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Nyitott napok ideje

2019. november 19 – 22.

Pályaválasztási szülői értekezlet időpontja
Felvételi vizsga információk

2019. október 21. és november 18. 17 óra - aula
Hozott pontok:




7. év vége és 8. félév
tantárgyak: történelem, idegen nyelv, biológia
szerezhető pont: 30 pont

Szerzett pontok:





Milyen tanulási, egészségügyi problémával
fogad jelentkezőket?

központi írásbeli
o időpont: 2020. január 18. 10 órától
o pótnap: 2020. január 23. 14 órától
o tantárgyak: magyar, matematika
o szerezhető pont: 100 pont
szóbeli meghallgatás
o időpont: 2020. február 29. 8 órától
o pótnap: 2020. március első hete
o minden jelentkező behívásra kerül
o szerezhető pont: 40 pont
Összesen 170 pont szerezhető

mozgásszervi
fogyatékos,
beilleszkedési,
tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek
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Tagozati kódok:
Osztály

Képzési forma

Ágazat/tagozat

Tagozati kód

XXVI. Kereskedelem
1 (34 fő)

technikum



kereskedő és webáruházi
technikus kimenetel
5 évfolyamos



0010

XXIV. Közgazdaság
1 (34 fő)

technikum



vállalkozási ügyviteli
ügyintéző kimenetel
5 évfolyamos



0011

XXIV. Közgazdaság

1 (34 fő)

technikum

pénzügyi-számviteli
ügyintéző kimenetel
1+5 évfolyamos
angol nyelvi előkészítő
évvel




0012

XXIV. Közgazdaság
1 (34 fő)

technikum



pénzügyi-számviteli
ügyintéző kimenetel
5 évfolyamos



0013

0,5 (17 fő)

gimnázium

4 éves informatika tagozat

0014

1 (34 fő)

gimnázium

4 éves emelt angol tagozat

0015

0,5 (17 fő)

gimnázium

4 éves természettudományi
tagozat

0016

0,5 (17 fő)

gimnázium

4 éves humán tagozat

0017

1,5 (51 fő)

gimnázium

4 éves média tagozat

0018

5 éves angol-magyar két tanítási
nyelvű képzés
1 (34 fő)

1 (34 fő)

gimnázium

gimnázium

0019




kétnyelvű érettségi
felsőfokú nyelvvizsga

5 éves angol nyelvi előkészítős
képzés
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0020

0,5 (17 fő)

gimnázium

5 éves német nyelvi előkészítős
képzés

0021

0,5 (17 fő)

gimnázium

5 éves spanyol nyelvi előkészítős
képzés

0022

Egyéb kiegészítések:












Tagozat jelentése a gimnáziumban: A 9. és a 10. évfolyamon a tanulók a tagozati tantárgyat
emelt óraszámban és csoportbontásban tanulják. A 11. és a 12. évfolyamokon fakultációs órák
keretében folytathatja a tagozati tantárgyakat, illetve választhat másikat érdeklődési és
továbbtanulási céljainak megfelelően.
Választható nyelvek: A gimnáziumban a spanyol és a német nyelvi előkészítő kivételével
minden képzési formánál az angol szerepel első nyelvként. Választható második nyelvek:
francia, német, olasz, orosz és spanyol. Az ötéves képzések esetében a második idegen nyelv
a második évfolyamtól indul.
Szakértői vélemények kezelése: Azon tanuló, aki érvényes szakértői véleménnyel rendelkezik,
a központi írásbelire való jelentkezéssel egyidejűleg benyújtja a gondviselő kérelmét és a
szakértői véleményt az iskola igazgatója felé. A központi írásbelit minden tanuló megírja, de a
javítás és a pontszámítás során figyelembe vesszük az adható felmentéseket/ írásbeli idejének
meghosszabbítását, illetve a tanuló összpontszámát iskolánkba történő jelentkezés esetében
arányosan számítjuk ki. A jelentkezőt így hátrány nem éri.
Központi írásbeli eredményeinek megtekintése: Az értékelő lapot és a dolgozatot
személyesen lehet átvenni és megtekinteni személyi okmánnyal az iskola által meghatározott
időpontban. A dolgozatról telefonnal kép készíthető. Jogorvoslati lehetőség a megtekintést
követő munkanapon 16 óráig nyújtható be az iskola vezetője felé.
Szóbeli meghallgatás: Minden jelentkezőt meghallgatunk. A szóbeli elbeszélgetésről külön
értesítést, postai levelet nem küld az iskola. A tanulók beosztása az iskola honlapján fog
megjelenni OM azonosítóval. Amennyiben ütközés van másik középfokú iskola szóbeli
időpontjával akkor kérjük, hogy írásban jelezze felénk új időpont egyeztetése miatt.
Az iskola e-mail címe: iskola@budaikozepiskola.hu
A tanulónak hoznia kell: személyi okmányt, illetve ha a tanuló érdeklődési köréhez
kapcsolódóan be szeretné mutatni tevékenységét az ahhoz kapcsolódó anyagokat.
Időpontok:
o központi írásbelire jelentkezés: 2019. december 6.
o jelentkezési lap benyújtása: 2020. február 19.
o jelentkezők felvételi jegyzéke: 2020. március 16.
 iskolai honlapon megjelenik a tanuló OM azonosítójával
o tanulói adatlapok módosításának lehetősége: 2020. március 19-20.
o egyeztetett felvételi jegyzékről való kiértesítés: 2020. április 30.
 iskolai honlapon megjelenik a tanuló OM azonosítójával
o rendkívüli felvételi eljárás: 2020. május 11 – 22.
 az iskola igazgatójához kell a kérelmet benyújtani
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