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Iskolánkról…
Iskolánk, amely Buda egyik legrégebbi gimnáziuma, a Széll Kálmán térről és a Margit-hídtól
egyaránt könnyen megközelíthető helyen, a Rózsadomb tövében található. 2006-ban épületünk
újjászületett, így a XXI. század középiskolájában folytathatjuk a tanítást.
Diákjainkat a kétszintű érettségi vizsgára készítjük fel. A kompetencia alapú oktatás
bevezetését Európai Uniós pályázati támogatással a 2006/07-es tanévtől kezdtük, így diákjaink
megismerkedhetnek a hatékony tanulási módszerekkel és eredményesen készülhetnek választott
életpályájukra.
Intézményünk az ELTE külső gyakorlóhelyeként működik, valamint az örökös „Ökoiskola” címet
viseli. Mentoráló Intézmény vagyunk a KLIK-ben 2014. október 1-től.
Az idegen nyelvek és az informatika oktatása kiemelt szerepet kap iskolánkban. A 9-12.
évfolyamon második idegen nyelvként a francia, a spanyol, az olasz vagy a latin nyelv választható.
Külföldi partnerkapcsolatokat ápolunk franciaországi, németországi, olaszországi és kárpátaljai
iskolákkal. Nemzetközi projektekben vesznek részt a diákjaink, jelenleg holland, német, lengyel
és török iskolákkal együtt.
A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi
Kincsestár és a Rákóczi nap.
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HAT ÉVFOLYAMOS PROGRAM
HUMÁN PROFILÚ PROGRAM (tagozatkód: 01)
A művészetek, az irodalom és a történelem iránt érdeklődő, olvasni vágyó
diákoknak ajánlott. Az erre a programunkra jelentkező gyerekek emelt szinten
tanulják a magyart és a történelmet.
Felvételi eljárás:

- hozott pontszám számítása
- központi írásbeli magyar és matematika tantárgyakból
- szóbeli felvételi vizsga magyar és matematika
tantárgyakból

Magyar: A szóbeli felvételi vizsgán építünk a magyar irodalom 6. osztály
közepéig terjedő ismeretanyagára. Vizsgáljuk a tanuló olvasási és szövegértési
képességét, lényeglátását, logikus gondolkodását, általános műveltségét,
olvasottságát, kreativitását és kommunikációs készségét.
Témakörök: mesék, mítoszok és mondák; Fazekas Mihály: Lúdas Matyi; Petőfi
Sándor: János vitéz; Arany János: Toldi; Gárdonyi Géza: Egri Csillagok (esetleg
Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk).
Matematika: A szóbeli felvételi követelmények témakörei: Műveletek racionális
számokkal, műveleti sorrend, zárójelek felbontása. Szöveges feladatok: logikai
feladatok, arányosságok, százalékszámítás, egyszerű egyenletek megoldása,
oszthatóság. Háromszögekkel, nevezetes négyszögekkel kapcsolatos feladatok,
kerület és terület számítás.
Felvételi pontszám számítása (humán profilú osztályba jelentkezőknél):
az általános iskola 5. év végi és 6. félévi eredményei alapján*: max. 50 pont
a központi írásbeli vizsga eredményei alapján:
olvasás-szövegértés: max. 50 pont
matematika: max. 50 pont
a szóbeli felvételi vizsga során elért eredménye alapján:
magyar nyelv és irodalom, olvasás –szövegértés: max. 25 pont
matematika, logikus gondolkodás, matematikai képességek: max. 25 pont
Összesen: max. 200 pont
*A pontszámot magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem,
matematika, természetismeret vagy földrajz vagy biológia tárgyak
eredményeiből számítjuk (tantárgyi átlagok összege), de a jelentkezési lapon a
bizonyítványban ill. a félévi értesítőben szereplő valamennyi osztályzatot fel kell
tüntetni!
A szöveges értékelést csak számszerű osztályzattá átszámítva tudjuk
figyelembe venni. Az átváltást minden esetben az általános iskolából kell kérni.

