FELVÉTELI INFORMÁCIÓK
Kedves Szülők és Felvételiző Tanulók!
A kapcsolódó országos szintű szabályozást és a legfontosabb átfogó
információkat a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés címszó alatt megnyíló menüből
a Középfokú felvételi eljárás pont alatt tematikus gyűjtésben megtalálják.
A mi célunk a helyi eljárásrend soron következő részével kapcsolatos fontos
információkat áttekinteni jelen tájékoztatóval.
2020. február 19.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

valamint
2020. február 24. - március 13.
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

Emlékeztetőként a felvételi tájékoztatónkból:

1111 Budapest, Egry József utca 3.
 310-2953 fax: 310-2947
telephely kód: 003
honlap: www.szechenyigimnazium.hu
e-mail: titkarsag@szig.sulinet.hu

A FELVÉTELI ELJÁRÁS
A felvételi eljárás három részből áll:
1. Figyelembe vesszük az általános iskolai 7. év végi és 8. félévi tanulmányi
eredményt. A közismereti tantárgyakból számolunk átlagot.
2. Részt kell venni a központi írásbeli felvételin.
3. Tagozatonként külön helyi szóbeli vizsgát szervezünk. Aki több tagozatra
jelentkezik, minden megjelölt tagozatra szóbeli vizsgát tesz. A tagozatos
szóbeli felvételi témaköreit és feladattípusait közzé tettük honlapunkon.

FELTÉTELEK, MENTESSÉG
Csak azokat hívjuk be szóbeli felvételi vizsgára, akik elérték mind a 7.
évfolyamon, mind a 8. évfolyam első félévében a 3,8-as közismereti átlagot
(magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, első idegen nyelv, matematika,
fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika), és legalább 50 pontot szereztek a
központi írásbeli felvételin.
Mentesítjük (a szóbeli vizsgarészre maximális pontszámot kapnak) a helyi
szóbeli felvételi vizsga alól azokat a tanulókat, akik a magyar nyelv és a
matematika központi írásbeli vizsgán összesen legalább 70 pontot szereztek és
a 7. év végi és a 8. félévi közismereti átlaguk legalább 4,0. Kivételt képeznek
azok a tanulók, akik a nyelvi előkészítő osztályba jelentkeznek és angol
nyelvből nincs ezen a két évfolyamon érdemjegyük a bizonyítványban, nekik
az angol nyelvi szóbelin részt kell venni.

PONTSZÁMÍTÁS, RANGSOROLÁS
 A 7. év végi bizonyítvány és a 8. félévi értesítő közismereti átlagát 10-es
szorzóval számítjuk, elérhető pontszám: 100.
 A központi írásbeli felvételin elért pontszámot kétszerezzük, elérhető
pontszám: 200.
 A helyi szóbeli felvételin 100 pont adható.
Azokat a tanulókat rangsoroljuk az adott tagozatra, akik a fenti számítás alapján
a tagozatos szóbeli pontszámmal együtt a maximálisan elérhető 400 pontból
legalább 260 pontot teljesítettek.
Eltérő pontszámítást alkalmazunk az egyes vizsgarészek alól szakértői vélemény
alapján mentesülő tanulóknál: a mentesítéssel érintett vizsgatárgy előző évi
országos átlag pontszámát adjuk a tanuló pontszámához. Amennyiben a szóbeli
felelet alól mentesül, a szóbeli vizsgát írásban teheti le. A mentességeket csak
előzetesen benyújtott, hatályos szakértői vélemény és csatolt szülői kérelem
esetén tudjuk figyelembe venni!
A felvételi eljárás során azonos összesített pontszámot elért tanulók közül
előnyben részesítjük a rangsorolásnál: 1. a budapestieket; 2. akinek testvére járt
vagy jár iskolánkba; 3. pedagógus szülő gyermekét.
Kérjük ezt emailben jelezzék a titkarsag@szig.sulinet.hu címen. (Tárgy mezőbe:
Felvételi 2020 – rangsor)
A rangsorolás kizárólag a fentebb részletezett pontszámítás alapján történik.

