BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
a 2019-2020-as tanévre

Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők!
Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra hozzuk, és bepillantást
biztosítsunk gimnáziumunk céljaiba.
Bízunk benne, hogy mindkét célnak megfelelő tájékoztatónk felkelti a Te és Szüleid
érdeklődését is iskolánk továbbtanulási lehetőségei iránt. Nyílt napjainkon örömmel várunk
minden kedves érdeklődőt.
A nehéz pályaválasztási döntéshez sok sikert kívánok!

Keszler Márton
igazgató
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OM kód: 032616

Tagozat
kódja

Tagozat megnevezése
Gimnázium

0001

4+1 évf., a 9ny évfolyamon nyelvi előkészítő évfolyammal angol nyelvből;
kerettantervekre épülő helyi tanterv; emelt szintű oktatás angol nyelv és
informatika tantárgyból; humán emelt óraszámú képzés. Kötelezően oktatott
idegen nyelv(ek): angol; kötelezően választható 2. idegen nyelv(ek): német, francia,
japán; részt kell venni központi írásbeli vizsgán és szóbeli vizsgán idegen nyelvből.

0002

4+1 évf., a 9ny évfolyamon nyelvi előkészítő évfolyammal német nyelvből;
kerettantervekre épülő helyi tanterv; emelt szintű oktatás német nyelv és
informatika tantárgyból; humán emelt óraszámú képzés. Kötelezően oktatott
idegen nyelv(ek): német; kötelezően választható 2. idegen nyelv(ek): angol, francia,
japán; részt kell venni központi írásbeli vizsgán és szóbeli vizsgán idegen nyelvből.

0003

4+1 évf., a 9ny évfolyamon nyelvi előkészítő évfolyammal angol nyelvből;
kerettantervekre épülő helyi tanterv; emelt szintű oktatás informatika és angol
nyelv tantárgyból; reál emelt óraszámú képzés. Kötelezően oktatott idegen
nyelv(ek): angol; kötelezően választható 2. idegen nyelv(ek): német, francia, japán;
részt kell venni központi írásbeli vizsgán és szóbeli vizsgán idegen nyelvből.

0004

4+1 évf., a 9ny évfolyamon nyelvi előkészítő évfolyammal német nyelvből;
kerettantervekre épülő helyi tanterv; emelt szintű oktatás informatika és német
nyelv tantárgyból; reál emelt óraszámú képzés. Kötelezően oktatott idegen
nyelv(ek): német; kötelezően választható 2. idegen nyelv(ek): angol, francia, japán;
részt kell venni központi írásbeli vizsgán és szóbeli vizsgán idegen nyelvből.
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Tájékoztató a nyelvi előkészítő évfolyamot érintő fontos rendelkezésekről
A 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről -höz 2012. augusztusban kiadott, azóta
módosított 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet többek között rendelkezik a nyelvi előkészítő
évfolyamok indításának feltételeiről:

49. A nyelvi előkészítő évfolyammal induló középiskolai nevelés-oktatás feltételei
137. § (1) Nyelvi előkészítő évfolyam abban a gimnáziumban, szakgimnáziumban folytatható,
amelyik három egymást követő tanév átlagában megfelel annak a feltételnek, hogy a nyelvi
előkészítő nevelés-oktatásban részt vett és a kilencedik évfolyamot megkezdő, továbbá
érettségi vizsgabizonyítványt szerzett tanulók hetvenöt százaléka a nyelvi előkészítő nevelésoktatás idegen nyelvéből rendelkezik a KER szerinti B2 szintű nyelvtudást igazoló érettségi
vizsgaeredménnyel vagy államilag elismert nyelvvizsgával.
(2) A gimnáziumnak, szakgimnáziumnak a második idegen nyelvből a pedagógiai
programjában meghatározott évfolyamokon az oktatás feltételeit oly módon kell biztosítania,
hogy a középiskolai nevelés-oktatást nyelvi előkészítő évfolyamon kezdő tanulók számára
biztosítsa az emelt szintű érettségire való felkészítés feltételeit.
(3) Amennyiben a gimnázium, szakgimnázium az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak
nem felel meg, új nyelvi előkészítő évfolyamra az érettségi vizsgaeredmények kihirdetését
követő évben kezdődő tanévre nem hirdethet felvételt.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését egy intézményben idegen
nyelvenként, az adott idegen nyelvet egy évfolyamon tanulók összesített eredménye alapján a
fenntartónak évente vizsgálnia kell.
(5) Fenntartóváltás esetén az (1) bekezdés szerinti feltételt csak a fenntartóváltás évét
követő évtől, felmenő rendszerben kell alkalmazni.

