A Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium
Felvételi Szabályzata a

2018-2019-es tanévre
(OM azonosító: 035249)

1. Általános szabályok a felvételivel kapcsolatban.
A felvételi szabályzat A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény és Az emberi
erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról alapján
készült.
Gimnáziumunk mindegyik tanulmányi területére a jelentkezés feltétele a központi
magyar nyelvi és matematika írásbeli felvételi vizsgán való részvétel. A felvételi
pontok számításánál a vizsgaeredményen kívül az általános iskolai tanulmányi
eredményeket is figyelembe vesszük.
A nevelőtestület 12/2008. (2008. 09. 01.) határozata alapján a felvételi pontok
számítása a Szerb Antal Gimnáziumban a következő módon történik:
Tanulmányi eredmény (az általános iskolából):
maximum 50 pont
Szerezhető pontszám a központi felvételi írásbeli vizsgán: maximum 100 pont
Összesen megszerezhető pont:

150 pont

A végleges felvételi jegyzéket kizárólag az elért összpontszám alapján készítjük el.
Szóbeli vizsgát a gimnázium egyik tanulmányi területén sem szervezünk.
Speciális értékelési szabályok az írásbeli felvételi vizsgán és a felvételi
jelentkezéskor Az Nkt. 51. § (5) bek. alapján az SNI-s tanulók részére:
A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapján kérjük jelölni, ha a tanuló
részére kedvezményt kérnek a feladatlapok megírásával kapcsolatban.
A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni a szakértői bizottság szakvéleményének
másolatát, valamint a szülő konkrét mentességre vonatkozó kérelmét.

Kedvezményként adható:
 Időhosszabbítás (tantárgyanként 20-25 perc)
 Segédeszköz használat (pl. számológép)
 Az írásbeli dolgozat egy részének értékelése alóli felmentés
(helyesírás értékelése alóli felmentés)
A fenti három lehetőség közül kérjük a megfelelőt jelezni!
A felvételi jelentkezési laphoz is kérjük, csatolják a mentességi kérelmet, és az azt
alátámasztó szakértői vélemény fénymásolatát.
Amennyiben a tanuló az egyik tantárgyból mentességet kapott, a másik tantárgyból
elért eredménye kerül duplázásra.
Felvételi rangsorolás:
A felvételizők rangsorolása az elért pontszám alapján történik. Az azonos pontszámot
elért tanulók rangsorolását az iskola Házirendjében lefektetett szabályozás alapján a
következő elvek szerint végezzük.
Ha két vagy több felvételiző azonos pontszámot ér el, a felvétel sorrendjét az alábbiak
szerint állapítjuk meg:
1.
2.
3.
4.
5.

Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
Lakóhelye vagy tartózkodási helye a XVI. kerületben van
A központi írásbeli felvételin több pontot szerzett
Testvére iskolánk tanulója
Családi kötődése van a gimnáziumhoz (pl. szülei is a gimnáziumba
jártak)

Kérjük, hogy e körülmények fennállását a jelentkezési lapon megjegyzésként
szíveskedjenek feltüntetni.

2. Tudnivalók a 6 évfolyamos képzésre jelentkezők számára:
A hozott pontszámot az 5. osztály év végi és a 6. osztály félévi eredménye alapján
számítjuk. (2x5x5 pont) maximum: 50 pont






magyar irodalom
magyar nyelv
matematika
történelem
idegen nyelv

Ha a magyar nyelv és irodalom tantárgyból a tanulónak egy osztályzata van, akkor az
duplán számít.
A szerzett pontszámot a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján
számoljuk:
magyar nyelv és irodalom:
matematika:

maximum: 50 pont
maximum: 50 pont

Elérhető maximális pontszám:

100 pont

A hozott és szerzett pontok összege maximálisan 150 pont
Szóbeli vizsgát a gimnázium egyik tanulmányi területén sem szervezünk.
Speciális értékelési szabályok az írásbeli felvételi vizsgán és a felvételi
jelentkezéskor Nkt. 51. § (5) bek.:
A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapján kérjük jelölni, ha a tanuló
részére kedvezményt kérnek a feladatlapok megírásával kapcsolatban.
A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni a szakértői bizottság szakvéleményének
másolatát, valamint a szülő konkrét mentességre vonatkozó kérelmét.
Kedvezményként adható:
 Időhosszabbítás (tantárgyanként 20-25 perc)
 Segédeszköz használat (számológép)
 Az írásbeli dolgozat egy részének értékelése alóli felmentés
(helyesírás értékelése alóli felmentés)
A fenti három lehetőség közül kérjük a megfelelőt jelezni!

A felvételi jelentkezési laphoz is kérjük, csatolják a mentességi kérelmet, és az azt
alátámasztó szakértői vélemény fénymásolatát.
Amennyiben a tanuló az egyik tantárgyból mentességet kapott, a másik tantárgyból
elért eredménye kerül duplázásra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a meghirdetett 0001-es tanulmányi
területre kizárólag azok jelentkezhetnek, akik az általános iskolában angol
nyelvet tanultak, és abból legalább 2 év végi osztályzattal rendelkeznek.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a meghirdetett 0002-es tanulmányi
területre kizárólag azok jelentkezhetnek, akik az általános iskolában német
nyelvet tanultak, és abból legalább 2 év végi osztályzattal rendelkeznek.

3. Tudnivalók a 4 évfolyamos gimnáziumi, és az 1+4 évfolyamos
angol nyelvi előkészítő képzésre jelentkezők számára:
A hozott pontszámot az 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredménye alapján
számítjuk. (2x5x5 pont) maximum: 50 pont






magyar irodalom
magyar nyelv
matematika
történelem
idegen nyelv

Ha a magyar nyelv és irodalom tantárgyból a tanulónak egy osztályzata van, akkor az
duplán számít.
A szerzett pontszámot a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján
számoljuk:
magyar nyelv és irodalom:
matematika:

maximum: 50 pont
maximum: 50 pont

Elérhető maximális pontszám:

100 pont

A hozott és szerzett pontok összege maximálisan 150 pont
Szóbeli vizsgát a gimnázium egyik tanulmányi területén sem szervezünk.
Speciális értékelési szabályok az írásbeli felvételi vizsgán és a felvételi
jelentkezéskor Nkt. 51. § (5) bek.:
A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapján kérjük jelölni, ha a tanuló
részére kedvezményt kérnek a feladatlapok megírásával kapcsolatban.
A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni a szakértői bizottság szakvéleményének
másolatát, valamint a szülő konkrét mentességre vonatkozó kérelmét.
Kedvezményként adható:
 Időhosszabbítás (tantárgyanként 20-25 perc)
 Segédeszköz használat (számológép)
 Az írásbeli dolgozat egy részének értékelése alóli felmentés
(helyesírás értékelése alóli felmentés)
A fenti három lehetőség közül kérjük a megfelelőt jelezni!

A felvételi jelentkezési laphoz is kérjük, csatolják a mentességi kérelmet, és az azt
alátámasztó szakértői vélemény fénymásolatát.
Amennyiben a tanuló az egyik tantárgyból mentességet kapott, a másik tantárgyból
elért eredménye kerül duplázásra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a meghirdetett 0021-es tanulmányi
területre kizárólag azok jelentkezhetnek, akik az általános iskolában angol
nyelvet tanultak, és abból legalább 2 év végi osztályzattal rendelkeznek.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a meghirdetett 0022-es tanulmányi
területre kizárólag azok jelentkezhetnek, akik az általános iskolában német
nyelvet tanultak, és abból legalább 2 év végi osztályzattal rendelkeznek.

A 0031-es tanulmányi területre lehet jelentkezni függetlenül attól, hogy a
tanuló milyen nyelvet tanult az általános iskolában.
Kmf.
...................................................
Inotai István
intézményvezető

