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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

A felvételiről általában
A gimnáziumba jelentkező tanulók a központi felvételi eljárás rendjének megfelelően
kerülhetnek felvételre.*
Honlapunkon és Nyílt napjainkon igyekszünk minél szélesebb körű tájékoztatást adni
céljainkról,

programunkról,

képzési

rendszerünkről,

részletezzük

a

felvételi

követelményeket, a pontszámítás módját és az induló képzések jellegzetességeit.
A felvétel során az általános iskolai és a felvételi vizsgán elért eredményeket vesszük
figyelembe.
A felvételi vizsga valamennyi képzésformánkon két szakaszból áll. A hozzánk felvételiző
diákoknak részt kell venniük a központi írásbeli vizsgán és az intézmény szóbeli felvételi
vizsgáján.
A központi írásbelin a felvételizőknek matematika és magyar nyelv tantárgyból is meg kell
írniuk a feladatlapot.
Az iskola 2019. február 28-án és március 1-jén tartja a szóbeli felvételi vizsgát. A szóbeli
felvételi vizsga elsősorban nem a tantárgyi ismereteket, hanem az alapvető társadalmi
részvételhez

szükséges

emberi

alapkészségeket,

az

iskolai

tanuláshoz

szükséges

képességeket és a motiváció szintjét vizsgálja, figyelembe véve az életkori sajátosságokat.
A felvételi eredmény számítása a tanuló előző iskolájában elért tanulmányi eredményének
(7. év végi és 8. félévi), a központi írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredményének
összegzése alapján történik. Az evangélikus tanulók és/vagy a lelkészi ajánlással,
keresztlevéllel,

konfirmációs

emléklappal

rendelkező

felvételizők

többletpontban

részesülnek.

*20/2012. (VIII. 31.) számú, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 26-45. §

A gimnáziumi felvételi eljárásunk intézményi szabályai;
a szóbeli vizsga sajátosságai

Intézményünk szóbeli meghallgatást tart a gimnáziumunkba jelentkező 8. osztályos tanulók
számára.
Gimnáziumunkban a felvételi elbeszélgetésre 2019. február 28-án, március 1-jén és 4-én
kerül sor.
A diákokat a felvételi elbeszélgetésre a jelentkezések beérkezése után folyamatosan osztjuk
be. A beosztást a tanulók oktatási azonosítójuk alapján találják meg honlapunkon. A felvételi
elbeszélgetés időpontjáról az általános iskolákat is értesítjük.
A felvételi elbeszélgetésen nem konkrét tudástartalmakat kérdezünk, hanem a felvételiző
diákok képességeit, készségeit, fantáziáját és nem utolsó sorban a tanulás iránt mutatott
motiváltságát kívánjuk értékelni. Világnézeti elkötelezettségünkre való tekintettel a felvételi
eljárás szóbeli részén vizsgáljuk a tanulók egyházi kötődését.
A szóbeli felvételi kétfős vizsgabizottságok előtt zajlik, a vizsga időtartama maximálisan 15
perc.
Kérjük, hogy a tanuló hozza magával:






fényképes igazolványát (diákigazolvány/ személyi igazolvány/útlevél),
magyarirodalom-füzetét,
matematikafüzetét,
ellenőrző könyvét/a digitális ellenőrző másolatát
versenyeredményeik és egyéb kiemelkedő teljesítményeik okleveleit.

Ha a felvételiző rendelkezik keresztlevéllel, elsőáldozási, konfirmálási vagy bérmálkozási
emléklappal, akkor kérjük azok fénymásolatát is elhozni. Szívesen várjuk a lelkészi
ajánlásokat is.

Az elbeszélgetés menete az idegen nyelvi, biológia, informatika és történelem
emelt szintű képzésen
1. Az elbeszélgetés a felvételiző rövid bemutatkozásával kezdődik.
2. Ezután a pedagógusok az egyházi kötődéssel kapcsolatos kérdésekre kérnek választ.
3. Kreatív feladat: képleírás és/vagy szituációs játék.

