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Gimnáziumi osztályainkba évek óta többszörös túljelentkezés van. Az egységes írásbeli felvételi
(matematika és szövegértés), az általános iskolai tanulmányi eredmények (hozott pontok) és a
szóbeli felvételi alapján a legjobb eredményt elérő tanulók kerülhetnek be iskolánkba. (Részletesen
lásd a „Jelentkezés módja” c. részt!)
A 2014/2015-ös tanévben indítandó tanulócsoportok és tagozatkódjaik:
7. A osztály: általános tantervű hat évfolyamos képzés
tagozatkód: 06
Felvehető létszám: 30 fő
Első idegen nyelv: angol, német
Második idegen nyelv: a 9. osztályban lép be (angol; német; francia)

7. B osztály: általános tantervű hat évfolyamos képzés
tagozatkód: 06
Felvehető létszám: 30 fő
Első idegen nyelv: angol, német
Második idegen nyelv: a 9. osztályban lép be (angol; német; francia)

Tisztelt Szülők! Kedves Leendő Diákjaink!
A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnáziumban 1991-ben indult a hatosztályos gimnáziumi
képzés két párhuzamos osztállyal. A 2014/2015-ös tanévben is elindítunk két hetedikes osztályt.
Elsősorban azoknak az általános iskolák hatodik osztályát végző tanulóknak a
jelentkezését várjuk, akiknek a tanév végi és a félévi bizonyítványa alapján a tanulmányi átlaga
eléri a legalább a 4,2-os eredményt, vagy valamely tantárgyi területen kimagasló teljesítményt
nyújtottak.
Pedagógiai programunk két pillére: a differenciált képzés és az egyéni bánásmód.
Mindkettőnek a megvalósulása az évfolyamfelelősök munkáján alapszik. A hagyományos
osztályfőnökökkel szemben iskolánkban évfolyamfelelősi rendszer működik. Ők pedagógiai
végzettségű, szaktárgyat nem tanító kollégák, akiknek így tágabb időkeret áll rendelkezésükre a
szülőkkel, szaktanárokkal való személyes kapcsolattartásra. Kiemelkedő szerepük van a rájuk
bízott serdülők személyiségformálásában, önismeretük, reális énképük kialakításában.
Amellett, hogy napi szinten odafigyelnek rájuk, segítik őket a szabadidejük hasznos eltöltésében is.
Intézményünk célja, hogy mindenki képességeinek megfelelő ütemben haladhasson, és
így tudja teljesíteni a kétszintű érettségi vizsgák követelményeit. Ezért egy minden diák számára
kötelező egységes és egy differenciált egyéni képzés egymás melletti megvalósítását kínáljuk a
nálunk tanulóknak. Diákjaink – a továbbtanulási szándékuknak megfelelő tudományterületen – a
gimnáziumi alapismereteket meghaladó tájékozottságra tehetnek szert. Fontosnak tartjuk, hogy
ebben az örökké változó világban a felnövekvő nemzedék megtalálja a helyét, képes legyen a
társadalom új realitásaihoz alkalmazkodni.
Képzési rendszerünk és szakmailag jól felkészült, gyermekközpontú szemlélettel
rendelkező, a diákok gondjaival szemben megértő tantestületünk sokoldalú tudás elsajátításában
segíti az itt tanulókat. Az elmúlt évek fejlesztő munkájának eredményeit igazolják diákjaink
kétszintű érettségi rendszerben nyújtott teljesítményei, valamint a kiemelkedő továbbtanulási
statisztikák.
A Bethlenbe járó diákok nem csupán hasznos ismeretekkel gazdagodva töltik itt
mindennapjaikat, hanem színes programokban, eseményekben rendkívül gazdag gimnáziumi
éveket mondhatnak magukénak. A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését biztosítja iskolánkban
a számtalan szakkör, tehetséggondozó foglalkozás, kamarakórus, színjátszókör, a
sportfoglalkozások, terepgyakorlatok, külföldi utazások, táborok és kirándulások.
Biztonságos, közlekedési szempontból jól megközelíthető, barátságos iskolaépületben
tanulhatnak itt hattól tizennyolc éves korig a diákok.
Intézményünk 1992-től Környezetvédelmi Oktatóközpont és 2009-óta Ökoiskola.
A természet-és környezetvédelem valamint a környezettudatos nevelés kiemelt helyen szerepel az
iskola Pedagógiai Programjában és a mindennapok gyakorlatában is.
A 2009-2010-es tanévtől a TÁMOP európai uniós pályázat nyerteseként több osztályunkban
kompetenciaalapú oktatást vezettünk be. E pályázat eredményeképpen infokommunikációs
eszközökben is gazdagodtunk, mely a szakmai munka színvonalának további emelését segíti.
A 2011-2012-es tanévtől az ELTE külső gyakorlóhelye lett iskolánk, valamint a TÁMOP
3.1.4. pályázaton iskolánk elnyerte a Referencia-intézmény címet.
A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium az elmúlt több mint húsz év alatt
eredményeivel és légkörével népszerű, keresett intézmény lett.
Magam és Kollégáim nevében szeretettel várom érdeklődésüket, és kívánom, hogy
gyermekük jövőjének alakításában a legjobb döntést hozzák!