(A Közös Európai Referenciakeretben (KER) meghatározott nyelvi szintekre vonatkozó leírás
megtalálható a www.nyak.hu honlapon)
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Gimnázium

Iskolánkban a kerettantervek alapján kidolgozott tantervek szerint két osztályon belül az alábbi
formákban tanulnak gimnazistáink:
• 4+1 évf., a 9ny évfolyamon nyelvi előkészítő évfolyammal angol nyelvből;
kerettantervekre épülő helyi tanterv; emelt szintű oktatás angol nyelv és
informatika tantárgyból; humán emelt óraszámú képzés. Kötelezően
oktatott idegen nyelv(ek): angol; kötelezően választható 2. idegen nyelv(ek):
A
osztály

német, francia, japán
• 4+1 évf., a 9ny évfolyamon nyelvi előkészítő évfolyammal német nyelvből;
kerettantervekre épülő helyi tanterv; emelt szintű oktatás angol nyelv és
informatika tantárgyból; humán emelt óraszámú képzés. Kötelezően
oktatott idegen nyelv(ek): német; kötelezően választható 2. idegen nyelv(ek):
angol, francia, japán
• 4+1 évf., a 9ny évfolyamon nyelvi előkészítő évfolyammal angol nyelvből;
kerettantervekre épülő helyi tanterv; emelt szintű oktatás informatika és
német nyelv tantárgyból; reál emelt óraszámú képzés. Kötelezően oktatott
idegen nyelv(ek): angol; kötelezően választható 2. idegen nyelv(ek): német,

B
osztály

francia, japán
• 4+1 évf., a 9ny évfolyamon nyelvi előkészítő évfolyammal német nyelvből;
kerettantervekre épülő helyi tanterv; emelt szintű oktatás informatika és
német nyelv tantárgyból; reál emelt óraszámú képzés. Kötelezően oktatott
idegen nyelv(ek): német; kötelezően választható 2. idegen nyelv(ek): angol,
francia, japán

A gimnázium fő célkitűzése: felkészítés a kétszintű érettségi vizsgára és a felsőfokú (egyetemi,
főiskolai) továbbtanulásra.
A gimnáziumban két idegen nyelv tanulása kötelező. Első nyelvként tanulható: az angol és a
német nyelv. A 9-12. osztályokban kötelező második nyelvként angol, német, francia vagy
japán nyelvet választhatnak a tanulók.
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Iskolánkban az évfolyamok számozása a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. § alapján:
nyelvi előkészítő középiskolai évfolyam
középiskolai évfolyam
középiskolai évfolyam
középiskolai évfolyam
középiskolai évfolyam, érettségi vizsga éve