[Ide írhat]

A művészeti emelt szintű képzés specialitásai: ének-zene
Felkészülés: a diákok öt népdallal készüljenek az elbeszélgetésre, amelyek közül a
szaktanárok által választottat kell előadni.
Az elbeszélgetés menete
1.
2.
3.
4.

Az elbeszélgetés a felvételiző rövid bemutatkozásával kezdődik.
Ezután a pedagógusok az egyházi kötődéssel kapcsolatos kérdésekre kérnek választ.
A dal előadása.
Egyszerű feladatok, amelyekkel felmérjük a zenei készségeket és képességeket (pl.:
dallam visszaéneklése, visszatapsolás).

A művészeti emelt szintű képzés specialitásai: vizuális kultúra
Felkészülés: A szóbeli felvételire kérjük az alábbiakban megadott szempontok szerint
hozzanak magukkal egy mappát mely tartalmaz;
- 3 darab, grafit vagy szén technikával elkészített tanulmányrajzot (csendélet,
vagy portré, vagy drapéria)
- 2 darab, szabadon választott technikával készített munka
- 2 darab, színes technikával készített alkotást, csendélet vagy portré témában
(pl: vízfesték, tempera, színes ceruza, akrilfesték)
- 1 darab felvételiző által legjobbnak talált alkotást (szabad téma, és technika
választás)
Minden munkát legalább A/3-as méretben kérünk elkészíteni.
A szóbeli felvételi menete:
A.) Csendélet rajzolása beállítás alapján grafitceruzával A3-as méretben 45 perc alatt
B.) Elbeszélgetés:
1. Az elbeszélgetés a felvételiző rövid bemutatkozásával kezdődik.
2. Ezután a pedagógusok az egyházi kötődéssel kapcsolatos kérdésekre kérnek
választ.
3. Az otthonról hozott munkák bemutatása.

Példa az egyházi kötődéssel kapcsolatos kérdésekre



Hány részből áll a Szentírás?
Milyen felekezeteket ismersz?

Példa a kreatív feladatra



Mi változna meg akkor, ha sikerülne felfedezni az összes betegség ellenszerét?
Hogyan készülnél fel egy időutazásra?

[Ide írhat]

A 2019/20-as tanévben induló osztályok és képzések

9.A

ANGOL NYELVI OSZTÁLY

9.B

NÉMET/SPANYOL NYELVI OSZTÁLY

9.C

BIOLÓGIA/TÖRTÉNELEM OSZTÁLY

9.D

MŰVÉSZETI/INFORMATIKA OSZTÁLY

9.A

ANGOL NYELVI OSZTÁLY

0001 angol kezdő emelt szintű gimnáziumi képzés
0002 angol haladó emelt szintű gimnáziumi képzés

9.B

NÉMET/SPANYOL NYELVI OSZTÁLY

0003 német kezdő emelt szintű gimnáziumi képzés
0004 német haladó emelt szintű gimnáziumi képzés
0005 spanyol kezdő emelt szintű gimnáziumi képzés

A nyelvi képzések sajátosságai
 emelt szintű nyelvi oktatás: 6 óra/hét, 2. nyelv heti 4 órában,
 mind az öt nyelvi készség folyamatos fejlesztése (olvasásértés, nyelvhelyesség,
hallásértés, íráskészség, beszédkészség),
 korszerű, modern tankönyvek és oktatási módszerek használata,
 kis létszámú nyelvi csoportok (max. 12 fő),
 minden tanévben lehetőség van a nyelvtudás gyakorlására célnyelvi környezetben
(tanulmányi kirándulások)
Cél:

[Ide írhat]

11. év végén előrehozott középszintű érettségi nyelvből, 12. év végén: emelt
szintű érettségi (60 százalékosnál nagyobb teljesítmény esetén államilag elismert
B2-es középfokú nyelvvizsga bizonyítványt kap a tanuló, amely a diplomához
nélkülözhetetlen).