HAT ÉVFOLYAMOS PROGRAM
REÁL PROFILÚ PROGRAM (tagozatkód: 02)
A természetkedvelő, kísérletezni szerető, logikus gondolkodású, jó matematikai
érzékű tanulóknak ajánljuk.
Ebben az osztályban a tanulók emelt szinten tanulják a matematika és magasabb
óraszámban a fizika tantárgyakat.
Felvételi eljárás:

- hozott pontszám számítása
- központi írásbeli magyar és matematika tantárgyakból
- iskolai szóbeli felvételi vizsga magyar és matematika
tantárgyakból
Magyar: A szóbeli felvételi vizsgán építünk a magyar irodalom 6. osztály
közepéig terjedő ismeretanyagára. Vizsgáljuk a tanuló olvasási és szövegértési
képességét, lényeglátását, logikus gondolkodását, általános műveltségét,
olvasottságát, kreativitását és kommunikációs készségét.
Témakörök: mesék, mítoszok és mondák; Fazekas Mihály: Lúdas Matyi; Petőfi
Sándor: János vitéz; Arany János: Toldi; Gárdonyi Géza: Egri Csillagok (esetleg
Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk).
Matematika: A szóbeli felvételi követelmények témakörei: Műveletek racionális
számokkal, műveleti sorrend, zárójelek felbontása. Szöveges feladatok: logikai
feladatok, arányosságok, százalékszámítás, egyszerű egyenletek megoldása,
oszthatóság. Háromszögekkel, nevezetes négyszögekkel kapcsolatos feladatok,
kerület és terület számítás.
Felvételi pontszám számítása (reál profilú osztályba jelentkezőknél):
az általános iskola 5. év végi és 6. félévi eredményei alapján*: max. 50 pont
a központi írásbeli vizsga eredményei alapján:
olvasás-szövegértés: max. 50 pont
matematika: max. 50 pont
a szóbeli felvételi vizsga során elért eredménye alapján:
magyar nyelv és irodalom, olvasás –szövegértés: max. 25 pont
matematika, logikus gondolkodás, matematikai képességek: max. 25 pont
Összesen: max. 200 pont
*A pontszámot magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem,
matematika, természetismeret vagy földrajz, vagy biológia tárgyak
eredményeiből számítjuk (tantárgyi átlagok összege), de a jelentkezési lapon a
bizonyítványban, ill. a félévi értesítőben szereplő valamennyi osztályzatot fel kell
tüntetni!
A szöveges értékelést csak számszerű osztályzattá átszámítva tudjuk
figyelembe venni. Az átváltást minden esetben az általános iskolából kell kérni.

HÉT ÉVFOLYAMOS PROGRAM
TEHETSÉGGONDOZÓ(tagozatkód: 08)
hétévfolyamos képzésben nyelvi előkészítő évfolyammal kiegészített hat
évfolyamos tehetséggondozó programot valósítunk meg, a logikusan gondolkodó,
jó kommunikációs készségű diákok számára.
Az emelt szintű angol nyelvi képzés mellett a tehetségfejlesztés megalapozására
fókuszálunk az 1. évben, és a tehetségfejlesztésre az azt követő 6 tanév során
az érettségiig. Az alapozó szakaszban latin nyelvet is tanítunk. Az anyanyelvi, a
matematikai, az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése mellett, kiemelten
kezeljük a szociális kompetenciák fejlesztését és az egészséges életmódra
nevelést. A program felkészíti a diákokat angol nyelvből és legalább egy másik
tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgára.
A

Felvételi eljárás:

- hozott pontszám számítása
- központi írásbeli magyar és matematika tantárgyakból
- A szóbeli felvételi vizsgán nem a tárgyi tudást, hanem a
nyelvi-, kommunikációs- és logikai készségeket vizsgáljuk
magyar nyelven.
Felvételi követelmények:
Szövegértés, szöveg összefoglalás ismert és ismeretlen gyermekversek alapján.
Szóbeli szövegalkotás képsorozat felhasználásával (az események logikai
sorrendje, időrendje, a szereplők jellemzése, a szövegösszetartó elemek
használata).
Nyelvi elemző feladat: egy kitalált nyelv szabályait kell megfejteni egyszerű
mondatok alapján. Szófajok, mondatrészek felismerése.
Felvételi pontszám számítása:
az általános iskola 5. év végi és 6. félévi eredményei alapján*: max. 50pont
a központi írásbeli vizsga eredményei alapján:
olvasás-szövegértés: max. 50 pont
matematika: max. 50 pont
a szóbeli felvételi vizsga során elért eredménye alapján: max.

50 pont

Összesen: max. 200pont
*A pontszámot magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem,
matematika, természetismeret vagy földrajz, vagy biológia tárgyak
eredményeiből számítjuk (tantárgyi átlagok összege), de a jelentkezési lapon a
bizonyítványban, ill. a félévi értesítőben szereplő valamennyi osztályzatot fel kell
tüntetni!
A szöveges értékelést csak számszerű osztályzattá átszámítva tudjuk
figyelembe venni. Az átváltást minden esetben az általános iskolából kell kérni.

ÖT ÉVFOLYAMOS PROGRAM
Nyelvi előkészítő osztály (angol nyelv) tagozatkód: 03
Az angol nyelvet intenzíven, (heti 12 órában) tanulni akaró, emelt szintű érettségi
vizsgára készülő diákoknak ajánlott. Választható 2. idegen nyelv a francia, a spanyol, az
olasz vagy a latin (3 éven át heti 3, az utolsó két évben heti 5 emelt óraszámban).
1. HALADÓ ANGOL
Felvételi eljárás:

- hozott pontszám számítása
- központi írásbeli (magyar és matematika),
- angol nyelv (szóbeli)

Felvételi követelmények angol nyelvből:
Angolból a szóbeli felvételi feladattípusok a következők:
1. Témakifejtés kép és irányító szempontok alapján (15 pont)
2. Idegen nyelvű szöveg tartalmának összefoglalása magyar nyelven (13 pont)
3. A megjelölt nyelvtani követelményre épülő mondatok fordítása magyarról idegen
nyelvre (16 pont)
4. Kiejtés, intonáció, beszédkészség (6 pont)
Minden felvételiző számára 10 perc felkészülési idő biztosított. Felelet: max. 10 perc.
Minden feladat során a szókincset, nyelvtant és a kommunikációs készséget mérjük, a
pontozás is ennek megfelelően alakul. Ehhez nyelvtanból a következőket kell tudni:
igeidők (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present
Perfect, Future Simple, to be going to), módbeli segédigék (can, must, have to, could,
should), melléknév fokozás, névmások, megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek,
prepozíciók, vonatkozó névmások. Szókincs tekintetében a következő témakörök
várhatók kidolgozásra: Family and friends, Daily routine, School, Reading, Free time and
hobbies, Cinema, Eating, Sports, Travelling and holidays, Public transport, Shopping,
Clothes and fashion, Weather, Internet.
Felvételi pontszám számítása:
az általános iskola 5.,6.,7. év végi és 8. félévi eredményei alapján*: max.

50 pont

a központi írásbeli vizsga eredményei alapján:
olvasás-szövegértés: max. 50 pont
matematika:
max. 50 pont
az iskolai szóbeli eredménye alapján: max. 50 pont
Összesen: max. 200 pont
*A pontszámot magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika,
(természetismeret), földrajz, biológia, fizika, kémia valamint informatika tárgyak eredményeiből
számítjuk (tantárgyi átlagok összege), de a jelentkezési lapon a bizonyítványban, ill. a félévi
értesítőben szereplő valamennyi osztályzatot fel kell tüntetni!
A szöveges értékelést csak számszerű osztályzattá átszámítva tudjuk figyelembe venni. Az
átváltást minden esetben az általános iskolából kell kérni.