KÖZÉPISKOLA

9/Ny
9
10
11
12

A korábbi években a felvételt nyert tanulók általános iskolai tanulmányi eredménye: 4,5-5.
Az idegen nyelvek oktatását korszerű interaktív táblával és internet hozzáféréssel rendelkező
tantermek teszik még hatékonyabbá.
Közismereti tantárgyként - a 9/ny - 9. évfolyamon - minden tanulónk számára informatika
képzést biztosítunk. A foglalkozásokat internetes és multimédiás számítástechnikai
szaktantermekben szervezzük meg. 9 évfolyam végére tanulóink ECDL vizsgabizonyítványt
szereznek. A korábban idézett törvényi előírásoknak megfelelően, tanulóink túlnyomó
többsége tanult első nyelvéből B2-es nyelvvizsgával vagy emelt szintű érettségivel zárja nyelvi
tanulmányait. A 11-12. évfolyamon továbbtanulást segítő fakultációs foglalkozásokat
szervezünk emelt szintű, illetve középszintű érettségire való felkészítés keretében magyar nyelv
és irodalom, idegen nyelvek, történelem, matematika, fizika, földrajz, biológia tantárgyakból.
Az emelt szintű képzésben résztvevő tanulók számára lehetőség nyílik második tanult idegen
nyelvből is a középfokú nyelvvizsga megszerzéséhez szükséges óraszám megszerzésére is. A
12. év végén a tanulók kétszintű érettségi vizsgát tesznek.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS
Egységes írásbeli felvételi vizsgára jelentkezni az OM által kibocsátott jelentkezési lapon lehet,
amelyet az iskola címére 2018. december 07-ig kell benyújtani. A felvételre jelentkezést az
egységes írásbeli vizsgára történt jelentkezés nem helyettesíti. Az iskolák számára a jelentkezési
lapok postázásának határideje 2019. február 18, ezért a tanulók a középiskolai felvételi
jelentkezési lapokat még 2019. február 8. előtt nyújtsák be saját iskolájukban. Az iskolai és
tagozati kódokat a 3. oldalon közöltük.
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A központi felvételi vizsga időpontjai:
2019. január 19. 10 óra
2019. január 24. 14 óra

Egységes írásbeli a 9. évfolyamos általános tantervű
képzésre
a 9. évfolyamos általános tantervű képzésre jelentkezők
pótló írásbeli vizsgája

A szóbeli felvételi vizsga időpontjai:
2019. február 21 – március 14 szóbeli nyelvi felvételi vizsga
Helye: Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola, 2045 Törökbálint, Óvoda utca 6.
Felvételi pontszámítás rendje:
A felvételi pontszám (összesen maximálisan 170 pont) három összetevőből adódik össze:
Hozott pontok
Központi felvételi pontok
Szóbeli felvételi pontszám
1. Hozott pontok
a hozott pontszámot az hetedik évfolyam év végi és a nyolcadik évfolyam félévi
eredményei alapján határozzuk meg. A pontszámítás tantárgyai: magyar nyelv és
irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz,
informatika. A hozott pontok számítás: a felsorolt tantárgyak jegyeinek összege osztva
kettővel, maximum 50 pont.
2. Központi felvételi pontok
A központi felvételi írásbelin elért eredmény, maximum 100 pont.
3. Szóbeli felvételi pontszám
A szóbeli vizsgán elért eredmény, maximum 20 pont
A szóbeli vizsga részletes leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza
Amennyiben a tanuló a szóbeli megkezdéséig államilag akkreditált A2-es szintű
nyelvvizsgáról/junior nyelvvizsgáról mutat be igazolást, a szóbeli vizsga alól mentesül,
és megkapja a maximális 20 pontot
A felvételi pontszámot az elért pontok összege adja.
FONTOS! A nyelvi előkészítő évfolyamon a belépőszint az A2-es nyelvi szint. Teljesen kezdő
szintű nyelvi csoportot nem indítunk. A felvételi vizsgán ennek megfelelően vizsgáztatjuk a
jelentkezőket. A jelentkező tanulók csak a korábban már tanult idegen nyelvből vizsgázhatnak.
Amennyiben a szóbeli vizsgán derül ki, hogy a tanuló nem rendelkezik előképzettséggel az adott
idegen nyelvből, a szóbeli vizsgán 0 pontot kap, ezzel jelentősen csökkennek felvételi esélyei. A
vizsga során már nincs lehetőség másik idegen nyelvet választani. Kérjük, ezért, hogy a
jelentkezés során körültekintően válasszák ki a megfelelő tagozati kódokat.
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4. Felvételi követelmények saját tanulóink és a Zimándy Ignác Általános Iskola tanulói
számára
A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény előírásait és Pedagógiai Programunk szabályozását
figyelembe véve iskolánk és a Zimándy Ignác Általános Iskola tanulói a következő feltételek
(együttes) teljesítése esetén automatikusan felvételt nyernek intézményünkbe:
Saját tanulóink:
• 4,6 vagy annál magasabb tanulmányi átlag
Zimándy Ignác Általános Iskola tanulói:
• 4,6 vagy annál magasabb tanulmányi átlag
• 65 pontos teljesítmény a központi írásbeli teszten
• legalább 15 pontos eredmény a szóbeli nyelvi felvételi vizsgán

