Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium
Felvételi tájékoztató
2021. szeptembertől mindkét induló osztályunk speciális tantervű képzésben részesül.
• „A” osztály: Angol-német emelt szintű képzés. Ebben az osztályban emelt óraszámban (heti 5
órában) tanulják a diákok az első idegen nyelvet, amely az osztály felének angol, a másik felének
német. Az idegen nyelvi tudást fejlesztve szorgalmazzuk az emelt szintű érettségi, illetve az
érettségi előtt a középfokú komplex nyelvvizsga megszerzését.

•

„B” osztály: Matematika-történelem emelt szintű képzés. A tanulók emelt óraszámban,
nívócsoportos bontásban tanulják a matematikát és a történelmet is. Cél, hogy matematika és
történelem tantárgyakból felkészüljenek a tanulók az emelt szintű érettségi vizsgára. Ebben az
osztályban a tanulók alaposabb betekintést kaphatnak mind a humán, mind a reál
tudományterületbe. Ez a képzés a felsőoktatás számos területére történő belépéshez komoly
esélyt biztosít.

Iskolánk 9. évfolyamára történő bekerüléséhez központi írásbeli felvételi vizsgát kell tenni. A jelentkezések
elbírálása a tanulmányi eredmény (hozott pontok) és a felvételi vizsga eredménye alapján történik. Szóbeli
felvételi vizsga nincs!
0001 kód
4 évfolyamos emelt szintű angol nyelv speciális tantervű gimnáziumi képzés.
Felvehető tanulólétszám: 15 fő.
Erre a képzésre olyan tanulók jelentkezhetnek, akik előzetesen már tanulták az angol nyelvet.
Második idegen nyelv: francia
Megszerezhető pontok:
Központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelv:
max. 50 pont
Központi írásbeli felvételi vizsga matematika:
max. 50 pont
Hozott pontok a 7. évfolyam tanév végi
és a 8. évfolyam 1. félévi eredményei alapján
max. 70 pont
Összesen max. 170 pont
A hozott pontok számításakor figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv (kétszeresen), irodalom,
matematika, történelem, angol nyelv (kétszeresen).
Elégtelen és elégséges osztályzatokért felvételi pontszám nem jár. A súlyozottan számított tantárgyak
esetében közepes osztályzatért felvételi pontszám nem jár.
0002 kód
4 évfolyamos emelt szintű német nyelv speciális tantervű gimnáziumi képzés.
Felvehető tanulólétszám: 15 fő.
Erre a képzésre olyan tanulók jelentkezhetnek, akik előzetesen már tanulták a német nyelvet.
Második idegen nyelv: angol
Megszerezhető pontok:
Központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelv:
max. 50 pont

Központi írásbeli felvételi vizsga matematika:
Hozott pontok a 7. évfolyam tanév végi
és a 8. évfolyam 1. félévi eredményei alapján

max. 50 pont

max. 70 pont
Összesen max. 170 pont
A hozott pontok számításakor figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv (kétszeresen), irodalom,
matematika, történelem, német nyelv (kétszeresen).
Elégtelen és elégséges osztályzatokért felvételi pontszám nem jár. A súlyozottan számított tantárgyak
esetében közepes osztályzatért felvételi pontszám nem jár.
0003 kód
4 évfolyamos emelt szintű matematika - történelem speciális tantervű gimnáziumi képzés
Felvehető tanulólétszám: 30 fő.
Erre a képzésre olyan tanulók jelentkezhetnek, akik előzetesen már tanulták az angol nyelvet.
Első idegen nyelv: angol, második idegen nyelv: német vagy francia
Megszerezhető pontok:
Központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelv:
max. 50 pont
Központi írásbeli felvételi vizsga matematika:
max. 50 pont
Hozott pontok a 7. évfolyam tanév végi
és a 8. évfolyam 1. félévi eredményei alapján:
max. 70 pont
Összesen max. 170 pont
A hozott pontok számításakor figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, matematika
(kétszeresen), történelem (kétszeresen), angol nyelv.
Elégtelen és elégséges osztályzatokért felvételi pontszám nem jár. A súlyozottan számított tantárgyak
esetében közepes osztályzatért felvételi pontszám nem jár.
A többcélú, összetett intézményünkbe járó 8. osztályos általános iskolásaink felvételi vizsga nélkül, az
osztályban tanító pedagógusok javaslata (a tanuló gimnáziumi felvételének legalább 70%-os támogatása),
illetve az iskola Pedagógiai Programjában meghatározottak alapján kerülhetnek be a gimnáziumi
tagozatra.
Amennyiben az adott tanuló kérelmét a tanárok döntő többsége nem támogatja, abban az esetben ezen
tanulók 7. év végi és 8. félévi eredményei az irányadóak a következő tantárgyakból: magyar nyelv,
irodalom, történelem, idegen nyelv és matematika. Amennyiben a jelzett időszakokban legalább 3,8-es
tanulmányi átlageredményt ér el a tanuló, akkor felvételt nyerhet iskolánk gimnáziumi tagozatára.
Ha két vagy több felvételiző azonos pontszámot ér el, a felvétel sorrendjét a jelentkezési lapon
megjegyzéséként feltüntetett alábbi körülmények alapján állapítjuk meg:
1. HHH tanuló
2. Lakóhelye vagy tartózkodási helye a XVI. kerületben van
3. A központi írásbeli felvételi vizsgán több pontot szerzett
4. A figyelembe vett tantárgyakból kerületi vagy magasabb szintű tanulmányi versenyt nyert
5. Testvére iskolánk tanulója, gondviselője az iskola dolgozója
6. Családi kötődése van az intézmény gimnáziumi tagozatához.

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
• Segédeszköz használat (pl. számológép)
• Az írásbeli dolgozat egy részének értékelése alóli felmentés (pl. helyesírás értékelése alóli felmentés)
Amennyiben a tanuló a hozott pontok számításkor figyelembe vett tantárgyak valamelyikéből mentesült
az értékelés alól, akkor ennél a tárgynál a többi tantárgyi eredmény átlagértékét vesszük figyelembe. Ha
a tanuló a mentesítés következtében az egyik írásbeli vizsgát nem tette le, a másik írásbeli eredményét
duplázzuk.