ÖT ÉVFOLYAMOS PROGRAM

Nyelvi előkészítő osztály (német nyelv) tagozatkód: 04
A német nyelvet intenzíven, (heti 12 órában) tanulni akaró, emelt szintű érettségi
vizsgára készülő diákoknak ajánlott. Választható 2. idegen nyelv a francia, a spanyol, az
olasz vagy a latin (3 éven át heti 3, az utolsó két évben heti 5 emelt óraszámban).

HALADÓ NÉMET

Felvételi eljárás:

- hozott pontszám számítása
- központi írásbeli (magyar és matematika),
- német nyelv (szóbeli)

Felvételi követelmények német nyelvből:
Németből a szóbeli felvételi feladattípusok a következők:
1. Témakifejtés kép és irányító szempontok alapján (15 pont)
2. Idegen nyelvű szöveg tartalmának összefoglalása magyar nyelven (13 pont)
3. A megjelölt nyelvtani követelményre épülő mondatok fordítása magyarról idegen
nyelvre (16 pont)
4. Kiejtés, intonáció, beszédkészség (6 pont)
Minden felvételiző számára 10 perc felkészülési idő biztosított. Felelet: max. 10 perc.
Minden feladat során a szókincset, nyelvtant és a kommunikációs készséget mérjük, a
pontozás is ennek megfelelően alakul. Ehhez nyelvtanból a következőket kell tudni:
igeragozás (szabályos és rendhagyó), igeidők (Prasens, Prateritum, Perfect, Futur 1.),
módbeli segédigék (können, müssen, dürfen, wollen, sollen), főnévragozás (Nominativ,
Akkusativ, Dativ, Gentiv), tagadás, melléknévragozás és fokozás, elöljáró szavak,
kötőszavak, személyes és birtokos névmások, általános alany. Szókincs tekintetében a
következő témakörök várhatók kidolgozásra: Familie; Freizeit; Schule, unsere Wohnung
–mein Zimmer; Sport; Einkauf (Lebensmittel und Kleider), Wetter.
Felvételi pontszám számítása:
az általános iskola 5.,6.,7. év végi és 8. félévi eredményei alapján*: max.

50 pont

a központi írásbeli vizsga eredményei alapján:
olvasás-szövegértés: max. 50 pont
matematika:
max. 50 pont
az iskolai szóbeli eredménye alapján: max. 50 pont
Összesen: max. 200 pont
* A pontszámot magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika,
(természetismeret), földrajz, biológia, fizika, kémia valamint informatika tárgyak eredményeiből
számítjuk (tantárgyi átlagok összege), de a jelentkezési lapon a bizonyítványban, ill. a félévi
értesítőben szereplő valamennyi osztályzatot fel kell tüntetni!
A szöveges értékelést csak számszerű osztályzattá átszámítva tudjuk figyelembe venni. Az
átváltást minden esetben az általános iskolából kell kérni.

NÉGY ÉVFOLYAMOS PROGRAM
Emelt szintű biológia képzés (tagozatkód: 05)

Elsősorban a biológiát és a természetet kedvelő és ezen a területen továbbtanulni
szándékozó diákoknak ajánlott.
Az emelt szintű biológia órákon és a magasabb óraszámban tanult kémia órákon, a gyakorlati
jellegű foglalkozásokon az iskola laboratóriumában mikroszkópizálásra, növény- és
állathatározásokra, biokémiai kísérletekre, anatómiai ismeretek elsajátítására, valamint
ökológiai vizsgálatokra kerül sor, amelyeket terepi munka is kiegészít.
Felvételi eljárás: - hozott pontszám számítása
- központi írásbeli (magyar és matematika),
- biológia (iskolai szóbeli)- két tétel közül választhat a diák
A biológia iskolai szóbeli vizsga témakörei:
- életközösségek (erdők, rétek, vizek, vízpartok, távoli tájak: esőerdők, szavannák,
sivatagok, tajga, tundra, tengerek)
- az élővilág rendszerezése (törzsek, osztályok, fontosabb/gyakoribb fajok, ezek általános iskolai
szintű jellemzése)
- az ember szervrendszerei (kültakaró, csontváz és izomzat, táplálkozás, légzés, keringés témakörig
bezárólag), fontosabb megbetegedéseik

