BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM
ÉS KOLLÉGIUM
Felvételi tájékoztató a 2017/2018-as tanévre
Az iskola adatai:
OM kód:
Címe:
Telefon/fax:
email:
honlap:
Induló osztályok:
Tagozatkód

035357
1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 2-4.
487-0964
igazgato@egytemi.hu
www.egyetemi.hu
6 és 4 évfolyamos általános tantervű gimnázium
6 évfolyamos képzés esetén 01
4 évfolyamos képzés esetén 02

Média
A négy évfolyamos képzésben résztvevő és a média iránt érdeklődő diákok számára lehetőséget teremtünk az újságírás, a fényképezés, a film- és forgatókönyv, rádió- és TV műsorok készítésének és a keresztény értékeken alapuló kommunikációs kultúra alapjainak elsajátítására. Az ez
iránti igényét a felvételizőnek, a szóbeli meghallgatás során kell jeleznie.
Tanulmányi kötelezettség
9-10. évfolyam: 2-4 óra/hét (délutáni elfoglaltság) a munka típusától függően.
11-12. évfolyam: fakultációs tantárgyként folytathatják azok, akik 9-10. évfolyamon részt vettek a
képzésben.

A GIMNÁZIUMBA VALÓ BEJUTÁS ALAPFELTÉTELEI
A jelentkezési lapok határidőn belüli – legkésőbb 2017. február 15. – eljuttatása a gimnáziumhoz,
melyhez kérünk mellékelni egy, a szülő(k) által írt rövid motivációs levelet, mivel olyan diákok jelentkezését várjuk, akik számára természetes és elfogadott az egyházi iskola környezete, légköre,
szellemisége, követelménye. Kérjük a szülő(ke)t, hogy a motivációs levélben térjen(ek) ki a tanuló
o aktuális családi környezetére
o hitéleti gyakorlatára
 egyházközségi hovatartozására, (amennyiben nincs, indokolja meg);
 hittanoktatásban való részvételére;
 amennyiben részt vesz valamely valláserkölcsi alapon működő közösségben (cserkészet, Regnum, templomhoz kapcsolódó énekkari-, ministráns-, hittanos-, karitatív közösség stb.), akkor az abban való szerepvállalására;
 érdeklődési körére (sport, zene, művészetek, hobby stb.)
o
levelükhöz kérjük, csatoljanak:
 egy olyan keresztlevél-másolatot, melyre rávezették a keresztséget követő szentségek (első gyónás, elsőáldozás, bérmálás) felvételét. Amennyiben gyermeke nincs
megkeresztelve, vagy nem él gyakorló vallásos életet, kérjük indokolja meg, miért
kívánja őt iskolánkba járatni;
 plébánosi, lelkészi (nem iskolai hittanári) ajánlást.
 az írásbeli felvételi vizsga értékelő lapjának másolatát (csak a négy évfolyamos
képzés esetén)
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FELVÉTELI ELJÁRÁS
A 9. ÉVFOLYAMRA JELENTKEZŐK SZÁMÁRA
(központi írásbeli szükséges)





Jelentkezés a központi írásbeli felvételire:
Központi írásbeli felvételi:
o Dolgozatok megtekintése:
Pótló írásbeli felvétel:
o Pótló dolgozatok megtekintése:
Szóbeli meghallgatás:

határidő: 2016.12.09. (péntek)
időpont: 2017.01.21.(szombat) 10 óra
időpont: 2017.02.02.(csütörtök) 8-16 óra
időpont: 2017.01.26.(csütörtök) 14 óra
időpont: 2017.02.02.(csütörtök) 8-16 óra
időpont: 2017.02.20.-2017.03.09.(értesítés alapján)

Gyermeküket válás/különélés miatt egyedül nevelő szülők esetében, gyermekük másik szülőjétől írásos beleegyező nyilatkozatot kérünk, melyben arról nyilatkozik, hogy hozzájárul gyermekének iskolánkba való felvételi kérelmének beadásához.
A szóbeli meghallgatás keretében
 hittani ismeretetek számonkérése – alapvető (elsőáldozási) hittani ismereteket kérünk számon.
 együttműködési nyilatkozat aláírása, melyben a felvételiző és szülei arról nyilatkoznak, hogy elfogadják az iskola keresztény értékrend szerint történő nevelési elveit, hitéleti rendjét. A nyilatkozatot a szülőknek és a jelentkezőnek szülei jelenlétében kell aláírnia.

