NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM

Felvételi tájékoztató a 2017/2018-as tanévre
OM azonosító: 035304
Az intézmény a 2017/2018-as tanévben két (db) öt évfolyamos (nemzetiségi két tanítási nyelvű gimnáziumi)
osztályt indít, melyek tagozatkódjai a következők:
0001 tagozatkódú 5 évfolyamos (kezdő német), két tanítási nyelvű nemzeti kisebbségi; normál oktatás angol
nyelvből
0002 tagozatkódú 5 évfolyamos (haladó német), két tanítási nyelvű nemzeti kisebbségi; emelt óraszámú
oktatás angol nyelvből
A 0001 tagozatkódú osztályba németül még egyáltalán nem vagy kevésbé jól tudó tanulók nyerhetnek felvételt. Ők
egy évig kiemelten magas óraszámban tanulják a német nyelvet és a német nyelvű szaknyelvi képzést (pl.
történelem, földrajz, informatika). Matematikából és magyar nyelvből szinten tartó képzést kapnak, emellett heti 4
órában angol nyelvet tanulnak. Ezen alapozó képzés után német nyelven tanulják a gimnáziumi tananyag 50 %-át.
Rendes érettségi vizsgát az ötödik év végén tesznek.
Azok a diákok, akik már tanulták a német nyelvet, és megfelelő szintű tudásukról a felvételi vizsgán számot adtak,
a 0002 tagozatkódú osztályban elmélyítik, továbbfejlesztik német nyelvtudásukat, s emellett heti 8 órában angolt
tanulnak. Ezen alapozó képzés után német nyelven tanulják a gimnáziumi tananyag 50 %-át. Rendes érettségi
vizsgát az ötödik év végén tesznek.
Az intézmény, élve a jogszabályokban biztosított lehetőségével, felvételi vizsgát szervez a jelentkező 8.
évfolyamosok részére.
Matematikából és magyar nyelvből a tanulók a központi (egységes) felvételi eljárás alapján, német nyelvből
helyben készített nemzetiségi nyelvű, szövegértésen alapuló feladatsor alapján tesznek írásbeli vizsgát.
A kétnyelvű, német nyelvből kezdő osztályainkba (0001-es tagozatkód) jelentkező tanulók matematikából és
magyar nyelvből az egységes követelményeken alapuló központi írásbeli vizsgát írják meg, valamint szóbeli
felvételi vizsgán vesznek részt magyar nyelvből.
A kétnyelvű, német nyelvből haladó, angol nyelvből emelt óraszámú osztályainkba (0002-es tagozatkód) jelentkező
tanulók matematikából az egységes követelményeken alapuló központi írásbeli írják meg, német nyelvből a
helyben készített nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsor alapján tesznek írásbeli vizsgát, valamint szóbeli
felvételi vizsgán vesznek részt német nyelvből.
A mindkét tagozatkódra jelentkezőknek felvételi vizsgát kell tenniük matematikából, magyarból és németből is.
Amennyiben a tanuló mindkét tagozatkód követelményeinek megfelel, az általa 1. helyen megjelölt tagozatra nyer
felvételt.
Az egységes írásbeli vizsga időpontja:
2017. január 21. (szombat). 10 órai kezdettel
Pótnap: 2017. január 26. 14 órai kezdettel
Az egységes írásbeli vizsgára a jelentkezési határidő:
2016. december 9. (az Oktatási Hivatal által készített egységes jelentkezési lap postán történő megküldésével)
A 0002 tagozatkódú osztályba jelentkezők német nyelvi írásbeli vizsgájára 2017. február 24-én 9 órai kezdettel
kerül sor.
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Pótnapok: február 22-23., vizsga kezdete: 14 óra
A képzés sajátosságai és a túljelentkezés mértéke miatt mindkét tagozatra szóbeli felvételi vizsgát is szervez a
gimnázium (0001 tagozatkódú osztályba magyar nyelvből, 0002 tagozatkódú osztályba német nyelvből).
A mindkét tagozatkódra jelentkezőknek mindkét tárgyból szervezünk szóbeli vizsgát.
A csak kezdő németes (0001) tagozatra jelentkezők német nyelvből nem tesznek sem írásbeli, sem szóbeli vizsgát.
A szóbeli vizsga időpontja: 2017. február 24. (pótnap: február 22-23.).
Az Oktatási Hivatal által készített, hivatalos jelentkezési lap beadási határideje mindkét tagozatkódra 2017. február
15.
A felvételi vizsga követelményei:
Német írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán: a nyelvoktató kisebbségi oktatás kerettanterve 7. évfolyamának tanév
végi követelményei.
Magyar nyelv szóbeli felvételi vizsgán: az alapfokú nevelés-oktatás tanterve 7. évfolyamának tanévvégi
követelményei.
A rangsorolás módja
A felvételi eljárás során összesen 200 pont szerezhető, az alábbi megoszlás szerint:
0001 tagozatkódú osztályban
Bizonyítvány 25 % (7. osztály év végi, 8. osztály félévi: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem,
tanult idegen nyelv tantárgyak)
Magyar nyelv és matematika 50 % (egységes írásbeli)
Magyar nyelv szóbeli felvételi 25 %
0002 tagozatkódú osztályban
Bizonyítvány 25 % (7. osztály év végi, 8. osztály félévi: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem,
német nyelv tantárgyak)
Német nyelv (saját) és matematika (egységes) írásbeli 50 %
Német nyelv szóbeli felvételi 25 %
A jelentkezési lapon előzetesen jelzett nemzetiségi származás előnyt jelent.
A vizsgaszervezés érdekében a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdő tanulók esetében szükséges a szakértői véleménynek és speciális igények bejelentésére vonatkozó
kérelemnek a jelentkezési laphoz csatolása. A kérelem elbírálásáról szóló határozatot az írásbeli vizsga előtt
eljuttatjuk a kérelmezőhöz.
A gimnázium továbbtanulási, felvételi statisztikája igen kedvező (nemcsak a nyelvi irányú továbbtanulás területén).
Az országos gimnáziumi ranglista előkelő első tizedében helyet foglaló iskolánkba szorgalmas, minimum négyes
átlagú tanulók jelentkezését várjuk.
Azon tanulóknak, akik már tanulták a német nyelvet, első helyen a 0002 tagozatkódú osztály megjelölését
javasoljuk.
A felvett tanulóknak (igény szerint akár budapestieknek is) az iskola saját, igen színvonalas, korszerű
kollégiumában férőhelyet biztosít.
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