Budapest, 2013. október 2.

Bánáti István
Igazgató

Iskolánk képzési rendszeréről
Differenciált egyéni képzés
Pedagógiai szempontból két korosztályt különböztetünk meg:
Alapozó évek: 7-8. évfolyam (idegen nyelvből normál és intenzív csoportok, humán- és reáldélutánok)
Az alapozó évek különleges lehetőséget kínálnak számunkra. Legalább havi rendszerességgel ún.
humán- és reál- délutánokat tartunk, melyeket az érdeklődés felkeltésére, ill. annak elmélyítésére
szánunk.
Egy-egy ilyen alkalommal a humán délután lehetőséget nyújt tanulóinknak arra, hogy fővárosunk
irodalmi-történelmi emlékhelyeit megismerjék, legnagyobb könyvtárainkat meglátogassák, a
könyvtárhasználati ismereteket gyakorolhassák. Ezeken a foglalkozásokon lehet az irodalmi
kávéházak történetével megismerkedni, vagy akár életrajzi, történelmi „pletykákról”,
érdekességekről beszélgetni. Diákjaink készíthetnek térképet Budapest színházairól, főbb
múzeumairól, vagy a leghíresebb mozikról. Elmehetnek együtt színházba, komolyzenei vagy jazzkoncertre, operába, vagy a könnyebb hangvételű operett színházba is. A kiállítások és más
művészeti alkotások megtekintése, értelmezése is érdekes. Szervezünk filmklubot, ahol a filmeket
több szempont szerint is elemezhetik. Segítségül hívják a filmet történelmi események, vagy
irodalmi alkotások mélyebb megértéséhez.
Aki a reál délutánon kíván részt venni, az részese lehet látványos kémiai kísérleteknek, törheti a
fejét különféle gondolkodást fejlesztő játékokon, érdekes feladatokon. Ellátogathat a Planetáriumba,
a Csodák Palotájába, vagy a természettudományokkal foglalkozó különféle kiállításokra,
kirándulást tehet akár atomerőműbe is. A környezetvédelem, a biogazdálkodás, az egészséges
életmód kérdései is szóba kerülnek majd. Gondolkodhatunk közösen bolygókról, csillagokról, vagy
a világegyetem számunkra még felfogható jelenségeiről...
A differenciálódás évei: 9-10-11-12. évfolyam:
humán és reál csoportok
felkészítés a kétszintű érettségire
A differenciálódás szempontjai: a tanuló érdeklődési köre és az addig elért eredményei alapján
a diák kiválaszthatja, hogy melyik differenciált foglalkozáson, ill. képzésen kíván részt venni.
Kötelezően differenciált foglalkozások: szervesen kapcsolódnak a tanítási anyaghoz, és azok
differenciált szintű oktatását valósítják meg; beépülnek a délelőtti képzés órarendjébe.
Az alapozó évek végére spontán kialakulnak a felső évfolyamokon már tudatosan működő humánés reál- csoportok. Ez azt jelenti, hogy a 9. évfolyamtól a humán, a reál, és a normál tematika
szerinti továbbhaladásra van lehetősége tanulóinknak.
Emelt szintű érettségire való felkészítés: A differenciált órák további felkészítő foglalkozásokkal
egészülnek ki. A kialakult humán-, ill. reálcsoportok, valamint a különböző fakultációs órák,
választható nyelvórák teremtik meg a lehetőséget arra, hogy a legérdeklődőbb és legszorgalmasabb
diákjaink emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek, és egyben nyelvvizsgára is felkészüljenek.
Választható tantárgyak: ezeken a foglalkozásokon a részvétel fakultatív. De ha valaki választotta,
épp úgy kötelező lesz számára egész éven át, mint bármely más tanítási óra. Ezek az órák nem
feltétlenül kapcsolódnak a délelőtti tanításhoz, többnyire az ebédszünet utáni időszakban kerülnek
megtartásra. A tanulók félévkor és a tanév végén is osztályzatot kapnak.