Felvételi pontszám számítása:
az általános iskola 5.,6.,7. év végi és 8. félévi eredményei alapján*: max.

50 pont

a központi írásbeli vizsga eredményei alapján:
olvasás-szövegértés: max. 50 pont
matematika:
max. 50 pont
az iskolai szóbeli eredménye alapján: max. 50 pont
Összesen: max. 200 pont

* A pontszámot magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika,
(természetismeret), földrajz, biológia, fizika, kémia valamint informatika tárgyak
eredményeiből számítjuk (tantárgyi átlagok összege), de a jelentkezési lapon a
bizonyítványban, ill. a félévi értesítőben szereplő valamennyi osztályzatot fel kell tüntetni!
A szöveges értékelést csak számszerű osztályzattá átszámítva tudjuk figyelembe venni. Az
átváltást minden esetben az általános iskolából kell kérni.

NÉGY ÉVFOLYAMOS PROGRAM
Emelt szintű rajz képzés (tagozatkód: 06)

A

Művészeteket kedvelő, rajzolni szerető, tehetséges diákoknak ajánlott.

Felvételi eljárás :
- hozott pontszám számítása
- központi írásbeli (magyar és matematika)
- iskolai alkalmassági vizsga rajzból (az alkalmassági vizsgán való megfelelés az esetleges felvétel
feltétele, de a felvehető tanulók rangsorolásában nem játszik szerepet)
- szóbeli felvételi vizsga

Iskolai alkalmassági követelmények rajzból
A tanulók tanulmányrajzot készítenek A/3-as méretben szabadon választott technikával.

Az ábrázoló jellegű munka természeti és mesterséges formákból összeállított csendélet.
A tanulók legyenek képesek a formák karakterét meghatározó arányok pontos, részletekre kiterjedő
visszaadására, munkájukban használjanak tónusfokozatokat, látási ábrázolási módot, törekedjenek képi
igényű kompozíció létrehozására.
Munkájukat bármilyen, számukra legmegfelelőbb technikával készíthetik el (pl. ceruzarajz, tollrajz,
szénrajz, krétarajz, pasztell, festmény, stb.)
A szükséges felszerelést a tanuló hozza magával (rajzeszközök, A3-as rajzlap, félíves tábla)!

A szóbeli felvételi vizsga – portfólió bemutatás követelményei
A szóbeli felvételi vizsga két részből áll.
1. A tanuló korábban készült munkájából összeválogatott gyűjtemény, portfólió (legalább 10 darab
eredeti tanulói munka) bemutatása. A munkák mérete nem korlátozott, több, változatos technikával
készülhetnek. (rajz, festmény, plasztika). A tanulói munkák mutassák be, hogy a tanuló jó szinten
ábrázol síkban, alkotásaiban értelmezi és alkalmazza a térbeli megjelenési módokat (pl. perspektivikus
ábrázolás) és formákat. Modell alapján vagy fantáziából készített munkáiban tudatosan használ
tónusokat, színharmóniákat, kontrasztokat. A portfólió védés során a tanuló kritikusan tudja elemezni
és értékelni saját munkáit, megindokolni a téma és az alkalmazott technika választását. (max. 30 pont)
2. A második részben felmérjük, hogy a gyerekek mennyire képesek a vizuális jelenségeket elemezni
egy adott műalkotáson, egyben képesek legyenek saját gondolataikat közérthetően elmagyarázni.
Az elemzés szempontjai:
- egyszerű természeti és mesterséges formák tanulmányozása (karakter, arányok, nagyságviszonyok)
- térbeliség megjelenítése (tárgyak egymáshoz viszonyított helyzete, nézőpont, rálátás, szemmagasság,
előtér, háttér, takarások, ön- és vetett árnyék, anyagszerű felület megfigyelése)
- színtan (a színek jellemzői, hideg és meleg színek, semleges és tarka színek, a színek hangulati hatása).

