A BUDAPEST XXII. KERÜLETI
BUDAI NAGY ANTAL GIMNÁZIUM
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA
a 2019/20-as tanév 7. évfolyamára
Tájékoztató szülői értekezlet: 2018. november 19. (hétfő) 17:00 Díszterem
Nyílt nap bemutató órákkal: 2018. november 20. (kedd) 9:15-12:00
Feliratkozás a bemutató órákra online: 2018. november 15. (csütörtök)
A gimnázium OM azonosítója: 035256
A telephely kódja: 001
Tagozatkódok:
0001

0002

0003

A kerettantervre épülő helyi tanterv szerint folyik az oktatás, angol nyelv tantárgyból emelt
óraszámmal. A második idegen nyelv a 9. évfolyamtól a német vagy a spanyol nyelv, az iskola
beosztása szerint. Felvehető létszám: 30 fő.
A kerettantervre épülő helyi tanterv szerint folyik az oktatás, német nyelv tantárgyból emelt
óraszámmal. A második idegen nyelv a 9. évfolyamtól az angol vagy a spanyol nyelv, az iskola
beosztása szerint. Felvehető létszám: 15 fő.
A kerettantervre épülő helyi tanterv szerint folyik az oktatás, matematika tantárgyból emelt
óraszámmal. Az első idegen nyelv az angol nyelv. A második idegen nyelv a 9. évfolyamtól a
német vagy a spanyol nyelv, az iskola beosztása szerint. Felvehető létszám: 15 fő.

A felvételi eljárás és jelentkezés módja:








2019. február 18-ig (hétfő) kell leadni az általános felvételi eljárás keretében a JELENTKEZÉSI
LAP-ot az iskola titkárságán, a TANULÓI ADATLAP-ot pedig meg kell küldeni a Hivatalnak.
A Jelentkezési lap és a Tanulói adatlap a www.oktatas.hu és iskolánk www.bnag.hu honlapjáról
letölthető.
2019. március 14-ig (csütörtök) nyilvánosságra hozzuk a jelentkezők felvételi jegyzékét az
iskola honlapján, valamint az iskola kapuján kifüggesztve.
2019. április 26-ig (péntek) közzétesszük az egyeztetett felvételi jegyzéket a fenti módon és
továbbítjuk postai úton a felvételről vagy elutasításról szóló levelet. A felvételről telefonon nem
adunk tájékoztatást.
A jelentkezés elutasítása esetén a szülők jogorvoslattal a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről 37. §-a alapján élhetnek.
A felvett tanulóknak a beiratkozás második napján idegen nyelvből szintfelmérőt tartunk.

A felvételi rangsor kialakításának szempontjai:





A tanulókat az általános iskolában kapott osztályzatok alapján rangsoroljuk.
Az általános iskolában 5. év végén és 6. év félévkor elért osztályzatokat a következő
tantárgyakból számítjuk be: magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika és
egy természettudományos tárgy. (Ez legfeljebb 60 pont).
Csak azokat a tanulókat rangsoroljuk, akiknek az ilyen módon szerzett pontszáma legalább 45
pont. A többieket elutasítjuk.

Budapest, 2018. október 19.

Manolovitsné Erdőközi Orsolya intézményvezető

A BUDAPEST XXII. KERÜLETI
BUDAI NAGY ANTAL GIMNÁZIUM
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA
a 2019/20-as tanév 9. évfolyamára

Tájékoztató szülői értekezlet: 2018. november 12. (hétfő) 17:00 Díszterem
Nyílt nap bemutató órákkal: 2018. november 13. (kedd) 9:15-12:00
Feliratkozás a bemutató órákra online: 2018. november 8. (csütörtök)
A gimnázium OM azonosítója: 035256
A telephely kódja: 001
Tagozatkódok:
0004

0005

0006

Nyelvi előkészítő évfolyam, a 9. évfolyamon emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból
haladó szinten – heti 18 óra angol nyelv, 3 óra informatika, szinten tartó magyar, matematika
valamint testnevelés órák. A következő tanévtől 4 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv
szerint folyik az oktatás. Második idegen nyelv: német vagy spanyol nyelv, az iskola beosztása
szerint. Felvehető létszám: 15 fő.
Nyelvi előkészítő évfolyam, a 9. évfolyamon emelt szintű oktatás német nyelv tantárgyból
haladó szinten – heti 18 óra német nyelv, 3 óra informatika, szinten tartó magyar, matematika
valamint testnevelés órák. A következő tanévtől 4 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv
szerint folyik az oktatás. Második idegen nyelv: angol vagy spanyol nyelv, az iskola beosztása
szerint. Felvehető létszám: 15 fő.
Négy évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv szerint folyik az oktatás angol nyelvből.
Második idegen nyelv: német vagy spanyol nyelv az iskola beosztása szerint. Felvehető létszám:
30 fő.

A felvételi eljárás és jelentkezés módja:




Az egységes felvételi eljárás keretében központi írásbeli felvételi vizsgát szervezünk. A felvételi
megírása feltétele az iskolánkba való jelentkezésnek. Az írásbeli felvételit követően a
jelentkezőknek szóbeli vizsgán is részt kell venniük.
2018. december 7-ig (péntek) lehet jelentkezni az írásbeli vizsgára, a tanulói JELENTKEZÉSI
LAP leadásával az iskola titkárságán (16:00-ig).
A Jelentkezési lap a www.oktatas.hu és iskolánk www.bnag.hu honlapjáról letölthető.
Az írásbeli vizsgára behívót nem küldünk.

