FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE
(OM kód: 035227)

A Könyves Kálmán Gimnáziumba a tanulók általános felvételi eljárás keretében vehetők
fel.
Az általános felvételi eljárás a 4 évfolyamos képzés keretében egy fordulóból, a 6 évfolyamos
képzés keretében két fordulóból áll.
Az általános felvételi eljárás a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban
kezdődik és ideig tart.
A Könyves Kálmán Gimnázium 6-, illetve 4 évfolyamos képzésben indít évfolyamonként 22 párhuzamos osztályt.
Az oktatás a középfokú nevelés-oktatás 2000-ben kiadott kerettantervére épülő helyi tanterv
alapján történik.
Két párhuzamos osztályban indítunk 4 évfolyamos képzést. Mindkét osztályban emelt
óraszámban tanulják az első idegen nyelvet (angol vagy német nyelv). (tagozatkód: 04)
Tanított idegen nyelvek: angol nyelv (minden diákunk tanulja), német nyelv, francia nyelv,
olasz nyelv
Az idegen nyelvi csoportok indításáról a gimnázium dönt. Az első idegen nyelv angol vagy
német. Amennyiben a német nyelvi csoportba a tervezett csoportszámnál kevesebben
jelentkeznek, a csoportba sorolásnál az angol nyelvi szintfelmérő eredménye alapján osztunk
be tanulókat. A gyengébben teljesítők kerülhetnek a német nyelvi csoportba.
A 6 évfolyamos képzés első két évében alapozó képzés folyik (tagozatkód: 06). A tanulók
ebben a 2 évben csak az első idegen nyelvet tanulják, kivéve a német csoportot. Ennek a
csoportnak a tanulói 7. osztálytól tanulják második idegen nyelvként az angol nyelvet. A
nyelvi csoportokba sorolás a fentiek szerint történik (lásd: 4 évfolyamos képzésnél).
A központi írásbeli vizsgára jelentkezés rendje:
A középfokú iskolai felvételi kérelmet az OH által elkészített és a hivatal honlapján
közzétett jelentkezési lapon kell benyújtani. A jelentkezési lap másolható. A benyújtás
határidejét a tanév rendjében foglaltak szerint határozzuk meg.

Az írásbeli felvételi kérelmet benyújtott tanulók a tanév rendjében előírt napon központi
írásbeli felvételi vizsgán vesznek részt.
Az írásbeli jelentkezéssel egy időben kell benyújtani a tanuló speciális igényeit – amennyiben mentességet vagy többletidőt kér. Mellékelni kell a szakértői véleményt és a szülői kérelmet, mely alapján a gimnázium igazgatója határozatban rendelkezik. Ilyen esetben az adott
tantárgy felső ponthatárát arányosan csökkentjük.
Az írásbeli vizsga helye: Könyves Kálmán Gimnázium kijelölt tantermei
A dolgozatok megírása az OH által készített és kiadott feladatlapokon történik.
A vizsgázók írásbeli dolgozatát az OH által kiadott „Javítási útmutató” alapján javítjuk és
értékeljük.
Az írásbeli vizsga alapján kiállított „Értékelő lap”-ot a vizsgától számított 8 napon belül
adjuk ki. Ezzel egy időben a dolgozatok megtekinthetők, kérésre fénymásolhatók 1 példányban – térítés ellenében. Ennek időtartama 8 óra – pontos időpontját az adott tanévben rögzítjük és nyilvánosságra hozzuk.
A javításokkal kapcsolatos észrevételeket a szülő írásban nyújthatja be a megtekintést
követő nap 16.00 óráig az egységesen kiadott nyomtatványon. Az észrevételre a szülő írásos
tájékoztatást kap.
Az írásbeli felvételi eredmény ismeretében a tanuló jelentkezési lapot nyújt be a középiskolának, melyhez csatolni kell az Értékelő lap fénymásolatát. A 4 évfolyamos képzésre
jelentkezők lapját az általános iskola küldi meg. A 6 évfolyamos képzésre jelentkezést a szülő
maga is intézheti, vagyis az általános iskola jóváhagyása a jelentkezéshez nem szükséges. Ez
esetben a Tanulói adatlapot a Felvételi Irodának a szülőnek kell megküldenie.
A felvételi teljesítményt a központi írásbeli dolgozat és az általános iskolából hozott eredmények alapján állapítjuk meg.
A figyelembevett tantárgyak:
4 évfolyamos képzés esetében az 5., 6., 7. év vége, 8. félév eredményei:
 magyar nyelv és irodalom
 történelem
 matematika
 idegen nyelv
 egy természettudományos tárgy – a jelentkező számára legkedvezőbbet
figyelembe véve
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6 évfolyamos képzés esetében az 5. év vége, 6. félév eredményei:
 magyar nyelv és irodalom
 történelem
 matematika
 idegen nyelv
 természetismeret
A felvételi eljárás során szerezhető maximális pontszám: 200 pont (írásbeli: 100 pont;
hozott pontok: 50 pont, szóbeli felvételi vizsgán /2. forduló/ szerezhető: 50 pont)
A jelentkezési lapon valamennyi feltüntetett tárgy eredményét be kell írni – beleértve a
magatartás és a szorgalom jegyet is.
A felvételi előzetes rangsort a tanév rendjében megjelölt időpontban nyilvánosságra
hozzuk (kifüggesztés, honlap).
Az előzetes rangsorban „E”-vel (elutasított) jelezzük azokat a tanulókat, akik semmiképpen
nem nyerhetnek felvételt a gimnáziumba. Részükre határozatot nem küldünk.
A rangsor megállapításának szempontjai:
 írásbeli felvételi vizsgán elért pontszám
 6 évfolyamos képzésben: szóbeli vizsgán elért pontszám
 a fent említett általános iskolai eredmények
A felvételi keretszámok az egyes osztályokban adottak.
A végleges rangsor kialakítása során a felvételi alsó ponthatárát egyidejűleg több
felvételiző is elérheti. Tekintettel arra, hogy az Országos Felvételi Központ a megadott
keretszámú tanuló felvételét ismeri el. Aki ezen a keretszámon kívül van, és elérte az alsó
ponthatárt, méltányossági alapon fellebbezési kérelmet nyújthat be. Ez esetben a
fenntartóval egyet-értésben a kérelemnek helyt adunk.
A felvételről szóló határozatot, illetve elutasítást az OH által meghatározott időpontig
megküldjük a jelentkezőnek. Ezzel egy időben értesítjük az általános iskolát is.
A 6 évfolyamos képzésre jelentkezők esetében az elutasítást nem küldjük meg az általános
iskolának.
Az elutasító határozat ellen méltányossági vagy jogorvoslati kérelmet nyújthat be a szülő. A
benyújtás helyét és idejét az elutasító határozat tartalmazza.
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A gimnázium minden év október hónapban az érdeklődő tanulóknak és szüleiknek nyílt
napot tart. Ennek időpontjáról az iskola honlapján is tájékoztatást adunk. Ugyanitt megtekinthetők az adott tanévre vonatkozó felvételi információk.

A Felvételi eljárás rendje a Házirend mellékletét képezi.

Budapest, 2012 szeptember hó

…………………….
Sömjén Gábor
igazgató
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