(max. 20 pont)

Felvételi pontszám számítása:
az általános iskola 5.,6.,7. év végi és 8. félévi eredményei alapján*: max.

50 pont

:

a központi írásbeli vizsga eredményei alapján:
olvasás-szövegértés: max. 50 pont
matematika:
max. 50 pont
az iskolai szóbeli eredménye : max. 50 pont
Összesen: max. 200 pont
* A pontszámot magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, (természetismeret) vagy

földrajz és biológia, fizika, kémia valamint informatika tárgyak eredményeiből számítjuk (tantárgyi átlagok
összege), de a jelentkezési lapon a bizonyítványban, ill. a félévi értesítőben szereplő valamennyi osztályzatot fel
kell tüntetni!
A szöveges értékelést csak számszerű osztályzattá átszámítva tudjuk figyelembe venni. Az átváltást minden
esetben az általános iskolából kell kérni.

NÉGY ÉVFOLYAMOS PROGRAM
Európai Uniós profilú osztály (tagozatkód: 07)
Ebben a programban emelt szinten tanulják diákjaink francia és magasabb óraszámban az angol
nyelvet.
A 11-12. évfolyamon az Európai Uniós ismereteket részben angol vagy francia nyelven tanítjuk.
Az angol nyelv haladó, a francia nyelv kezdő szintről indul.
Felvételi eljárás:

- hozott pontszám számítása
- központi írásbeli (magyar és matematika),
- angol nyelv (szóbeli)

Felvételi követelmények angol nyelvből:
Angolból a szóbeli felvételi feladattípusok a következők:
1. Témakifejtés kép és irányító szempontok alapján (15 pont)
2. Idegen nyelvű szöveg tartalmának összefoglalása magyar nyelven (13 pont)
3. A megjelölt nyelvtani követelményre épülő mondatok fordítása magyarról idegen nyelvre
(16 pont)
4. Kiejtés, intonáció, beszédkészség (6 pont)
Minden felvételiző számára 10 perc felkészülési idő biztosított. Felelet: max. 10 perc.
Minden feladat során a szókincset, nyelvtant és a kommunikációs készséget mérjük, a
pontozás is ennek megfelelően alakul. Ehhez nyelvtanból a következőket kell tudni: igeidők
(Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future
Simple, to be going to), módbeli segédigék (can, must, have to, could, should), melléknév
fokozás, névmások, megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, prepozíciók, vonatkozó
névmások. Szókincs tekintetében a következő témakörök várhatók kidolgozásra: Family and
friends, Daily routine, School, Reading, Free time and hobbies, Cinema, Eating, Sports,
Travelling and holidays, Public transport, Shopping, Clothes and fashion, Weather, Internet.
Felvételi pontszám számítása:
az általános iskola 5.,6.,7. év végi és 8. félévi eredményei alapján*: max.

50 pont

a központi írásbeli vizsga eredményei alapján:
olvasás-szövegértés: max. 50 pont
matematika:
max. 50 pont
az iskolai szóbeli eredménye alapján: max. 50 pont
Összesen: max. 200 pont
* A pontszámot magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika,
(természetismeret) vagy földrajz és biológia, fizika, kémia valamint informatika tárgyak
eredményeiből számítjuk (tantárgyi átlagok összege), de a jelentkezési lapon a
bizonyítványban, ill. a félévi értesítőben szereplő valamennyi osztályzatot fel kell tüntetni!
A szöveges értékelést csak számszerű osztályzattá átszámítva tudjuk figyelembe venni. Az
átváltást minden esetben az általános iskolából kell kérni!