A felvételi rangsor összeállításában a következő szempontok érvényesülnek a pontszámítási
sorrenden kívül: elsőbbséget élveznek iskolánk tanulói, majd ezután következnek a Zimándy
Ignác Általános Iskola növendékei, és csak ezután kerülhetnek fel a listára más iskolákból
érkezett tanulók
SNI tanulókra vonatkozó speciális felvételi követelmények
Az SNI tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi
kedvezményekre lehet jogosult:
- időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben
megnövelhető),
- az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (a tanuló a
szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy
segédeszközöket használhatja a vizsga során),
- a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak
alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz
figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért
összpontszámba sem számítja be)
A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben
kell igényelni az írásbeliztető intézményben. A kérelmet és a szakértői bizottság vagy a nevelési
tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal
együtt kell benyújtani az iskolához. A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény
igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen
kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését
határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz.
Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat.
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1.sz melléklet

A szóbeli nyelvi felvételi vizsga

Intézményünkben szóbeli felvételi vizsgát csak idegen nyelvből szervezünk. A szóbeli felvételi
vizsga körülbelül 10-15 percig tart és két részből tevődik össze:

1. Beszélgetés egy rövid, A2 (alapszint/belépőfok) szintű idegen nyelvű szöveg alapján,
megadott témakörökben*
A vizsgázók egy rövid szöveget kapnak elolvasásra, egy-két gondolatébresztő kérdéssel. Rövid
felkészülés után a vizsgáztató pedagógus beszélgetést kezdeményez a tanulóval. A beszélgetés
során szaktanáraink felmérik a vizsgázó szövegértési képességeit, képet alkotnak szókincséről
és kifejezőkészségéről. Egy-egy mondat vagy rövid szövegrész lefordítására vagy értelmezésére
is megkérhetik a tanulót, hogy nyelvtani tájékozottságát vizsgálhassák.
A vizsgarészen elérhető maximális pontszám: 20 pont

2. Nyelvi készségmérő feladatsor
Ezzel a rövid feladatsorral a tanulók nyelvtanulási képességeit vizsgáljuk. A feladatsor első
sorban számunkra biztosít fontos információkat a nyelvi előkészítő évfolyam tananyagának
összeállításához. Ez a vizsgarész nem helyettesíti az elsőt, mindössze kiegészíti azt. A vizsgarész
nem a tanulók általános iskolában szerzett tudását méri, így önálló felvételi pont nem adható
rá, pontot levonni érte nem szabad, a szóbeli vizsga első feladatának „Nyelvi
kezdeményezőkészség, önállóság” értékelési részébe számíhat bele, a vizsgabizottság döntése
alapján. Így az esetlegesen alacsonyabb nyelvi tudással, de jó képességekkel érkező tanulók is
esélyt kaphatnak a bejutásra.
Az első vizsgarészen elért jó eredmény mindenképpen elengedhetetlen feltétele a sikeres
szóbeli vizsgának!
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Értékelés:
A két vizsgarészt együttesen értékeljük, az alábbi szempontok és részpontszámok szerint:
Nyelvhelyesség

5 pont

Szókincs, kifejezésmód

7 pont

Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés

5 pont

Nyelvi kezdeményezőkészség, önállóság

3 pont

összesen

20 pont

*A szóbeli vizsga témakörei az első vizsgarészhez:
1.

Család

2.

Napirend

3.

Utazás

4.

Szabadidő

5.

Iskola

6.

Sport

7.

Egészséges életmód

8.

Étkezés

9.

Ruházat, öltözködés

10.

Ünnepek (családi ünnepek)

11.

Lakás
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