A 2020/2021-es TANÉVBEN INDULÓ tagozatok,
választható nyelvi csoportok, szóbeli vizsgakövetelmények
Tagozatkód
0001

0002
0003

Tagozat
megnevezése
Angol nyelvi
előkészítő tagozat
(5 év, A2 szintről
indul)
Média és humán
tagozat
Természettudományi,
biológia tagozat

0004

Általános tagozat

0005

Művészeti tagozat:
ének VAGY rajz

0006

Informatika tagozat

2. idegen
nyelv
francia
vagy
német
német
német
német

olasz

német

Szóbeli vizsga követelménye
Rövid beszélgetés angol nyelven.
Minimális elvárás a preintermediate szint, ennek hiánya
kizáró ok erről a tagozatról.
Mozgóképi szövegértés, elemzési
készségek.
Rendszertani és embertani kérdések.
Szövegértési kompetencia és a
tanuló általános tájékozottságának
felmérése.
Ének: 10 régi és 10 új stílusú népdal a
tanuló választása szerint, kottáról
olvasás, ritmusgyakorlatok.
Rajz: 4-5 munkát kérünk behozni
Kész, működő programkódban
paraméterek változtatása, egyszerű
táblázatkezelés feladatok

A gimnázium kéri a jelentkezési lapokon az osztálytípus és kód, valamint a
nyelvi előkészítőn a választott második idegen nyelv megjelölését!
Kérjük, hogy a művészeti tagozatra jelentkezők jelöljék meg, hogy az ének vagy
a rajz tagozatot választják-e!
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ ÍRÁSBELI VIZSGÁRA: 2019. DECEMBER 6.
KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA: 2020. JANUÁR 18. 10 ÓRA
Az írásbeli eredményéről a tanulót 2020. február 6-ig értesíti a vizsgát szervező
iskola.
Az eredmények ismeretében a tanulóknak 2020. február 19-ig kell jelentkezési
lappal iskolánkba jelentkeznie, általános iskoláikon keresztül.
Kérjük, amennyiben nem az Újbudai Széchenyi István Gimnáziumban írja
a központi írásbeli vizsgát, akkor az értékelőlap másolatát csatolja a jelentkezési
laphoz! A jelentkezési lapokat az általános iskola továbbítja a középfokú iskolák
számára.

A szóbeli vizsga beosztását a honlapunkon tesszük közzé:
www.szechenyigimnazium.hu
A SZÓBELI FELVÉTELI ELSŐ KÉT IDŐPONTJA:
2020. február 24. hétfő
2020. február 29. szombat

KIEGÉSZÍTÉSEK, HASZNOS TUDNIVALÓK


Február 18-tól lesz elérhető honlapunkon a nyitólapról a felvinfo, amelyen a
tanuló 11 jegyű oktatási azonosítóját begépelve megtekinthetik szóbeli
beosztását, illetve a gimnáziumunkba jelentkezett tanulók felvételi vizsgájával
kapcsolatos információkat, mentességet, elutasítást.
http://www.szechenyigimnazium.hu/felvinfo/



Arra kérjük Önöket, segítsék azzal munkánkat, hogy a beosztás gyors és
pontos végrehajtása érdekében 21-e előtt nem telefonálnak, ha még
nem találják beosztásukat, mert a jelentkezési lapok 60%-a még ezen a két
napon érkezik be. A még be nem osztott tanulók szóbeli beosztásával kapcsolatos
kérelmeket nem tudjuk kezelni, mivel olyankor nincs még mit módosítani.



