Átjelentkezés más gimnáziumba járó – jelenleg 9-11. (hat osztályos gimnázium
esetében 8.) évfolyamos - tanulók részére
a 2020-21-es tanévre

A középiskolai tanulmányok alatt más gimnáziumból intézményünkbe átjelentkezni kívánó tanulók az alábbi
feltételek együttes megléte esetén kérhetik átvételüket, illetve kerülhetnek felvételre intézményünkbe:
1. Szabad férőhely a kiválasztott osztályban
2. A középiskolai tanulmányok ideje alatt félévkor és évvégén 4,5-es átlagnál nem rosszabb tanulmányi
eredmény, „jónál” nem rosszabb magatartás és szorgalom értékelés; (bármely tárgyból elégtelen
osztályzat kizáró ok)
3. A választott osztályban tanult első idegen nyelv* megfelelő szintű ismerete
4. A választott második idegen nyelv* megfelelő szintű ismerete
5. A fenti feltételek mindegyikének való megfelelés esetén írásbeli különbözeti vizsga magyar, matematika
tárgyakból, nyelvi előkészítő vagy EU osztályba jelentkezők esetén szóbeli különbözeti vizsga az első
idegen nyelvből (angol vagy német, EU-s osztályban francia), esetenként más tárgyból is.
Az átvétel iránti kérelmet és egyúttal a különbözeti vizsgán való részvétel igényét legkésőbb 2020. június 15-ig
írásban – az iskola igazgatójának címezve - kell benyújtani (e-mail: atjelentkezes@budai-rfg.sulinet.hu).
A különbözeti vizsgák időpontja: 2020. június 17-tól 19-ig tartó időszakban a behívóban megjelölt időpontban
(délelőtti időpont valószínű). A vizsgára behívó értesítésben közöljük a vizsgatárgyakat és a vizsga módját. A
különbözeti vizsga során felmérjük a tanuló aktuális tudását, az esetleges lemaradások mértékét, vizsgáljuk a
választott osztályba/tagozatra való beilleszkedés esélyét.
Az írásbeli vizsga időtartama vizsgatárgyanként 60 perc. Nyelvi előkészítő vagy EU-s osztályba jelentkezők
esetében az idegen nyelv szóbeli vizsga is ekkor lesz. A tanuló hozza magával diákigazolványát, vagy személyi
igazolványát!
Sikeres különbözeti vizsga után az év végi bizonyítványt be kell mutatni, és ha az eredménye 4,5-es átlagnál
nem rosszabb, akkor születhet döntés az átvételről!

A kérelemben kötelezően fel kell tüntetni :

- a tanuló nevét,
- jelenlegi iskoláját és évfolyamát, - ha van - tagozatát;
- jelenleg tanult első és – ha van – második idegen nyelvet
- az iskolánkban választott osztályt, képzési területet
- a bejelentkező szülője/gondviselője telefonos és e-mail elérhetőségét
- csatolni kell a félévi bizonyítványának másolatát.

Hiányosan benyújtott kérelmet nem bírálunk el!
Ha valamilyen okból a tanuló nem felel meg a fenti feltételeknek, vagy nincs hely a választott osztályban és ezért a
tanuló nem vehet részt a vizsgán, arról előzetesen értesítést küldünk a megadott címre.
* Gimnáziumunkban tanulható első idegen nyelv: angol vagy német; EU profilú osztályban a francia
második idegen nyelv: francia ; spanyol, olasz, latin; EU profilú osztályban: angol
(a második idegen nyelvek nem mindegyike tanulható mindegyik évfolyamon)