RÉSZLETES FELVÉTELI ELJÁRÁS
Az iskolánk bármely programjára jelentkező diáknak részt kell vennie a központi egységes
írásbeli felvételi vizsgán magyar és matematika tantárgyakból.
Nyílt napok: Program: 9.00-9.30 tájékoztató, 9.45-től és 10.45-től óralátogatás.
Minden nap 2 tanóra megtekintésére lesz lehetőség, melyeket az érdeklődők a korábban
nyilvánosságra hozott órarend alapján választhatnak ki. Az órákat csak előzetes
bejelentkezést követően lehet meglátogatni. A létszámkeretet meghaladó jelentkezés esetén
más tanórát ajánlunk fel, illetve a tanórák nem látogathatók. Az érdeklődők tanórai beosztása
az adott napon lesz olvasható az aulában. Elsősorban a diákok érdeklődésére számítunk! A
szülők a tanórákat csak az üres férőhelyek függvényében látogathatják.
2014. november 25-26. kedd-szerda (900-1200)
az általános iskola 8. évfolyamos diákjai részére
A megtekinthető tanórák (2 óra választható) beosztása november 12-től megtalálható a
honlapunkon.
A bejelentkezéseket csak e-mail-en (felveteli@budai-rfg.sulinet.hu) ill. faxon (212-2995)
november 20-ig fogadjuk el a beérkezés sorrendjében. Nem jelzünk vissza!
2014. december 13. szombat (900-1200)
az általános iskola 6. évfolyamos diákjai részére
A megtekinthető tanórák (2 óra választható) beosztása november 27-től megtalálható a
honlapunkon.
A bejelentkezéseket csak e-mail-en (felveteli@budai-rfg.sulinet.hu) ill. faxon (2122995)
december 10-ig fogadjuk el a beérkezés sorrendjében. Nem jelzünk vissza!
Információk a központi felvételit iskolánkban megíró tanulók számára:
Jelentkezési határidő az egységes központi írásbeli vizsgára: 2014. december 9. (kedd). A
vizsgára a jelentkezési lapot ahhoz az iskolához kell benyújtani, ahol a tanuló az írásbeli
vizsgát meg kívánja írni. Ez nem feltétlenül azonos azzal az intézménnyel, ahol továbbtanulni
kíván, érdemes a lakóhelyhez közeli intézményt választani.
A jelentkezési lapot az általános iskola biztosítja, de letölthető az iskola vagy az OH
honlapjáról: www.budai-rfg.hu, www.oktatas.hu is.
A sajátos nevelési igényű diákok számára a központi írásbeli felvételi vizsga során az
illetékes szakértői bizottság illetve a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői véleményben
foglaltak szerinti feltételeket biztosítjuk. Ennek igénybevételéhez a szülő írásos kérelmét és
a felvételi időszakra érvényes szakértői vélemény másolatát kérjük csatolni a központi
írásbeli vizsgára benyújtott jelentkezési laphoz. Nkt. 51.§ (5).
A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2015. január 17. (szombat) 10 óra.
Helye: Bp. II. ker. Keleti Károly u. 37. Kérünk mindenkit, hogy legalább 15 perccel a vizsga
kezdete előtt fényképes személyazonosító igazolvánnyal (diákigazolvány, személyi igazolvány,
stb.) jelenjen meg! Felszerelés: kék vagy fekete golyóstoll, ceruza, körző, vonalzó, radír.
Pótló központi írásbeli időpontja: 2015. január 22. (csütörtök) 14 óra (csak orvosi
igazolással).
A központi írásbeli megtekintése: 2015. január 23. (péntek) 8-16 óráig (II. emelet 220).
Észrevétel tehető írásban: 2015. január 26. (hétfő) 8-16 óráig, a titkárságon.