2019. január 19. (szombat) 10:00 a központi írásbeli vizsga időpontja. Gyülekező: 9:15-9:45.



2019. január 24. (csütörtök) 14:00 Pótló központi írásbeli felvételi
Csak azok vehetnek részt, akik előzőleg nekik fel nem róható ok miatt nem tudnak megjelenni.
2019. január 28. (hétfő) 8:00-16:00 betekintés a központi írásbeli dolgozatokba
A dolgozatok fénymásolására nincsen lehetőségünk, azokról feljegyzés készíthető. Az
eredményről szóló hivatalos igazolást ekkor adjuk át. A javítással kapcsolatos észrevételeket
másnap 16:00-ig lehet az iskolában megtenni.





2019. február 11–től (hétfő) megtekinthető a szóbeli beosztás az iskola honlapján, valamint az
iskola kapuján kifüggesztve.
A szóbelire behívót nem küldünk.
2019. február 18-ig (hétfő) kell továbbítani a JELENTKEZÉSI LAP-ot a középfokú iskolába, a
TANULÓI LAP-ot pedig a Hivatalba.
A lapok letölthetők a www.oktatas.hu és iskolánk www.bnag.hu honlapjáról.

2019. február 21-22., 25. (csütörtök-péntek-hétfő) 13:00-tól szóbeli felvételi.







2019. február 26. (kedd) 14:30-tól kezdődik a pótló szóbeli felvételi.
2019. március 14-ig (csütörtök) nyilvánosságra hozzuk a jelentkezők felvételi jegyzékét az
iskola honlapján, valamint az iskola kapuján kifüggesztve.
2019. április 26-ig (péntek) közzétesszük az egyeztetett felvételi jegyzéket a fenti módon és
továbbítjuk postai úton a felvételről vagy elutasításról szóló levelet. A felvételről telefonon nem
adunk tájékoztatást.
A jelentkezés elutasítása esetén a szülők jogorvoslattal a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről 37. §-a alapján élhetnek.
A felvett tanulóknak a beiratkozás második napján az első idegen nyelvből szintfelmérőt
tartunk.

A felvételi rangsor kialakításának szempontjai:







A tanulókat a központi feladatlapok eredményei, a szóbelin nyújtott teljesítményük és az
általános iskolában kapott osztályzatok alapján rangsoroljuk.
A központi írásbeli eredménye mellett az általános iskolában 7. év végén és 8. év félévkor elért
eredményeket magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, földrajz,
biológia, kémia, fizika tantárgyakból vesszük figyelembe (az osztályzatok összegét felezzük).
A felvételi eljárás során a központi írásbelire összesen 100 pontot, a szóbelire 45 pontot és a
hozott jegyekből szintén 45 pontot szerezhet a diák.
Nyelvi előkészítő tagozatra a tanuló csak akkor vehető fel, ha a nyelvi meghallgatáson eléri a
vizsgarészre kapható maximális 50 pont legalább 60 %- át, azaz 30 pontot. A nyelvi
meghallgatás pontszáma nem számít bele az általános képzésre irányuló felvételi pontszámába.
A nyelvi előkészítő tagozatra jelentkezőket 100 pont alatt nem rangsoroljuk, tehát elutasítjuk
őket.

Központi írásbeli felvételi

Magyar nyelv
és irodalom

Matematika

50 pont

50 pont

Tanulmányi eredmények
7. év végi és 8. félévi eredmények
- magyar nyelv
- irodalom
- történelem
- idegen nyelv
- matematika
- biológia
- földrajz
- fizika
- kémia
45 pont

Szóbeli meghallgatás
A tanulónak szövegértési
feladatot kell megoldania.
Fontos a hangos, értő
olvasás és a szöveghez
kapcsolódó kérdések
megválaszolása.
A nyelvi előkészítő képzésre
jelentkezőket nyelvi
tudásukban is felmérjük.
45 pont

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályok:






Az iskolánkba való jelentkezésnek feltétele a központi írásbeli megírása.
Amennyiben a vizsga szervezése kapcsán speciális igények merülnek fel, azt a szülőnek írásban
kell jelezni a vizsgaszervező iskolában az intézményvezetőhöz címezve, mellékelve a
jelentkezéshez a szakértői véleményt és a szülői kérést. A kérelmek a 2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről 51.§-ában foglaltak alapján kerülnek elbírálásra. A kérelem és a
szakértői vélemény benyújtásának határideje a jelentkezési határidő.
Az írásbeli vizsgát érintő kedvezmény, a döntés kizárólag a vizsga letételének körülményeire
vonatkozhat, vonatkozik.
A tanuló az írásbeli vizsgán a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi
kedvezményekre lehet jogosult:
o időhosszabbítás
o iskolai tanulmányai során használt, megszokott segédeszköz használata
o a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés

Budapest, 2018. október 19.

Manolovitsné Erdőközi Orsolya intézményvezető