FELVÉTELI ELJÁRÁS
A 7. ÉVFOLYAMRA JELENTKEZŐK SZÁMÁRA
(központi írásbeli nem szükséges)
Személyes találkozás a jelentkezővel és szüleivel: 2017.02.20.-2017.03.09.(értesítés alapján)
A találkozás keretében
 hittani ismeretetek számonkérése – alapvető (elsőáldozási) hittani ismereteket kérünk számon.
 együttműködési nyilatkozat aláírása, melyben a felvételiző és szülei arról nyilatkoznak, hogy elfogadják az iskola keresztény értékrend szerint történő nevelési elveit, hitéleti rendjét. A nyilatkozatot a szülőknek és a jelentkezőnek szülei jelenlétében kell aláírnia.
Gyermeküket válás/különélés miatt egyedül nevelő szülők esetében, gyermekük másik szülőjétől írásos beleegyező nyilatkozatot kérünk, melyben arról nyilatkozik, hogy hozzájárul gyermekének iskolánkba való felvételi kérelmének beadásához.

A GIMNÁZIUMBA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA
A jelentkezés:
 a 4 évfolyamos képzés esetén a központilag kiadott jelentkezési lapon történik, melyet az általános iskolákban állítanak ki, vagy letölthető a www.oktatas.hu honlapról, és gimnáziumunk belső jelentkezési lapjával (beszerezhető a gimnázium portáján és titkárságán, valamint letölthető az iskola honlapjáról: www.egyetemi.hu)
 A 6 évfolyamos képzés esetén a gimnázium belső jelentkezési lapjával (beszerezhető a gimnázium portáján és titkárságán, valamint letölthető az iskola honlapjáról:
www.egyetemi.hu), és/vagy a központilag kiadott jelentkezési lapon történik, mely beszerezhető az általános iskolákban, vagy letölthető a www.oktatas.hu honlapról.
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A FELVÉTELI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA
Iskolánk a felvételi kérelmekről, a beérkezett jelentkezési anyag kiértékelése alapján, valamint az
aláírt együttműködési megállapodás meglétét figyelembe véve állítja össze a felvételre ajánlott diákok elsődleges sorrendjét.
A tanulmányi eredmények beszámítása:
 6 évfolyamos képzés esetén:
az 5. év végi, ill. a 6. félévi szaktárgyi eredmények alapján.


4 évfolyamos képzés esetén a rangsorolás az alábbiak szerint történik:
magyar nyelv központi írásbeli:
50 pont
matematika központi írásbeli:
50 pont
hittan ismeretek:
30 pont
tanulmányi eredmény (hozott pontok): 50 pont
szóbeli beszélgetés:
20 pont
Összesen:
200 pont

BTM-es tanulók felvételi kérelmének elbírálása
Minden gyermek felvétele egyéni elbírálás alá esik az előzetes szakértői vélemény alapján.
Rangsorolás:
A tanulmányi eredmények számszerű átlaga alapján, valamint motivációs levélben megfogalmazott
elkötelezettség, a plébánosi, lelkészi ajánlás, a hittan felvételi eredmény, illetve a megtett nyilatkozat figyelembevételével történik.
Értesítés:
Az ideiglenes felvételi jegyzék 2017. március 10-től az iskola portáján és honlapunkon is megtekinthető lesz, vagy arról telefonon felvilágosítást lehet kérni.
Minden jelentkezőtől kérjük, hogy a jelentkezési lappal együtt – a kiértesítések céljából – 3 db, normál levél méretű, saját névre megcímzett és felbélyegzett borítékot küldjön el az iskola címére.

Endrédi Józsefné
igazgató
Kelt: Budapest, 2016. szeptember 28.
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