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Tisztelt Szülők! 

Amit kínálunk:

■ Korszerű oktatás (projektorral felszerelt szaktantermek).

■ Hazai és nemzetközi pályázatokon részvétel (pl.: Öveges 
program, Comenius program, Határtalanul, pénzügyi pályázat).

■ Tehetséggondozás-felzárkóztatás 

■ Közösségi szolgálat

■ Emelt szintű érettségi előkészítők tartása

■ Közép-felső fokú „B” típusú nyelvvizsgára való felkészítés

■ Diákjaink magas színvonalú felkészítése az egyetemi, főiskolai 
tanulmányokra



A jelentkezéshez szükséges tagozatkódok

0001 4 évf. reál osztály („a” osztály)

kezdő/középhaladó, haladó angol 

és 

kezdő  francia vagy német nyelv

0002 5 évf. angol nyelvi előkészítő évvel 

induló nyelvi osztály („ny” osztály)

kezdő, középhaladó, haladó angol 

és     

francia vagy német nyelv



A jelentkezéshez szükséges tagozatkódok

0003 4 évf. humán profilú, emelt   

szintű nyelvi osztály („b” osztály)

kezdő/középhaladó, haladó angol 

és 

német nyelv

0004 4 évf. humán profilú, emelt 

szintű nyelvi osztály („b” osztály)

kezdő/középhaladó, haladó angol

és 

kezdő francia nyelv



A 2020-2021-es tanévben iskolánkban az alábbi 
osztályokat indítjuk:

0001-es tagozatkód:  reál osztály („a” osztály)

■ Jól felszerelt szaktantermek, szertárok, laboratóriumok,

■ ECDL vizsga, elsősegély vizsga, 

■ Két idegen nyelvből a középfokú, ”B” típusú nyelvvizsga bizonyítvány 
megszerzése,

■ Emelt szintű érettségire való felkészítés 

■ Pályázatok, versenyek folyamatosan összehangolt szervezése, 

■ A természettudományok emelt szintű oktatása (kiemelt képzés: biológia, 
kémia, fizika, matematika, informatika),

■ Az önálló gondolkodás, kísérletezés és problémamegoldás fejlesztése, 
mérése, kísérletező gyakorlatok útján,

■ A 11. évfolyamtól más jellegű emelt szintű képzést is indítunk, így 
biztosítva a továbbtanulás lehetőségét.



0002-es tagozatkód: angol  nyelvi előkészítő évvel induló nyelvi 
osztály („ny” osztály)

■ Angol nyelvből kezdő, középhaladó és haladó szinten folyik az oktatás (1. 
év: heti 15 óra)

■ Az első évtől: a 2. idegen nyelv tanulása (francia vagy német nyelv)

■ A kommunikációs készségek fejlesztése, beszédközpontú nyelvtanítás

■ Az angol nyelvterületek kultúrájának megismerése: tanulmányi 
kirándulások az Egyesült Királyságban

■ A legjobbak angol felsőfokú nyelvvizsgát, illetve emelt szintű érettségit 
tesznek és megismerkednek az angol szakmai nyelvvel is

■ Tanulmányi versenyek, pályázatok (Comenius), partneriskolák

■ Első évben: lehetőség az ECDL vizsga megszerzésére, elsősegélynyújtó 
tanfolyam elvégzésére

■ Két középfokú nyelvvizsgára való sikeres felkészítés

■ A 11. évfolyamtól más jellegű emelt szintű képzést is indítunk, így biztosítva 
a továbbtanulás lehetőségét



0003-as tagozatkód:  humán érdeklődésű, emelt szintű nyelvi 

osztály („b” osztály)

■ Emelt óraszámban: angol nyelv (kezdő illetve haladó szinten)

■ Második idegen nyelv: kezdő és haladó német nyelv

■ A magyar nyelv és irodalom, történelem magasabb szintű oktatása

■ Drámapedagógia módszereivel a kreativitás és önismeret fejlesztése

■ Kommunikáció és a médiaismeret alapjainak megismerése

■ A kommunikációs készségek fejlesztése, beszédközpontú nyelvtanítás

■ Az angol és a német nyelvterületek kultúrájának megismerése,

■ Tanulmányi kirándulások az Egyesült Királyságban, valamint Ausztriában és

Németországban,

■ Tanulmányi versenyek, pályázatok (Comenius), partneriskolák,

■ Két középfokú „B” típusú nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése

■ A 11. évfolyamtól más jellegű emelt szintű képzést is indítunk, így biztosítva

a továbbtanulás lehetőségét



0004-es tagozatkód:  humán érdeklődésű, emelt szintű nyelvi 
osztály („b” osztály)

■ Emelt óraszámban: angol nyelv (kezdő/középhaladó, haladó szinten)

■ Második idegen nyelv: kezdő francia nyelv

■ A magyar nyelv és irodalom, történelem magas szintű oktatása

■ Drámapedagógia módszereivel a kreativitás és önismeret fejlesztése

■ Kommunikáció és a médiaismeret alapjainak megismerése

■ A kommunikációs készségek fejlesztése, beszédközpontú nyelvtanítás

■ Az angol és a francia nyelvterületek kultúrájának megismerése

■ Tanulmányi kirándulások az Egyesült Királyságban, valamint
Franciaországban

■ Tanulmányi versenyek, pályázatok (Comenius), partneriskolák

■ Két középfokú „B” típusú nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése

■ A 11. évfolyamtól más jellegű emelt szintű képzést is indítunk, így biztosítva
a továbbtanulás lehetőségét



Minden osztályban:

■ Csoportbontás tudásszint szerint: idegen nyelv, matematika, 

informatika, magyar nyelvtan

■ Csoportbontás a humán tagozaton: magyar irodalom, 

történelem

■ Csoportbontás a reál tagozaton: kémia, fizika, majd 10. 

