
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimutatás az intézmény feladatellátasi helyeinek tanulói létszámáról 

 

 
 

Székhely: 

Sorszám  Név  Cím  

006  

Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium, 

Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános 

Iskolája  

3000 Hatvan, Csaba vezér utca 6.  

 

Telephelyek: 

Sorszám  Név  Cím  

007  

Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium, 

Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános 

Iskolája Hatvani Telephelye  

3000 Hatvan, Tabán utca 21/A  

008  

Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium, 

Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános 

Iskolája Gyöngyösi Telephelye  

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36  

 

 

Tanulói létszám telephelyenként 2016.10.01 

 

Telephely   Tanulói létszám 

006  
155 fő 

007  22 fő 

008 0 fő 
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javascript:void(0);
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javascript:void(0);
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006-os telephely:  

2016/2017-os tanév  

2016.10.01-ei tanulói létszám 

Osztály 
Alapfeladat Létszám Létszámtúllépés 

Fenntartói 

engedély 

Szakma/ Évfolyam 

FÁI  7. 

felnőttoktatás - nappali munkarend, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(felső tagozat), általános feltételek 

szerint 

14   

FÁI 8. 

felnőttoktatás - nappali munkarend, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(felső tagozat), általános feltételek 

szerint 

19   

SNI előkészítő 9/E. 

nappali rendszerű, előkészítő 

speciális szakiskola (kifutó 

rendszerben), sajátos nevelési 

igényű gyermekek nevelése-

oktatása 

9   

Kertész 1/9. 

nappali rendszerű, 

szakközépiskolai nevelés-oktatás 
(9-11. évfolyam), általános 

feltételek szerint 

34   

Számítógép szerelő és 

karbantartó 2/10. 

nappali rendszerű, 

szakközépiskolai nevelés-oktatás 

(2016.09.01-től kifutó rendszerben), 

általános feltételek szerint 

8   

Kertész 2/10 

nappali rendszerű, 

szakközépiskolai nevelés-oktatás 
(2016.09.01-től kifutó rendszerben), 

általános feltételek szerint 

11   

Kertész  3/11. 

nappali rendszerű, 

szakközépiskolai nevelés-oktatás 

(2016.09.01-től kifutó rendszerben), 

általános feltételek szerint 

6   

Kosárfonó és fonottbútor készítő 3/11. 

nappali rendszerű, 

szakközépiskolai nevelés-oktatás 

(2016.09.01-től kifutó rendszerben), 

általános feltételek szerint 

6   

Érettségi nappali 1/12. 

nappali rendszerű, 

szakközépiskolai nevelés-oktatás 
(érettségire felkészítő évfolyamok), 

általános feltételek szerint 

7   

Érettségi esti  1/12. 

felnőttoktatás - esti munkarend, 

szakközépiskolai nevelés-oktatás 
(érettségire felkészítő évfolyamok), 

általános feltételek szerint 

31   

Érettségi esti  2/12. 

felnőttoktatás - esti munkarend, 

szakközépiskolai nevelés-oktatás 

(2016.09.01-től kifutó rendszerben), 

általános feltételek szerint 

10   

Összes tanulói létszám   155   



 

 

 

 

 

 

007-es telephely 

2016/2017-os tanév  

2016.10.01-ei tanulói  létszám 

Osztály 
Alapfeladat Létszám Létszámtúllépés 

Fenntartói 

engedély 

Szakma/ Évfolyam 

SNI Élelmiszer és vegyi áru 

eladó 1/9. 

nappali rendszerű, szakiskolai 

nevelés-oktatás (2016.09.01-től 

felmenő rendszerű képzés), sajátos 

nevelési igényű gyermekek 

nevelése-oktatása 

9   

Eladó 3/11. 

nappali rendszerű, 

szakközépiskolai nevelés-oktatás 

(2016.09.01-től kifutó 

rendszerben), általános feltételek 

szerint 

13   

Összes tanulói létszám 22   

 

 

Tanulói létszám 2017.03.16 

 

Telephely   Tanulói létszám 

006  
144 fő 

007  21 fő 

008 0 fő 
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006-os telephely:  

2016/2017-os tanév , 2017.03.16-ai tanulói  létszám 

Osztály 
Alapfeladat Létszám Létszámtúllépés 

Fenntartói 

engedély 

Szakma/ Évfolyam 

FÁI  7. 

felnőttoktatás - nappali munkarend, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(felső tagozat), általános feltételek 

szerint 

14   

FÁI 8. 

felnőttoktatás - nappali munkarend, 

általános iskolai nevelés-oktatás 
(felső tagozat), általános feltételek 

szerint 

16   

SNI előkészítő 9/E. 

nappali rendszerű, előkészítő 

speciális szakiskola (kifutó 

rendszerben), sajátos nevelési 

igényű gyermekek nevelése-

oktatása 

10   

Kertész 1/9. 

nappali rendszerű, 

szakközépiskolai nevelés-oktatás 
(9-11. évfolyam), általános 

feltételek szerint 

28   

Számítógép szerelő és 

karbantartó 2/10. 

nappali rendszerű, 

szakközépiskolai nevelés-oktatás 

(2016.09.01-től kifutó rendszerben), 

általános feltételek szerint 

7   

Kertész 2/10 

nappali rendszerű, 

szakközépiskolai nevelés-oktatás 
(2016.09.01-től kifutó rendszerben), 

általános feltételek szerint 

7   

Kertész  3/11. 

nappali rendszerű, 

szakközépiskolai nevelés-oktatás 

(2016.09.01-től kifutó rendszerben), 

általános feltételek szerint 

6   

Kosárfonó és fonottbútor készítő 3/11. 

nappali rendszerű, 

szakközépiskolai nevelés-oktatás 

(2016.09.01-től kifutó rendszerben), 

általános feltételek szerint 

6   

Érettségi nappali 1/12. 

nappali rendszerű, 

szakközépiskolai nevelés-oktatás 
(érettségire felkészítő évfolyamok), 

általános feltételek szerint 

7   

Érettségi esti  1/12. 

felnőttoktatás - esti munkarend, 

szakközépiskolai nevelés-oktatás 
(érettségire felkészítő évfolyamok), 

általános feltételek szerint 

33   

Érettségi esti  2/12. 

felnőttoktatás - esti munkarend, 

szakközépiskolai nevelés-oktatás 

(2016.09.01-től kifutó rendszerben), 

általános feltételek szerint 

10   

Összes tanulói létszám   144   



 

 

 

 

 

 

007-es telephely 

2016/2017-os tanév  

2017.03.16-ai tanulói  létszám 

Osztály 
Alapfeladat Létszám Létszámtúllépés 

Fenntartói 

engedély 

Szakma/ Évfolyam 

SNI Élelmiszer és vegyi áru 

eladó 1/9. 

nappali rendszerű, szakiskolai 

nevelés-oktatás (2016.09.01-től 

felmenő rendszerű képzés), sajátos 

nevelési igényű gyermekek 

nevelése-oktatása 

8   

Eladó 3/11. 

nappali rendszerű, 

szakközépiskolai nevelés-oktatás 

(2016.09.01-től kifutó 

rendszerben), általános feltételek 

szerint 

13   

Összes tanulói létszám 21   

 

 

 

 

 