A központi írásbeli eredmények személyes átvétele: a megtekintés napján vagy legkésőbb
2015. február 5-én, (csüt.) 8-16 óráig a titkárságon. Azoknak is át kell venniük az
eredményüket, akik később a jelentkezési lapjukat hozzánk adják be!
Információk az iskolánkba jelentkezők számára:
Jelentkezési határidő az iskolánkba: 2015. február 13-ig. A bizonyítványban az 5-7.
osztályban, ill. 8.-ban a félévi értesítőben szereplő valamennyi osztályzatot fel kell tüntetni!
A jelentkezési laphoz kötelezően kérjük csatolni a központi írásbeli eredményeit tartalmazó
Értékelő lap fénymásolatát, SNI-s jelentkező esetén a szakértői bizottság – a felvételi
eljárás időszakában érvényes - szakvéleményének másolatát, valamint az annak figyelembe
vételét kezdeményező szülői kérelmet.
Az eredményekről való tájékoztatás az oktatási azonosító, vagy – kérésre - jelige
használatával történik!
A szóbeli felvételi vizsgák időpontja: 2015. febr. 25 - március 3. 8.00-18.00
A szóbeli vizsga és a rajz képesség vizsgálat beosztása 2015. február 20-án 12 órától
tekinthető meg a honlapunkon és az iskola portáján is. A szóbeli vizsgára a hozott pontszám
és az írásbeli vizsgákon elért eredmény alapján hívjuk be a tanulókat.
Pótfelvételi időpont: 2015. március 4. (szerda) (csak orvosi igazolást fogadunk el).
Iskolai képesség vizsgálat rajz tagozatra: 2015. február 23. (hétfő) 14.00-15.30; pótnap
orvosi igazolással: febr. 24.
(kedd) 14.00 – 15.30. Rajzlap, rajtábla, rajzeszközök
szükségesek! A rajz képesség vizsgálat eredményeként a szóbeli felvételi vizsgára behívott
tanulók névsora február 24-től tekinthető meg a honlapunkon és az iskola portáján.
Felvételi pontszám számítása: az adott képzési területeknél olvasható.
Ha az SNI-s tanuló - a szakértői véleményben foglaltak alapján - valamely tárgyból mentesül
a központi írásbeli vizsgán való részvétel alól, a vizsgán megírt tantárgyból elért pontszámát a
hat, ill. hét évfolyamos képzésre jelentkezők esetében duplázzuk. Az öt, ill. négy évfolyamos
képzésre jelentkezők pontszámát arányosítással számítjuk ki.
Ha a tanuló teljesítményét – a szakértői vélemény alapján – az általános iskolában valamely beszámítandó - tárgyból nem értékelték, a hozott pontjait a többi tárgy osztályzataiból
arányosítással állapítjuk meg.
Az ideiglenes felvételi jegyzék az iskola portáján és honlapunkon is megtekinthető 2015.
március 11-től.
Ha a tanuló teljesítette a felvételi követelményeket, az azonos teljesítményt elérő tanulók
közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük sorrendben: a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulót, ezt követően azt a tanulót, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a
tartózkodási helye Budapest II. kerületében található, továbbá akinek a testvére az iskola
jelenlegi diákja, vagy korábbi tanulója volt, akinek a szülője, gondviselője az iskola tanulója
volt, akinek országos tanulmányi eredménye van, akinek megyei, fővárosi versenyeredménye
van, akinek kerületi versenyeredménye van, illetve aki középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.
Az eredmények ismeretében a jelentkezési lapon megjelölt sorrend (iskola illetve tagozat)
változtatásának lehetőségét 2015. március 16-án és 17-én az általános iskola biztosítja.
A végleges eredményről minden felvételizőnek írásbeli értesítést küldünk: 2015. április 24ig.
Beiratkozás: 2015. június 25. (csütörtök) 8-12-ig.