Egyéb foglalkozások: Elsősorban a délelőtti óráktól független, valamely érdeklődési kör köré
szerveződő csoportok (pl. sakk-kör). A foglalkozások alkalmával külön figyelmet fordítunk a
képességfejlesztésre és a tehetséggondozásra. A jelentkezés – a meghirdetéstől függően – fél vagy
egész éves részvételt jelent.

Vizsgarendszerünk:
A színvonalas érettségi vizsga érdekében rendszeresen tantárgyi vizsgákat tesznek tanulóink:
10. félév: matematika szóbeli vizsga
10. év vége: reál szóbeli vizsga (biológia, földrajz, kémia, fizika)
11. év április: idegen nyelv írásbeli és szóbeli vizsga; a tanév végén szorgalmazzuk az
előrehozott érettségi vizsga letételét
12. félév: „kisérettségi” ( magyar nyelv és irodalom, történelem írásbeli és szóbeli;
matematika írásbeli)

Választható idegen nyelvek:

7. évfolyam
8. évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam

angol
1. id.nyelv
óra/hét
4
4
4
4
4+1
5+1

angol
2. id.nyelv
óra/hét
4
4
4
4

német
1. id.nyelv
óra/hét
4
4
4
4
4+1
5+1

német
2. id.nyelv
óra/hét
4
4
4
4

francia
2. id.nyelv
óra/hét
4
4
4+1
5+1

Iskolánkban az idegen nyelv oktatását kiemelten kezeljük. Célunk, hogy diákjaink
kommunikációképes nyelvtudással rendelkezzenek a középszintű érettségi vizsga letételéhez a 11.
évfolyam végére, valamint minél több emelt szintű érettségi- és nyelvvizsga megszerzésére kerüljön
sor a 12. évfolyam befejezéséig.
A sikeres nyelvtanulást bontott csoportok segítik: normál-intenzív szintű, ill. három szintű bontás
az angolt első idegen nyelvként tanulók számára. Emellett számos kulturális program, külföldi
utazás, témahét, külföldiekkel való személyes találkozó, nyelvvizsga előkészítő és tehetséges
tanulóink versenyfelkészítése is hozzájárul az eredményes nyelvtanuláshoz.
A második idegen nyelv tanulása a 9. évfolyamon lép be.

Legfontosabb időpontok
2013. 11. 11.
2013. 11. 19.

Tájékoztató szülői értekezlet 17:00
Nyílt nap 8:00-12:00

2013. 12. 10.

