NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM

Felvételi tájékoztató a 2023/2024-es tanévre
OM azonosító: 035304
Az intézmény a 2023/2024-es 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 német nemzetiségi; normál
oktatás angol nyelvből (4 évfolyam + 1 évfolyam nemzetiségi német nyelvi előkészítő) A
felvehető létszám 28 fő.
0002 tagozatkódú 5 évfolyamos (haladó német), két tanítási nyelvű német nemzetiségi; emelt
óraszámú oktatás angol nyelvből (4 évfolyam + 1 évfolyam nemzetiségi német nyelvi előkészítő)
A felvehető létszám 28 fő.

Az intézmény, élve a jogszabályokban biztosított lehetőségével, felvételi vizsgát szervez a
jelentkező 8. évfolyamosok részére.

A 0001 tagozatkódú osztályba németül még egyáltalán nem vagy kevésbé jól tudó tanulók
jelentkezését várjuk. Ők egy évig kiemelten magas óraszámban tanulják a német nyelvet és német
nyelvű szaknyelvi képzést is kapnak (pl. történelem, földrajz, informatika). Matematikából és
magyar nyelvből szinten tartó képzés folyik, 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.
A kétnyelvű, német nyelvből kezdő osztályunkba (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 magyar nyelv szóbeli
felvételi vizsga az alapfokú nevelés-oktatás tanterve 7. évfolyamának tanév végi követelményeire
épül. A szóbeli felvételi elbeszélgetés célja a nyelvi készségek, képességek felmérése képek,
szövegek felhasználásával. Kötetlen beszélgetés keretében mérjük a tanulók Nemzeti
Alaptantervvel összefüggő egyéb kompetenciáit; tájékozottságát, gondolkodási képességeit,
műveltségét, kifejezőkészségét.
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Felvételi pontszámítás a 0001 tagozatkódú osztályban
A felvételi eljárás során összesen 200 pont szerezhető, az alábbi megoszlás szerint:
Bizonyítvány (7. osztály év végi, 8. osztály félévi: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika,
történelem, tanult
idegen nyelv tantárgyak)
Magyar nyelv központi írásbeli
Matematika központi írásbeli
Magyar nyelv szóbeli felvételi

25 %
25 %
25 %
25 %

(maximum 50 pont)
(maximum 50 pont)
(maximum 50 pont)
(maximum 50 pont)

A 0002 tagozatkódú osztályba németül jól tudó tanulók jelentkezését várjuk. Azok a diákok, akik
megfelelő szintű tudásukról a felvételi vizsgán számot adtak, a 0002 tagozatkódú osztályban
elmélyítik, továbbfejlesztik német nyelvtudásukat, és 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.
A kétnyelvű, német nyelvből haladó osztályunkba (0002-es tagozatkód) jelentkező tanulók
matematikából az egységes követelményeken alapuló központi írásbeli vizsgát írják meg, német
nyelvből helyben készített nemzetiségi nyelvű, szövegértésen alapuló feladatsor alapján tesznek
írásbeli vizsgát, valamint német nyelvből szóbeli felvételi vizsgán vesznek részt. A német írásbeli és
szóbeli felvételi vizsga a nyelvoktató nemzetiségi oktatás kerettanterve 7. évfolyamának tanév végi
követelményeire épül. A szóbeli felvételi elbeszélgetés célja a nyelvi készségek, képességek
felmérése képek, szövegek felhasználásával. Kötetlen beszélgetés keretében mérjük a tanulók
Nemzeti Alaptantervvel összefüggő egyéb kompetenciáit; tájékozottságát, gondolkodási
képességeit, műveltségét, kifejezőkészségét.
Felvételi pontszámítás módja a 0002 tagozatkódú osztályban
A felvételi eljárás során összesen 200 pont szerezhető, az alábbi megoszlás szerint:
Bizonyítvány (7. osztály év végi, 8. osztály félévi: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika,
történelem, német
nyelv tantárgyak)
Matematika központi írásbeli
Német nyelv saját írásbeli

25 %
25 %
25 %

(maximum 50 pont)
(maximum 50 pont)
(maximum 50 pont)
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Német nyelv szóbeli felvételi

25 %

(maximum 50 pont)

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.
Iskolánk a középfokú felvételi eljárás keretében központi felvételi írásbeli vizsgát szervez.