évfolyamtól biológia



A felvételi eljárás rendje

A hozzánk jelentkező tanulóknak részt kell venniük a 
következőkben:

■ A központi írásbeli felvételin (magyar nyelv és irodalom, 
matematika) 

■ Szóbeli meghallgatáson reál tagozatra biológiából, 
humán tagozatra magyarból, nyelvi tagozatra az 
általános iskolában tanult idegen nyelvből

■ Beszámítjuk az általános iskolából hozott osztályzatokat 
is. (7. év vége, 8. félév eredménye)



A központi felvételi eredménye

A felvételi eredményét tartalmazó értékelő lapot

2021. február 11-én  8-16 óráig

vehetik át azok a tanulók, akik iskolánkban írták a vizsgát.

Az értékelő lap fénymásolatát minden jelentkezési laphoz csatolni kell!



A felvételi pontok számítása

■ Hozott pontok : A 7. osztály év végi és a 8. osztály 

félévi összes osztályzata. (14-14 db)

(25 pont)

■ Szerzett pontok: A magyar és a matematika 

központi írásbeli eredménye. (50 pont)

■ A szóbeli meghallgatás eredménye. (25 pont)

Összesen 100 pont adható

A pontszámok alapján rangsoroljuk a jelentkezőket



Általános felvételi eljárás
A jelentkezés módja

Kétféle nyomtatvány van:

■ Jelentkezési lap – a középiskolák kapják.

■ Adatlap – a Felvételi Központ kapja.



Jelentkezési lap

Iskolánként 1-1 lapot kell kitölteni- itt több tagozatot is meg lehet 

jelölni.



Adatlap

Ezen szerepel az iskolák illetve a tagozatok 

sorrendje.

Ezt a középiskolák nem ismerik.



A jelentkezési lapok és az 
adatlap kitöltése, aláírása

Az általános iskola a szülőkkel személyesen 

egyezteti mind a jelentkezési- , mind a tanulói 

adatlapot.

Mindkét szülő aláírása szükséges, valamint a 14. évét 

betöltött tanuló is aláírja a lapokat.

Ha az egyik szülő valamilyen okból nem tud  aláírni, 

kérjük, a különélő szülő írásbeli meghatalmazását! 



Jelentkezési lap 2021. február 19. 

■ Csatolva kérjük a központi írásbeli felvételi értékelő lap 

fénymásolatát, 

2021. február 19-ig kell továbbítani a középfokú iskolákba.



A szóbeli meghallgatás 

■ Időpontja: 2021. február 23– március 10.

■ Kérjük, hogy a tanulók hozzák el:

- ellenőrző könyvet,

- 8. osztályos füzeteket,

- saját névre megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot.

■ Kérjük, hogy jelentsék be, ha a tanuló nem tud részt  venni a szóbeli 
felvételin! 

(Csak őket tudjuk beosztani a pótló szóbeli felvételi elbeszélgetésre.)

Az egyes tanulók felvételi beszélgetésének időpontját az iskola 
honlapján és a portán tesszük közzé.



A szóbeli felvételi anyaga

A  szóbeli felvételin az általános műveltség mérése mellett a 

választott szaktárgyi ismeretekről adnak számot a diákok. 

■ 0001-es kód: biológia

■ 0002-es kód : angol vagy  német nyelv

■ 0003-as, 0004-es kód: magyar nyelv és irodalom

■ A témakörök iskolánk honlapján érthetőek el



Ideiglenes felvételi jegyzék

■ 2021. március 16-án iskolánk nyilvánosságra 

hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket, mely az 

iskola által felvehetőnek ítélt tanulók oktatási 

azonosítóját tartalmazza.

■ Az ideiglenes felvételi  jegyzék honlapunkon és az 

iskola portáján egyaránt megtekinthető.



Az adatlapok módosítása

.

■ Módosító Tanulói Adatlap kitöltésére az általános iskolában
van lehetőség (2021.március 19-20.)

■ Az ideiglenes felvételi jegyzék eredményei alapján a tanuló 
módosíthatja az adatlapon a tagozatok sorrendjét

■ A tanuló a bejelölt iskolában felvehet új tanulmányi területet
(új iskolát nem lehet felvenni!)

■ Az adott középiskola írásbeli engedélye szükséges!

(Patkó Lajos intézményvezető, vagy Koudela Judit intézményvezető- helyettes 
aláírása szükséges!)



Felvételi eredmények
■ 2021. április 23-ig:

A Felvételi Központ az általa kialakított 
végeredményt, azaz a Felvételi jegyzéket elküldi a 
középiskoláknak.

■ 2021. április 30-ig:

A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést 
elküldjük a jelentkezőknek és iskolájuknak.