Központilag szervezett egységes írásbeli felvételi vizsgákra a
jelentkezési lapok benyújtásának határideje közvetlenül a vizsgát
szervező intézménybe

2014. 01. 18. 10:00

Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban
FIGYELEM! Az írásbeli vizsga időpontjáról nem küldünk külön
értesítést!
( A sajátos nevelési igényű gyerekek vizsgáztatásánál a 2011. évi
CXC. törvény 4.§-nak 3. és 25. pontja szerint járunk el. Érvényes
szakértői vélemény és javaslat alapján az igazgató egyénileg bírálja el,
hogy milyen könnyítéseket (pl: hosszabb felkészülési időt, vagy
segédeszköz alkalmazását stb.) engedélyez. A sajátos nevelési igény
elbírálásához kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a szakértői
vélemény másolatát, és kérjük a szülőket, hogy az iskolával vegyék fel
a kapcsolatot jóval a felvételi vizsga előtt!)

2014. 01. 23. 14:00

Pótló írásbeli felvételi
gimnáziumokban

vizsgák

a

2014. 01. 24.

Írásbeli eredmények közzététele (honlapunkon, valamint az iskola
hirdetőtábláján)

2014. 01. 29. 8:00-16:00

Dolgozatok megtekintése

2014. 01. 30. 16:00-ig

A dolgozatok javításával
benyújtása

2014. 02. 14.

Felvételi jelentkezési lapok beérkezésének határideje

2014. 02. 14.

Tanulói adatlapok továbbítása a Felvételi Központnak, tanulói
jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak

2014. 02. 21.

Szóbeli vizsgára behívottak névsorának közzététele (honlapunkon,
valamint az iskola hirdetőtábláján)

2014. 02.28-03.05.

Szóbeli vizsga a hatosztályos gimnáziumba jelentkezőknek

2014. 03. 12.

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása (honlapunkon)

20134 03. 17-18.

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége

2014. 04. 25.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy
az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános
iskoláknak

2014. 05. 05-16.

Rendkívüli felvételi eljárás

2014. 06. 25-27.

Beiratkozás a középfokú iskolákba

kapcsolatos

6

és

8

évfolyamos

esetleges fellebbezések

A jelentkezés módja:
Gimnáziumi osztályainkba évek óta túljelentkezés van, ezért a pontszámok kialakításánál
három összetevőt veszünk figyelembe. Az egységes írásbeli felvételi (matematika és
szövegértés), az általános iskolai tanulmányi eredmények (hozott pontok) és a szóbeli felvételi
alapján a legjobb eredményt elérő tanulók kerülhetnek be iskolánkba.
Hozott pontok: A hozott pontokat (50 pont) (25%) az ötödikes év végi és a hatodikos félévi
osztályzatok összege adja. A beszámított tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem, egy választott természettudományos tárgy (pl.: biológia, földrajz, természetismeret) és
egy idegen nyelv.
Egységes írásbeli felvételi: matematikából és szövegértésből (2 x 50 pont) (50%)
Szóbeli felvételi: 50 pont (25%)
Összesen 200 pont érhető el.
Az írásbeli vizsgára a központilag kiadott jelentkezési lap benyújtásával lehet jelentkezni, melyet
az iskola titkárságán lehet kérni vagy a www.oktatas.hu honlapról lehet nyomtatni. A kitöltött
nyomtatványt legkésőbb 2013. december 10-ig lehet leadni. Ez csak a központi felvételire való
jelentkezésre szolgál, nem azonos a középiskolai felvételi jelentkezési lappal! A központi írásbeli
feladatsora és javítókulcsa egységes, de a vizsga eredményét igazoló lapot csak a vizsga helyszínéül
szolgáló iskola jogosult kiállítani, és csak ott lehet személyesen átvenni! Központi írásbeli felvételi
vizsgára bármelyik vizsgáztatásra kijelölt iskolában lehet jelentkezni függetlenül attól, hogy később
melyik iskolába kíván jelentkezni a tanuló.
Az írásbeli vizsga a gimnázium épületében (XI. ker. Bartók Béla út. 141.) 2014. január 18-án
10:00-kor kezdődik! A vizsga két részből áll: egy 45 perces központilag összeállított egységes
szövegértés feladatsor, majd egy 45 perces szintén egységes matematika feladatsor megoldása.
A pótló írásbeli vizsgára 2014. január 23-án 14:00-kor kerül sor. A pótló írásbeli vizsgán csak
azok a diákok vehetnek részt, akik előzőleg nekik fel nem róható ok – pl.: orvos által igazolt
betegség- miatt nem tudtak a vizsgán megjelenni.

