Az
Óbudai Gimnázium felvételi tájékoztatója
a
2021-2022-es
tanévre
Szűcs József
igazgató

A tanév nagy kérdése a 6. és a 8.
évfolyamosok számára:

Az
Óbudai Gimnáziumba

4 évfolyamos GIMNÁZIUMI képzés

Emelt szintű ANGOL nyelvű csoport
9. A
30 fő

Emelt szintű FRANCIA nyelvű csoport
Emelt szintű NÉMET nyelvű csoport

9. D
30 fő

7. b
30 fő

7. C
30 fő

Emelt szintű FIZIKA , emelt óraszámú MATEMATIKA– Idegen nyelv
(angol 1. nyelv)
Emelt szintű TÖRTÉNELEM, emelt óraszámú MATEMATIKA – Idegen
nyelv (angol 1. nyelv)

A 6 évfolyamos képzésben a 7-8. évfolyamon az idegen nyelvet emelt
óraszámban ( 4 óra) és a természettudományos tantárgyakat (biológia,
kémia, földrajz, fizika) magasabb óraszámmal tanítjuk.
A nyelvi emelt szintű képzésben az első idegen nyelvet 5 órában, míg a
második idegen nyelvet 4 órában tanítjuk csoportbontásban.
Második idegen nyelvet az angol, német, francia, olasz és orosz nyelvekből
választhatják, évfolyam szerinti csoportbontásban.

Az emelt szintű fizika és történelem tantárgyakat heti

4

órában

csoportbontásban, az angol nyelvet és a matematikát szintén heti 4 órában,

S z í n e s d i á ké l e t
Énekkar
Rendezvények
Sítábor

DIÁKNAP
Gólyatábor Balatonszemesen
Nyári tábor Zamárdiban

Jó társaság
Aktív SZMK
Külföldi kapcsolatok

Külföldi kapcsolatok
Amszterdam
(Hollandia)

Szentpétervár
(Oroszország)

Vilsbiburg
(Németország)

Eredményeink

Tudnivalók a felvételivel kapcsolatban
1.

A felvétel szabályai

Valamennyi képzési formában jelentkezni kell, és a felvétel követelménye, hogy a diák részt
vegyen a KÖZPONTI ÍRÁSBELI vizsgán.
2.

A felvételi pontszámok számításának szabályai
4 évfolyamos képzés
Hozott pontok

6-7. évfolyam év végi
magyar irodalom, nyelvtan,
idegen nyelv, matematika,
történelem osztályzatai,
7. évfolyam:
biológia, földrajz, kémia,
fizika osztályzatok közül a
jelentkező számára a két
legkedvezőbb osztályzat

Szerzett pontok

Hozott pontok

Szerzett pontok

5. év végi és a 6. évfolyam félévi:

matematika,
magyar nyelv
központi írásbeli
vizsga

a 7. évfolyam év végi
osztályzatokat 2X szorzóval
számítjuk

max: 95 pont

6 évfolyamos képzés

magyar irodalom, nyelvtan,
idegen nyelv, matematika,
történelem, természetismeret
tantárgyak osztályzatai

matematika,
magyar nyelv
központi írásbeli
vizsga

a magyar irodalom és a
történelem osztályzatokat 2X
szorzóval számítjuk

50 + 50 = 100 pont

Elérhető maximális pontszám:

195 pont

max: 80 pont

50 + 50 = 100 pont

Elérhető maximális pontszám:

180 pont

Tudnivalók a felvételivel kapcsolatban
3.

KÓD

0010

Az egyes képzési területek kódszámai

A képzési forma megnevezése

Felvehető

Hat évfolyamos gimnáziumi képzés

60 fő

4 évfolyamos gimnáziumi képzés

0011

Emelt szintű ANGOL nyelvű csoport

10 fő

0012

Emelt szintű FRANCIA nyelvű csoport

10 fő

0013

Emelt szintű NÉMET nyelvű csoport

10 fő

0021

Emelt szintű FIZIKA, emelt óraszámú MATEMATIKA – IDEGEN NYELV

15 fő

0022

Emelt szintű TÖRTÉNELEM, emelt óraszámú MATEMATIKA - IDEGEN NYELV

15 fő

Tudnivalók a felvételivel kapcsolatban
4.

A felvételi eljárással kapcsolatos időpontok

Időpont

Tevékenység

2020. október 21-től

A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ füzet elérhető az iskola honlapján

2020. november 17-től

A felvételi igazgatói tájékoztató elérhető az iskola honlapján

2020. november 23. 8:00-12:00

2020. november 24. 12:00-17:00
E L M A R A D

Központi írásbeli felvételire jelentkezési lapok személyes átvétele az Óbudai
Gimnáziumban

Nyílt nap

2020. december 4.

Az írásbeli vizsga jelentkezési lapjának beadási határideje.

2021. január 23. 10:00

Központi írásbeli felvételi vizsga matematika és magyar nyelvből.

2021. január 28. 14:00

Pótló írásbeli vizsga.

2021. február 1. 08:00-16:00

Az írásbeli dolgozatok megtekintése.

2021. február 2. 16:00-ig

Az írásbeli dolgozatokkal kapcsolatos észrevételek benyújtása.

2021. február 5. 08:00-16:00

Az írásbeli eredményről szóló „Értékelő lap” átvétele az intézményben.

2021. február 19.

A felvételi lapokat az általános iskolák továbbítják (4 és 6 osztályos képzés).

2021. március 16. 16:00

Az Ideiglenes felvételi jegyzék közzététele az iskola honlapján és a hirdetőtáblán.

2021. március 18. 8:00-16:00

A módosított „Tanulói adatlapok” egyeztetése az Óbudai Gimnáziumban

2021. április 30. 16:00

A felvettek ill. az elutasítottak jegyzékének közzététele

2021. május 25. 17:00

Felvett tanulóinknak szülői értekezlet. / Reméljük már személyesen megtarthatjuk/

… és végül.

Az intézmény elérhetőségei:

 1033 Budapest, Szentlélek tér 10.
 +36-1-368-6850; /: +36-1-250-1211
iroda@obudaigimnazium.hu ; titkarsag@obudaigimnazium.hu

http://www.obudaigimnazium.hu