A központi írásbeli felvételi vizsgára a jelentkezési határidő: 2022. december 2.
A jelentkezéshez az Oktatási Hivatal által kiadott, a központi írásbeli vizsgán való részvételre
vonatkozó jelentkezési lapot kell benyújtani.
Egy tanuló csak egy intézményben jelentkezhet központi felvételi írásbeli felvételi vizsgára!
A központi írásbeli vizsgát a tanuló bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül
attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézménybe vagy
sem.
A tanuló értékelését a felvételi eljárás során az írásbeli vizsga választott helyszíne nem
befolyásolja.
Sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdő tanulók esetében a jogszabályban meghatározottak szerint (NKt. 51.§ (5), 20/2012. EMMI
rendelet 33. § (3)) az intézmény biztosítja az érintett tanulók számára a speciális körülményeket,
a hosszabb felkészülési időt, a tanulmányaik során általuk használt, megszokott eszközöket, a
vizsga szervezésével alkalmazkodik az intézmény az adottságaikhoz. Kérjük az érintett diákok
szüleit, hogy az írásbeli vizsgára való jelentkezési laphoz csatolják a szakértői, rehabilitációs
bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét és a mentesség iránti kérelmüket!

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja:

2023. január 21. (szombat). 10:00 – 11:45
Pótnap: 2023. január 31. (kedd) 14:00 – 15:45

Pótló felvételi vizsgát csak az a tanuló tehet, aki az előző alkalommal neki fel nem róható ok (orvos
által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt maradt távol a vizsgától.
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A kijavított dolgozatokat 2023. január 26-án 8:00 -16:00 óra között lehet megtekinteni az
intézmény könyvtárában. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 35.§ (4) bekezdése értelmében a
vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban
adhatja le az intézmény titkárságán. A határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet
igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
A központi írásbeli vizsga Értékelő lapját a felvételiző diák, illetve szülője az intézmény
könyvtárában veheti át 2023. január 26-án 8:00-16:00 óra között.
Középiskolai jelentkezési határidő: 2023. február 22. (a hivatalos jelentkezési lapot az általános
iskola továbbítja)
Sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdő tanulók esetében a jogszabályban meghatározottak szerint (NKt. 51.§ (5), 20/2012. EMMI
rendelet 33. § (3)) az intézmény biztosítja az érintett tanulók számára a speciális körülményeket,
a hosszabb felkészülési időt, a tanulmányaik során általuk használt, megszokott eszközöket, a
vizsga szervezésével alkalmazkodik az intézmény
az adottságaikhoz. Kérjük az érintett diákok szüleit, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a
szakértői, rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét és a mentesség
iránti kérelmüket!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében a nemzetiségi nevelés-oktatási
intézménybe jelentkezőnek nyilatkozniuk kell az ilyen jellegű oktatás igénybevételének
szándékáról illetve származásáról.
A német nemzetiségi hovatartozásról szóló nyilatkozatot a jelentkezési laphoz kell csatolni az
összes tanulmányi területet illetően. A nyilatkozat az iskola honlapjáról letölthető.
Gimnáziumunk a képzés sajátosságai és a túljelentkezés mértéke miatt mindkét tagozatra szóbeli
felvételi vizsgát is szervez (0001 tagozatkódú osztályba magyar nyelvből, 0002 tagozatkódú
osztályba német nyelvből).
A mindkét tagozatkódra jelentkezőknek mindkét tárgyból szóbeli vizsgát kell tennie.
A csak kezdő németes (0001) tagozatra jelentkezők német nyelvből nem tesznek sem írásbeli, sem
szóbeli vizsgát.

A felvételi vizsga követelményei:
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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 tanév
végi követelményei.
A szóbeli felvételi vizsga időpontja a 0001 és 0002 tagozatkódú osztályokba:
2023. március 1. (szerda), 11:00 órától, az előre nyilvánosságra hozott beosztás szerint
2023. március 2. (csütörtök), 11:00 órától, az előre nyilvánosságra hozott beosztás szerint
2023. március 3. (péntek), 9:00 órától, az előre nyilvánosságra hozott beosztás szerint.

