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Iskolaválasztás

● Milyen a jó iskola?

● Az én gyermekemnek jó-e?

○ Képességének megfelelő legyen!

○ Jól érezze magát (a jelenben él)!

○ Emberi, szakmai kötődés



Kik vagyunk? Kinek ajánljuk a „Jóskát”?

● 72 éves, kiegyensúlyozottan teljesítő, patinás budai gimnázium

● Több mint 100 éves műemlék épület (2000-ben teljes körű felújítás)

● Centrális elhelyezkedés (előnyök hátrányok nélkül)

● Sportpálya, okostanterem

● Belátható méret: 17 osztály, 580 diák, 64 tanár

● A tudást tisztelő, egyben gyermek- és személyiségközpontú tanári kar

● Értéknek tekintjük a szabálytalan tehetségeket is

● Várjuk a „borotva eszű” és az „eke eszű” gyerekeket is



Mit kínálunk? 

● Célunk: minél színvonalasabb érettségi a továbbtanulás érdekében

● emelt érettségire való felkészítés minden tárgyból

● szülő és tanár szoros együttműködése, megújult honlap

● az idegen nyelvek preferálása

○ 10 nyelvi előkészítős (NYEK) és 4 nyelvi orientációs osztály

○ külföldi utak (Angliába, Francia-, Spanyol-, Olaszországba) – ezek az idén elmaradnak…

○ Christmas Party, neolatin est, angol-német-orosz szavalóverseny – az idén elmaradnak

● tanulmányi versenyek



Mit kínálunk? – tanórán kívüli programok

● gólyatábor – befogadó attitűd, a beilleszkedés segítése

● Terepgyakorlatok – az idén elmarad

● Filmforgató tábor – az idén elmarad

● Könyvtári Keddek – átmenetileg felfüggesztve

● Ádám Színpad (színjátszó kör)

● képzőművész-szakkör

● „Tiszta szívvel” évkönyv

● VI. Szakmák napja – megtartása online formában

● szerteágazó sportolási lehetőség



Együttműködés az egyetemekkel

● Iskolánk az ELTE Origó nyelvi centrum referenciaiskolája

● Együttműködés a tanárképzésben az ELTE-vel és a PPKE-vel

A „Jóskában” végzik tanítási gyakorlatukat a két egyetem V. és VI. éves hallgatói 

mentortanáraink, vezetőtanáraink és konzulenstanáraink irányításával, támogatásával

● Energiatudatosságra neveljük diákjainkat – egy nagy eu-s projekt 

keretében együttműködünk a BME-vel

● 2018-ban iskolánk (megosztva) elnyerte az „Ezüst Eötvös-díj”-at
(Ezt azok a gimnáziumok kapták, amelyekből az adott évben a legtöbb hallgató jutott be az 

ELTE-re)



Profilunk

4 osztály: 2 ötéves képzéssel

NYD
● 01  angol nyelvi előkészítő – haladó (15 fő)

(német K/olasz K/orosz K)
● 02  angol nyelvi előkészítő – kezdő (15 fő)

(német K/olasz K/orosz K)

NYC
● 03  francia nyelvi előkészítő – kezdő (15 fő)

(angol – szintfelmérő alapján, nem kezdő)
● 04  spanyol nyelvi előkészítő – kezdő (15 fő)

(angol – szintfelmérő alapján, nem kezdő)



Profilunk

2  négyéves képzéssel
A

• 05 nyelvi orientációs osztály (10 fő)
(angol, szintfelmérő alapján, nem kezdő – francia K)

● 06 nyelvi orientációs osztály (10 fő)
(angol, szintfelmérő alapján, nem kezdő - spanyol K)

● 07 nyelvi orientációs osztály (10 fő)
(angol, szintfelmérő alapján, nem kezdő - olasz K)

B
● 08 biológia-kémia tagozat (15 fő)

(angol, szintfelmérő alapján, nem kezdő – olasz K)
● 09 matematika-fizika tagozat (15 fő)

(angol, szintfelmérő alapján, nem kezdő – német K)



Felvételi követelmények

Minden - gimnáziumunkba jelentkező - tanulónak

● írásbeli

(a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú  

feladatlapokkal megszervezett anyanyelvi és matematika)

● szóbeli

(a JAG által szervezett)

vizsgán kell részt vennie. 



Szóbeli meghallgatás

Időpontja: 2021. március 2-3-4. 13.00-18.00 (kedd-szerda-csütörtök)

Egy-egy idei matematika- és magyarfüzet!

A szóbeli meghallgatás tárgya:

01-09 kódú tanulmányi területen

● Bevezető beszélgetés a tanulóról (érdeklődés, környezet)
● Szövegértési feladat

(vizsgált kompetenciák: szóbeli kifejezőkészség, szövegalkotás, önálló véleményformálás,   

összefüggések feltárása)



Szóbeli meghallgatás

01 angol nyelvi előkészítő haladó csoportjába jelentkezőknek

● Képleírás angol nyelven

● Rövid beszélgetés angol nyelven

08 biológia-kémia tagozatra jelentkezőknek

● Kapott kép alapján egy adott rendszertani csoport jellemzése

● Beszélgetés egy adott témakörre vonatkozó kérdések alapján

09 matematika-fizika tagozatra jelentkezőknek

● két szöveges feladat megoldása (a felelet megkezdése előtt 10 perc 

felkészülési idő)

(Részletek a hivatalos Felvételi tájékoztatóban 2020. október végén)



A felvételi eredmények értékelése

A hozzánk jelentkező tanulók összpontszámát (200 pont)

● az általános iskolai osztályzatok 50 pont

(7. év végi és 8. félévi magyar nyelv és irodalom átlaga, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia)

● az írásbeli vizsga eredményei 100 pont

● a szóbeli vizsga eredménye 50 pont

alapján állapítjuk meg.

Erős túljelentkezés várható! (150/122 volt a szóbelire behívás ponthatára)



A felvételi eredmények követése

Személyre szabott tájékozódási lehetőséget kínálunk

E-nebuló felvételi portál (honlapon található majd a link)

Regisztráció:

 2021. február 19., a jelentkezési lapok beérkezése után



További tájékoztatók a felvételiről

A gimnáziumunkkal és a felvételivel kapcsolatos kérdésekben

Erzséné Kollár Judit igazgatóhelyettes ad tájékoztatást 

telefonon a következő (közvetlen) számon: 06-1-361-4302

az alábbi időpontokban 13-15 óra között:

● 2020. november 4.

● 2020. december 2.

● 2021. január 6.



“Tehetség, tréning” szakkör, nyílt napok

Az idén a járványveszély miatt

● nem indítunk tehetséggondozó szakköröket,

● nem tartunk nyílt napokat..



Köszönöm a figyelmet!