A szóbeli vizsga részletes követelményei honlapunkon megtalálhatóak (több, mint
1 hónapja). http://www.szechenyigimnazium.hu/index.php?id=875



A megadott szóbeli behívási követelményeinktől – 3,8-as átlag és 50 pont – az
októberi közzététel óta nem áll jogunkban eltérni, egészen a rendes felvételi eljárás
végéig. A méltányosság más számára méltánytalanság…



Helyesírás mentesség esetén az új maximum figyelembe vételével számítjuk ki a
%-os eredményt.



Mentesség esetén kevesebb tárgyból számolunk átlagot, helyettesítő tárgy
esetén (pl. komplex természetismeret) annak eredményét számítjuk be.



A kedvezményezettek (70 pont és 4,0 átlag min.) számára 100 pontos szóbeli
eredményt rögzítünk az általuk megjelölt tagozatokra.



Egy napon legfeljebb 3 szóbeli vizsga tehető. Jogszabályi előírás, melytől nem
térhetünk el az Önök kérésére sem.



A szóbeli felvételi napok:
o 2020. február 24. hétfő
o 2020. február 29. szombat
o 2020. március 5. csütörtök



A szóbeli időpontjával kapcsolatos kéréseiket a titkarsag@szig.sulinet.hu
emailcímre tudják küldeni. (pl. időpontok ütközése, betegség stb esetén)



A szóbeli pontszámok rögzítését a szóbelit követő három munkanapon belül
elvégezzük. A szóbelin elért pontszámot ismét a honlap nyitó oldalán megjelenő
hivatkozásba a tanuló 11 jegyű oktatási azonosítóját begépelve
tekinthetik meg.



A szóbeli vizsga eredményére méltányossági jellegű - értsd pontszámra
vonatkozó – észrevétel nem tehető (szintén jogszabály írja elő).



Az ideiglenes felvételi rangsort legkésőbb március 14-án tesszük közzé.
A rangsor közzétételével egyidőben adatvédelmi okokból a pontszámok
megtekintésére megadott oldal működését megszüntetjük. (A rangsorban szereplő
OM azonosítók alapján visszakereshetőek lennének a tanulók részletes
eredményei.) A közzététel előtt a rangsorral kapcsolatosan nem adunk
tájékoztatást, kérjük, ezt vegyék figyelembe. Aki jeligét adott meg, az annak
alapján tudja magát azonosítani a rangsorban. Megértésüket köszönjük!



A módosított tanulói adatlapok beadásának - új tagozat felvételének – akkor
van értelme, ha március 16-ig előzetes egyeztetésünk alapján szerzett
erre a tagozatra is érvényes szóbeli eredményt.



A rangsorolásnál ugyanaz érvényes, mint a szóbeli behívásnál: pontosan a
legalább 260 pontot elért tanulókat rangsoroljuk tagozatonként, mert ezt
adtuk meg, és innentől kezdve számunkra is ez a kötelező.



…és utána mi sem tudunk többet április 23-ig, és mi is nagyon izgulunk 

2020. március 16.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők
felvételi jegyzékét.
2020. március 19-20.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2020. március 23.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött
tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell
megküldeni a Hivatalnak.
2020. április 23.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok
egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi
jegyzék).
2020. április 30.
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról
szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak



Minden felvett és elutasított diáknak postai úton, levélben küldjük meg a felvételt,
illetve az elutasítást tartalmazó határozatot. A beiratkozással és egyéb
tudnivalókkal kapcsolatos részletek ezekben az értesítő levelekben találhatók.



Angol nyelvből 0002, 0003, 0004, 0005, 0006 tagozatok számára szintfelmérő
alapján tudásszint szerinti (nívó)csoportokat szervezünk. 4 szinten, kezdőtől.



A 0001-es tagozaton is bontjuk szintfelmérő alapján 2 csoportra az angol nyelvi
oktatást.



A 0002, 0003, 0004, 0006 tagozatok német nyelvi csoportjait is szintfelmérő
alapján a kezdőtől a haladóig 3 csoportba szervezzük.

Üdvözlettel:

Baski Ferenc
intézményvezető

Budapest 2020.02.18.

