014 1541 1581 1705 1545 1615 1723 
2015 1560 1585 1708 1565 1633 1738 
2016 1652 1589 1610 1600 1625 1641 
2017 1610 1584 1711 1578 1620 1735 
2018 1632 1607 1735 1587 1620 1733 
2019 1649 1632 1661 (országos átlag) 1606 1644 1670 (országos átlag) 

 
9. A tanulók le- és kimaradásával és a tanulók évfolyamismétlésével kapcsolatos 

adatok: 
 

Tanév Lemorzsolódás Évismétlés 
2014/15 8 % 2,6 % 
2015/16 8,1 % 5,2 % 
2016/17 5,25% 4,25% 
2017/18 7,1% 2,1% 
2018/19 6,3% 1,6% 
2019/20 7,5% 0,8% 
2020/21 4,5 % 1 % 

 
 

10. A 2020/21-es tanév érettségi vizsga átlageredményei: 
 

osztály magyar matek történelem angol német műv. t. 
magyar 
mint id. 
nyelv 

testn. 
képző-és 

iparművészet 
osztály-
átlag 

12. A 3,6 2,7 2,8 3,5  3 5  3,8 3,3 
12. B 3,96 2,61 3,08 3,35 3,4 3,5 5  4,15 3,5 
12. D 4,21 2,29 2,9 3,76 2,67 4,5 5  3,89 3,4 
2020/21 3,92 2,53 2,93 3,54 3,03 3,67 5  3,95 3,4 
2019/20 3,58 2,74 2,95 3,58 2,85 3 4,67 4 4,42 3,44 

2018/19 3,35 3 3,1 3,1 3,25 3,11 5  4,26 3,35 
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A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei: 

 
Iskolánk mind a tehetséggondozásra, mind az egyéni felzárkóztatásra egyaránt kiemelt figyelmet 
fordít. A következő foglalkozásokat hirdettük meg szeptember elsején: 
 

• korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások: matematika, művészettörténet tantárgyakból 
• érettségire felkészítő foglalkozások: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, rajz, 

művészettörténet tantárgyakból 
• szakkörök, érdeklődési körök: rajz,  kivitelezés tantárgyakból, rádióműsor szerkesztő 

foglalkozás 
• emelt szintű foglalkozások: angol nyelv, rajz tantárgyakból 
• szakmai vizsgára felkészítő konzultációk, dokumentáció készítését segítő foglalkozások 

 
 

11. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: 
 
A házi feladatokra és az iskolai dolgozatok szabályaira vonatkozó tájékoztatás az iskola 
honlapján az Iskolánk/Dokumentumok/Iskola pedagógia programja menüpont alatt található. 
 

  
12. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei: 

 
Az osztályozó vizsgák követelményei az iskola honlapján, az Iskolánk/Tanügyek/Osztályozó 
és pótvizsgák menüpont alatt találhatók. 
 

13. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 
 
Iskolánkban a májusi érettségi írásbeli hetében évfolyamvizsgákat szervezünk alsóbb éves 
tanulóinknak a következők szerint: 

• történelem tantárgyból a 10. évfolyamos tanulóknak szóbeli vizsga, az érettségi hetében lesz 
megszervezve 

• idegen nyelv tantárgyból a 11. évfolyamos tanulóknak szóbeli vizsga, az érettségi hetében 
lesz megszervezve 

• magyar nyelv és irodalom tantárgyból a 11. évfolyamos tanulóknak szóbeli vizsga, az 
érettségi hetében lesz megszervezve 
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14. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma (2021. 
október 1-jei állapot): 

 

osztály létszám 
9. A 31 
9. C 20 
9. D 31 
10. A 26 
10. B 22 
10. C 19 
10. D 29 
11. A 25 
11. B 23 
11. D 20 
12. A 28 
12. B 22 
12. D 18 
13. A 17 
13. B 19 
13. D 17 
13. TX 8 
14. TX 5 
13. DJ 16 
14. DJ 12 

 
 