9.C

BIOLÓGIA/TÖRTÉNELEM OSZTÁLY

0006 biológia emelt szintű gimnáziumi képzés
 emelt szintű biológiaoktatás: 2+3+3+4 óra/hét, 11-12. évfolyamon további 2 óra
választható; a csoport létszáma max. 18 fő
 a matematika alapozza meg a természettudományokat, ezért matematikából 4+4+4+4
óra/hét csoportbontásban
 FIZIKA, FÖLDRAJZ ÉS KÉMIA többletórák 11-12. évfolyamon 2-4 óra/hét
 Cél: emelt szintű biológia-, fizika- vagy kémiaérettségi-vizsga
Karrierlehetőségek: orvos, fizikus, kertészmérnök, környezetmérnök, városfejlesztési
szakember, mérnöki szakok, kertépítő, biológus, állatorvos, vegyészmérnök, kertészmérnök,
környezetmérnök, zoológus, botanikus, mentőápoló, csecsemőápoló, tanári szakok stb.

0007 Történelem emelt szintű gimnáziumi képzés
 emelt szintű történelemoktatás: 4+4+5+5/hét óraszámmal, csoportlétszám max. 18 fő
 Tanulmányok: érték- és élményközpontú történelemtanítás, készség és képesség
fejlesztése, cél az emelt szintű érettségi vizsga sikeres letétele
 Gyakorlat: csoportmunka, kooperatív munka, prezentációk, kiselőadások,
projektmunkák, IKT eszközök használata, múzeumi programok tanítási órákon kívül
is
Karrierlehetőségek: jogi, közgazdasági pálya kommunikációs, tanári, tanítói, államigazgatási,
bölcsész szakok.

9.D MŰVÉSZETI/INFORMATIKA OSZTÁLY
0008 ének-zene emelt szintű gimnáziumi képzés
 emelt szintű ének-zene oktatás: 5 óra/hét, csoportlétszám: max. 14 fő
Tanulmányok:
 Zenetörténet: csoportmunka, házi dolgozatok, zenei műhelyek, koncerttermek
látogatása, kiselőadások, vetítés, stb.
 Gyakorlat: hangképzés, zenei feladatok, improvizáció, zenei készségek fejlesztése,
(ritmus-intonáció), kamaraéneklés, szolfézs-, zeneelmélet tanulás, egyházzenei
ismeretek, egyházi könnyűzene, templomi zenei szolgálat, zenei versenyek, találkozók
stb.
 Felkészítés az érettségire
Karrierlehetőségek: OKJ művészeti képzések, óvodapedagógus, tanító, hitoktató, ének-zene
tanár, egyházzenei tanár, hangszeres művész, zeneipari menedzsment, hangmérnök stb.

[Ide írhat]

0009 vizuális kultúra emelt szintű gimnáziumi képzés
 emelt szintű vizuáliskultúra-oktatás; 5 óra/hét (2 óra művészettörténet, 3 óra
gyakorlat)
 Művészettörténelem: Tankönyv: Képzelet világa: őskortól a XX. századig
 kiselőadás, vetítés, tablókészítés, csoportmunka
 Gyakorlat: kreatív játékos feladatok, önálló, féléves művészeti projekt,
tanulmányrajzok: kocka, csendélet, drapéria, portré, félalak, egész alak
 Technikák: grafit, szén, pasztell, vízfesték, tempera, linometszés, stb.
 12. évfolyam: saját portfólió készítése, amellyel érettségire lehet menni
Karrierlehetőségek: OKJ művészeti képzések, képgrafikus, alkalmazott grafikus, festő,
szobrász, ötvös, fotós, animációs szak, honlaptervezés stb.

0010 Informatika emelt szintű gimnáziumi képzés
 emelt szintű informatikaoktatá: 5+5+4+4 óra/hét, csoportlétszám: max. 14 fő
Tanulmányok:
 Gyakorlat: informatikai alapismeretek (gépkezelés, fájlkezelés, elnevezések),
alkalmazói ismeretek (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, bemutatókészítés,
adatbázis-kezelés, weblapkészítés, kép-, videó-, hangszerkesztés), algoritmizálás,
adatmodellezés, korszerű módszerek: pár-, csoportmunka, projektmunka,
kapcsolattartás informatika cégekkel, vendégelőadók, kihelyezett tanórák. Külön
hangsúlyt fektetünk az alkalmazói készségfejlesztésen túl a problémamegoldó készség
és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére.
 Elmélet: Számítógép felépítése, információ és társadalom, hálózatok, programozási
tételek.
 Felkészítés az érettségire: a 10. évfolyam végén középszintű előrehozott érettségit, a
12. évfolyam végén emelt szintű érettségit tesznek a tanulók.
Karrierlehetőségek:
gazdaságinformatikus,
informatikus, informatikatanár stb.

