Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium
Budapest
Szabadság u. 23.
1028

Telefon: 397-4569
Fax:
376-8344
e-mail: klebi@klebelsberg.edu.hu
www.klebi.hu

ügyiratszám: Klik 035327001/02525-1/2022
OM azonosító: 035327
TÁJÉKOZTATÓ
A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium 2023. szeptember 1-jétől induló
öt évfolyamos gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról

Tagozatkód: 0001 (angol nyelvi előkészítő)
A 9.ny évfolyamon nyelvi előkészítő osztály működik, melyben angol és német nyelvtanulási
lehetőséget kínálunk. Ezen az évfolyamon az angol nyelvet heti 12 órában, a német nyelvet heti
6 órában oktatjuk szintek szerinti csoportbontással. A nyelvekből a csoportba sorolást a
beiratkozáskor a nyelvtanárok végzik el.
A további órakeret felbontása a nyelvi előkészítő évfolyamon a következőképpen alakul:
digitális kultúra
3 óra (csoportbontásban)
magyar nyelv –és irodalom (képességfejelesztés)
2 óra
matematika (képességfejelesztés)
3 óra
testnevelés
5 óra
osztályfőnöki
1 óra
Iskolánk a felvételi eljárás során a hozott pontszámok, a központi írásbeli eredménye, illetve a
szóbeli felvételi összeredménye alapján állítja össze a felvehetők rangsorát.
A hozott pontszámok számításának módja:
Elérhető maximális pontszám 50 pont, (az összesen megszerezhető pontok maximum 25 %-a)
amit a következő módon állapítunk meg:
A 7. évfolyamon az év végi és 8. évfolyamon a félévi bizonyítványban szereplő magyar
irodalom, magyar nyelvtan, matematika, történelem, idegen nyelv jegyeiből számítjuk ki.
Az iskolánkba felvételizni szándékozó nyolcadikos diákok részére alapkövetelmény a felvételi
eljárást megelőző, ún. EGYSÉGES KÖZPONTI felvételi megírása mindkét vizsgarészből
(„tantárgyból”). Iskolánk lehetőséget biztosít a központi felvételi megírására.
Az Alapdokumentumban foglaltak szerint felvehető Sajátos Nevelési Igényű és BTMN-es
tanulók esetében a felvételi eljárás során figyelembe vesszük a szakértői véleményekben
foglaltakat. Az iskolánkba jelentkező és szakértői véleménnyel rendelkező diákoknak a
felvételi iratokhoz csatolniuk kell a szakvéleményt.

A központi írásbeli felvételi időpontja:

2023. január 21. (szombat) 10.00-12.00-ig
Pótfelvételi:

2023. január 31. (kedd) 14.00-16.00-ig
(csak előre bejelentett, igazolt hiányzás esetén)
Jelentkezési határidő a központi írásbeli vizsgára: 2022. december 2. (péntek)
Az írásbeli vizsga részei: matematika (45 perc), magyar nyelv (45 perc). Sajátos nevelési igényű
tanulók számára – amennyiben a Szakértői Bizottság véleményét csatolta és kérelmet nyújtott
be –, intézményvezetői határozattal biztosítjuk a kérelemben foglalt kedvezményeket.
Az írásbeli vizsgát követően 2023. február 1-én szerdán, 8.00 és 16.00 óra között az iskola
közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat az írásbeli vizsga eredményéről. Ekkor a javított felvételi
dolgozatok megtekinthetők az iskola könyvtárában. Ugyanekkor az Oktatási Hivatal által
kiadott és a tanuló nevére kiállított értékelő lap átadásra kerül. Amennyiben a tanuló más
iskolában írja a központi felvételi vizsgát, ennek eredményéről szóló értékelő lapot a
jelentkezési laphoz csatolni kell! (Legkésőbb február 10-ig!)
Szóbeli felvételi időpontja:

2023. március 8-10. (szerda, csütörtök, péntek) 9 órától
Pót szóbeli:

2023. március 16. (csütörtök) 14 órától
(csak igazolt hiányzás esetén)
A szóbeli felvételi elemei:

magyar nyelv- és irodalomból elsősorban a szövegértést, a
szóbeli szövegalkotást vizsgáljuk,
matematikából a logikai gondolkodásra helyezzük a hangsúlyt,
beszélgetés, mely a felvételiző általános tájékozottságát
térképezi fel.
A szóbeli felvételi témakörei:
személyes bemutatkozás, önismeret elemei, érdeklődés, egy számára fontos irodalmi mű
bemutatása, matematikai, logikai feladatok megoldása, általános tájékozottság, iskolaválasztás
indoklása, személyes motivációk.

A felvételi eljárás során megszerezhető pontok:
Az általános iskola 7. év végi és 8. félévi eredményei alapján (l. tanulóink):
A központi írásbeli vizsga eredményei alapján:
Az iskolai szóbeli vizsga eredményei alapján:
Összesen:

50 pont
100 pont
50 pont
200 pont

Nem felvehető minősítést kap az a tanuló, akinek a központi írásbeli felvételi eredménye
bármely tárgyból 25 % alatti, vagy a hozott pontjai nem érik el a 25 pontot, vagy a szóbeli
felvételin 50 % alatti eredményt ér el
.

Egy osztályt indítunk maximum 32 fővel.
A felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának szabályai:
A fenti ponttáblázat alapján a tanulókat a megszerzett pontjaik szerint rangsoroljuk.
Pontazonosság esetén a sorrendet a következő szempontok határozzák meg:
-

A központi írásbelin elért magasabb pontszám
A szóbeli vizsgán megszerzett magasabb pontszám
Hátrányos helyzetű tanuló
Kerületi lakos
Akinek különleges helyzete ezt indokolja

A felvehetők listáját 2023. március 17-én lehet megtekinteni, a portával szembeni
hirdetőtáblán (és az iskola honlapján). Külön értesítést nem küldünk.
Ez a lista aszerint állítja sorrendbe a felvételizőket, hogy kit tekint felvehetőnek vagy nem
felvehetőnek.
A számítógépes központ csak a felvehetőnek minősített tanulókból jelöli ki a Klebelsberg
Kuno Gimnáziumba felvetteket, a szülők által megadott adatlapon sorrendbe állított iskolák
alapján. Az Oktatási Hivatal értesítése (legkésőbb 2023. április 21.) után írásban értesítjük a
tanulókat és az általános iskolákat a felvételi eredményéről legkésőbb április 28-ig.
2022. november 17-én 18.00-tól igazgatói tájékoztató az érdeklődő szülőknek.
Ez az eljárásrend valamennyi jelentkezőre vonatkozik.

A tájékoztatóban külön nem részletezett kérdésekről a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
rendelkezik.

Bp., 2022. 10. 10.
Rósa Viktor
intézményvezető

