A FELVÉTELI VIZSGÁINAK MENETÉRŐL
négy évfolyamos képzéseknél
A központilag szervezett egységes írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje:
2016. december 09. (péntek)
A gimnáziumban egységes írásbeli vizsgát szervezünk.
Egységes felvételi írásbeli vizsga 8. osztályosoknak
 írásbeli: 2017. január 21. (szombat) 10 óra
 pótló írásbeli 2017. január 26. (csütörtök) 14 óra
 a dolgozatok megtekintése: 2017. február 1. (szerda) 8-tól 16 óráig – ez az időpont a
jogszabályok változása miatt még változhat
Az egységes írásbeli vizsgákra a jelentkezési lapjukat benyújtó tanulónak nem küldünk vizsgabehívót.
A felvételizőknek a választott felvételinek megfelelő időpontokban a vizsga megkezdése előtt 15 perccel
kell a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban megjelenniük. A diákigazolványukat kérjük, hozzák magukkal.
A jelentkezők (egységes írásbeli vizsgákon) elért eredményeit 2017. február 9-én déltől a Berzsenyi
Dániel Gimnázium aulájában, valamint a honlapon (a jelentkezők nevét kódolva) tesszük közzé. A
vizsgák eredményéről szóló „Értékelőlapok’” a megtekintés napján vehetők át.
Azok a tanulók, akik az egységes írásbelit nem a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban írják meg,
gimnáziumi felvételi jelentkezési lapjukhoz mindenképpen csatolják a vizsga (vagy vizsgák)
eredményeit tartalmazó „Értékelőlap” másolatát.
A középiskolai felvételi jelentkezési lapok beérkezésének határideje:
2017. február 15. (szerda)
A jelentkezési lap beadása egyben a szóbeli vizsgákra történő jelentkezés. A jelentkezési lapon a
jelentkező iskolánk több tagozatát is megjelölheti egyszerre (lásd: tagozatkódok). Jelentkezési lapot az
általános iskolában lehet beszerezni, illetve az Internetről letölthető.
A szóbelire behívottak listáját legkésőbb 2017. február 20-án hozzuk nyilvánosságra a Berzsenyi Dániel
Gimnázium aulájában és a honlapon.
Az egyes tagozatokra a szóbeli vizsgákat 2017. február 22-23-án (szerdán-csütörtökön) 11 órától,
valamint 2017. február 24-én (pénteken) 8 órától tartjuk (egész nap) - előzetes beosztás alapján.
Minden speciális tantervű osztály esetében az adott szaknak megfelelő tárgyból kell szóbeli vizsgát
tenni (lásd: felvételi követelmények). Annak, aki több szakra is jelentkezik, annyi szóbeli vizsgát kell
tennie, ahány tagozatot megjelölt. Ez alól kivétel a nyelvi osztály, mert ott – függetlenül attól, hogy
olasz-angol, francia-angol vagy német-angol szakra jelentkezik valaki-, a felvételi vizsgák azonosak,
ezért bármely nyelvet is választja a jelentkező, csak egy szóbeli vizsgát kell tennie.
A szóbeli vizsgákat követően az aulában, valamint a honlapon tesszük közzé a végső rangsort
(ideiglenes felvételi jegyzék) legkésőbb 2017. március 10-én délig. Ez után a győri Felvételi Központ
dönt a felvételekről a rangsor és a felvételi adatlapok alapján. A jelentkezők a végső értesítést a
felvételről vagy az elutasításról 2017. április 26-ig kapják meg írásban.

FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁS
A NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSEKRE
(nyolcadik osztályosok számára)
Mindegyik osztályunkba felvételi vizsgával lehet bekerülni.
A felvételi összeredményébe beszámítjuk az általános iskolai eredményeket (hozott pontok), az
egységes írásbeli vizsgán elért eredményeket, és a szóbeli vizsgákon elért eredményeket.
Hozott pontok (elérhető pontszám 25%-a):
A hozott pontokat (50 pont) a hetedikes év végi és a nyolcadikos félévi osztályzatok összege adja. A
beszámított tárgyak minden tagozaton: magyar, matematika, egy nyelv, egy természettudományos
tárgy, valamint 5. tárgyként a tagozatos irányultságnak megfelelően
- humán és idegen nyelvi szakterületen a történelem, illetve
- fizika, biológia-kémia és a speciális matematika tagozaton egy másik természettudományos
tárgy számít bele a pontokba.
Egységes írásbeli vizsgák (elérhető pontszám 50%-a):
Az egységes írásbeli felvételi vizsgák egy időben szerveződnek országszerte magyar nyelvből és
matematikából. Jelentkezési határidő: 2016. december 9.
Bármely négyosztályos tagozatunkra jelentkező tanulók meg kell, hogy írják az egységes írásbeli
feladatsort anyanyelvből (50 pont) és matematikából (50 pont) is.
Szóbeli vizsgák (elérhető pontszám 25%-a):
Az egységes írásbelit követően kerül sor a tagozat-választásnak megfelelő iskolai szóbeli vizsgákra.
Szóbeli vizsgákra csak azokat a tanulókat hívjuk be, akik az egységes írásbelin, valamint az általános
iskolából hozott pontok alapján a legjobban teljesítettek.
A vizsgázók rangsorolása a felvételi összpontszám alapján történik, melyek a következőek:
hozott pontok
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A végső rangsor megállapításánál az azonos pontszámot elérő tanulók közül azokat soroljuk előrébb,
akik XIII. kerületi lakosok, további szempontként pedig a szóbelin nyújtott teljesítményt vesszük
figyelembe.