A jelentkezők írásbeli vizsgán elért eredményeit 2014. január 24-én az iskola bejáratánál lévő
tájékoztatón, valamint a honlapunkon tesszük közzé.
A kijavított dolgozatok eredményéről szóló igazolások átvételére és igény szerint a dolgozatok
megtekintésére 2014. január 29-én 8:00-16:00 között lesz lehetőség.
A javítással kapcsolatos esetleges fellebbezéseket január 30-án 16:00-ig lehet írásban leadni az
iskola titkárságán.
Iskolánkban a szóbeli meghallgatás időpontja: 2014. február 28 - március 5.
A szóbeli meghallgatások beosztása február 21-én délutántól tekinthető meg honlapunkon, valamint
az iskolában elhelyezett hirdetőtáblán. Természetesen telefonon is adunk információt.
A felvételi rangsor felállítása során -pontegyenlőség esetén- saját, korábbi diákjaink előnyt
élveznek!

Iskolánkban térítésmentes felvételi előkészítőkön lehet részt venni az
alábbi időpontokban:

matematika 6.
osztályosoknak
magyar nyelv és
irodalom 6.
osztályosoknak

1.
alkalom
nov. 5.
15:3016:30

2.
alkalom
nov. 12.
15:3016:30

3.
alkalom
nov.19.
15:3016:30

nov.5.
14:3015:30

nov.12.
14:3015:30

-

4.
alkalom
nov. 26.
15:3016:30
nov.26.
14:3015:30

5.
alkalom
dec. 3.
15:3016:30

6.
alkalom
febr.11.
15:3016:30

febr. 4.
14:3015:30

febr. 11.
14:3015:30

7.
alkalom
febr.18.
15:3016:30
febr.18.
14:3015:30

Szükséges dokumentumok:
Jelentkezési lap és Tanulói adatlap kitöltése.
Egy Jelentkezési lapon csak egy iskolát lehet feltüntetni. Az adatokat nagyon pontosan kell
kitölteni, mert módosításra nincs lehetőség. A Jelentkezési lapon szereplő adatok hitelességéért a
szülők vállalnak felelősséget!
Jelentkezési lapot annyit kell kitölteni, ahány iskolába felvételizni szándékozik a tanuló. Nem kell
feltétlenül visszajuttatni az általános iskolának, lehet egyénileg is elvinni abba az intézménybe, ahol
tovább kíván tanulni a gyermek.
A Tanulói adatlapból azonban csak egyet kell kitölteni, és rajta sorrendbe állítva kell
megjelölni az iskolákat, ahová jelentkezni kíván a gyermek. Ezt is lehet egyénileg elküldeni a
Felvételi Központba (9001 Győr, Pf.681.)
Azok a tanulók, akik az írásbelit nem a Bethlen Gábor Gimnáziumban írják meg, az
intézményünkbe való felvételi jelentkezési lapjukhoz mindenképpen csatolják a vizsga
eredményét tartalmazó „Értékelő Lap” másolatát.
Ezen kívül szükséges 1 db, saját névre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték a jelentkezési
laphoz csatoltan.
A jelentkezés határideje 2014. február 14.
Kérjük, eddig az időpontig juttassák el iskolánkba a jelentkezési lapokat személyesen a titkárságra
vagy postai úton az iskola címére!