A vizsgázók beosztása 2023. február 27-én, hétfőn kerül ki az intézmény honlapjára.
Kérjük, akik már korábban tudnak róla, hogy valamelyik vizsganap nem jó számukra, azok előre
jelezzék, hogy ezt lehetőség szerint figyelembe vehessük.
Legkésőbb február 28-án, kedden 16 óráig fogadja a titkárság telefonos megkeresésüket a
beosztással kapcsolatban. Amennyiben technikailag lehetséges, próbálunk megoldást találni.

Írásbeli vizsga német nyelvből a 0002 tagozatkódú osztályba (a szóbelivel megegyező napon):
2023. március 1. (szerda), 11:00 órától, az előre nyilvánosságra hozott beosztás szerint
2023. március 2. (csütörtök), 11:00 órától, az előre nyilvánosságra hozott beosztás szerint
2023. március 3. (péntek), 9:00 órától, az előre nyilvánosságra hozott beosztás szerint.
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A vizsgázók beosztása 2023. február 27-én, hétfőn kerül ki az intézmény honlapjára.
Kérjük, akik már korábban tudnak róla, hogy valamelyik vizsganap nem jó számukra, azok előre
jelezzék, hogy ezt lehetőség szerint figyelembe vehessük.
Legkésőbb február 28-án, kedden 16 óráig fogadja a titkárság telefonos megkeresésüket a
beosztással kapcsolatban. Amennyiben technikailag lehetséges, próbálunk megoldást találni.
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.

Rangsorolás
A jelentkezők felvételi eljáráson vesznek részt, amelynek eredményeként az iskola felvételi
rangsort készít. A felvételi döntés a jelentkezőnek a rangsorban elfoglalt helyezése, valamint az
iskola által felvehető tanulói létszám függvényében történik.

A rangsor kialakításának meghatározó elemei:
 felvételi eljárás során szerzett pontszám (bizonyítvány+írásbeli+szóbeli)
 egyenlő pontszám esetén a következő feltételeket nézzük meg:
1. matematika központi írásbeli pontszáma
2. magyar központi írásbeli pontszáma (0001) illetve német helyi írásbeli pontszáma (0002)
3. szóbeli vizsgán szerzett pontszám
4. testvér ide jár
A felvételi vizsgák időpontjáról külön értesítést nem küldünk!
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A felvételi eljáráshoz kapcsolódó legfontosabb időpontok:

2022. december 2.

2023. január 21. 10:00
2023. január 31. 14:00
2023. január 26. 08:00-16:00

2023. január 27. 16:00
2023. február 27.
2023. február 28. 16:00
2023. március 1. 11:00-től

2023. március 2. 11:00-től

2023. március 3. 09:00-től

2023. március 6. 08:00-16:00
2023. március 7. 16:00-ig
2023. március 17.
2023. március 21–22.
2023. április 28.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező
intézménybe.
Központi írásbeli felvételi vizsgák
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák azoknak, akik az előző
írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
Központi írásbeli dolgozatok megtekintése és az értékelő lapok
kiadása (a pótnapon vizsgázóknak külön egyeztetett időpontban)
Helyszín: Könyvtár
Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje az intézmény
titkárságán
Nyilvánosságra hozzuk a szóbeli meghallgatás és a német írásbeli
vizsga (csak a 0002 tagozatkódon) egyéni időbeosztását
Eddig az időpontig fogadja a titkárság a beosztással kapcsolatos
megkereséseket
Szóbeli meghallgatás egyéni beosztás szerint az általános felvételi
eljárás keretében németből (0002 tagozat) illetve magyarból (0001
tagozat), és német írásbeli (0002 tagozat).
Szóbeli meghallgatás egyéni beosztás szerint az általános felvételi
eljárás keretében németből (0002 tagozat) illetve magyarból (0001
tagozat), és német írásbeli (0002 tagozat).
Szóbeli meghallgatás egyéni beosztás szerint németből (0002
tagozat) illetve magyarból (0001 tagozat), és írásbeli németből
(0002 tagozat).
Német nyelv írásbeli dolgozatok megtekintése Helyszín:
könyvtár
Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje a német írásbeli
dolgozatokra vonatkozóan az intézmény titkárságán
Ideiglenes felvételi jegyzék közzététele
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában.
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy
az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános
iskoláknak.
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