[Ide írhat]

mérnökinformatikus,

programtervező

Felvételi pontok számítása

A felvételi eljárásban megszerezhető maximális 200 pont valamennyi képzésen három
részeredményből adódik össze.
1. A központi írásbeli vizsgán a magyar- és a matematika-feladatlap megírásával
maximálisan 100 pont szerezhető.*
2. A felvételi elbeszélgetésen - ahol a jelentkezők számot adnak általános műveltségükről,
egyházi kötődésükről, és kreatív feladatokat oldanak meg - maximálisan 50 pont
szerezhető.
Az ének-zene és a vizuális kultúra képzésre jelentkezők a kreatív feladatok helyett
alkalmassági feladatokat oldanak meg.
3. Általános iskolai eredményeket a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatból számítjuk,
maximálisan 50 pont szerezhető.

Nyelvi emelt szintű képzéseknél

(0001-0005)

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen
nyelv.

Biológia emelt szintű képzés

(0006)

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom egy jegyként, biológia,
kémia és fizika.

Történelem emelt szintű képzés

(0007)

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen
nyelv.

Ének-zene emelt szintű képzés

(0008)

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és magyar irodalom egy jegyként,
történelem, idegen nyelv, ének-zene.

Vizuális kultúra emelt szintű képzés

(0009)

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és magyar irodalom egy jegyként,
történelem, idegen nyelv, vizuális kultúra.

Informatika emelt szintű képzés

(0010)

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom egy jegyként,
történelem, idegen nyelv és informatika.
* Az intézményünkbe való jelentkezéshez minden tagozaton szükséges a központi írásbeli vizsga megírása
és a felvételi elbeszélgetésen való részvétel.

[Ide írhat]

Eredményszámítás tantárgyi mentességgel rendelkező jelentkezőknél

(Felhívjuk figyelmüket, hogy az írásbeliztető iskola a központi írásbeli vizsga alól felmentést
nem adhat. A központi írásbeli vizsga eredményeinek számítása iskolánként eltérő lehet!)

a) Felmentés matematikából vagy magyar nyelvből
Pontszámítás: kiszámoljuk a tanuló százalékos teljesítményét, és szorozzuk 200-zal.
Példa:
Eredmények:
A másik tárgy feladatlapjának pontszáma: 37 pont /max: 50 pont
Hozott pontok:

47 pont/max.: 50 pont

Szóbeli vizsga eredménye:

46 pont/ max.: 50 pont

Számított pontjai:
A felvételiző maximálisan megszerezhető pontszáma: 150 pont
Összes megszerzett pontja: 37+47+46= 130 pont
Százalékos teljesítménye: 130/150*100= 86,67 %
A 200 pont 86,67 %-a 173.33, azaz a felvételi sorrend megállapításakor 173 pontot veszünk
figyelembe.
b. Felmentés matematikából és magyar nyelvből
Pontszámítás: kiszámoljuk a tanuló százalékos teljesítményét, és szorozzuk 200-zal.

Példa:
Eredmények:
Hozott pontjai:

37 pont/ max.: 50 pont

Szóbeli vizsga eredménye:

41 pont/max.: 50 pont

A felvételiző maximálisan megszerezhető pontszáma: 100 pont
Összes megszerzett pontja: 37+41= 78 pont
Százalékos teljesítménye: 78 %
A 200 pont 78 %-a 156, azaz a felvételi sorrend megállapításakor 156 pontot veszünk
figyelembe.
Összesen:156 pont

[Ide írhat]

