Újbudai József Attila Gimnázium, Juhász András igazgatói tájékoztatója
2022. 09. 28.
I.

A jövőre tervezett tagozatok, nyelvek (minden adatot megtalálnak majd az
október 20-án feltöltött hivatalos felvételi tájékoztatóban!)
Jövőre 3 osztály indul – 1 négy- és 2 ötévfolyamos
9.A – nyelvi orientációs csoport (4 évfolyamos) várhatóan 0005 kód
 heti 4 órában tanulják mindkét idegen nyelvet
 az első idegen nyelv az angol – nem kezdő, szintfelmérő alapján
 a második idegen nyelv: olasz – kezdő
 15 főt veszünk fel
o 9.A – természettudományos csoport (4 évfolyamos) várhatóan 0006 kód
(biológia- kémia tagozat)
 az első idegen nyelv az angol – nem kezdő, szintfelmérő alapján
 a második idegen nyelv: német-kezdő
 15 főt veszünk fel
o 9.NYC – neolatin NYEK (5 évfolyamos)
 0003 (francia NYEK)
 0004 (spanyol NYEK) – mindegyik kezdő
 15-15 főt veszünk fel
 első évben heti 18 francia-/spanyolóra
 a 2. évtől indul a 2. idegen nyelv: angol – nem kezdő, heti 3 óra,
szintfelmérő alapján
o 9.NYD – kezdő és haladó angol NYEK (5 évfolyamos)
 0001 (haladó angol)
 0002 (kezdő angol)
 15-15 főt veszünk fel
 első évben heti 18 angolóra
 a 2. évtől indul a 2. idegen nyelv: né/ol/fr - kezdő, heti 3 óra
A felvételi jellemzői, menete
o

II.

Minden – gimnáziumunkba jelentkező – tanulónak írásbeli vizsgát kell tennie.
o

o

Az írásbeli vizsga
 központilag kiadott, egységes feladatlap anyanyelvből
matematikából
 2023. január 21. (szombat) 10.00
 2x45 perc, kivéve, aki időhosszabbítást kér és kap

és

A szóbeli meghallgatásra vonatkozó szabályok változnak a korábbi gyakorlathoz
képest.
1 tagozaton lesz szóbeli meghallgatás: haladó angol NYEK (0001)
 képleírás angol nyelven
1

 rövid beszélgetés angolul
A szóbeli meghallgatásra 2023. március 6-7-8-án kerül sor.
o

A felvételi eredmények értékelése
 elérhető összpontszám: 150 illetve 200 pont

általános iskolából hozható: 50 pont
7. év vége, 8. félévi eredmény öt tantárgyból (magyar,
matematika, történelem, idegen nyelv, biológia)

írásbeli felvételi vizsga: 100 pont

szóbeli vizsga: 50 pont (már akinek lesz)
 Tavaly azokat hívtuk be szóbelizni, akik a szóbeli előtt elérhető 150
pontból 125 pontot elértek.

o

A felvételi eredmények követése
 személyre szabott tájékozódási lehetőséget kínálunk az E-nebuló
portálon, amely a gimnázium honlapjáról érhető el
 regisztráció: 2023 februárjában (a jelentkezési lapok beérkezése után)

o

További információk a felvételiről
 A gimnáziumunkkal és a felvételivel kapcsolatos kérdésekben
Erzséné Kollár Judit igazgatóhelyettes ad tájékoztatást
 telefonon a 06-1-361-4302 számon
 az alábbi időpontokban 15.00-16.30 között

2022. november 8.

2022. december 13.

2023. január 10.

III.

„Tehetség, tréning” tehetséggondozó szakkör
o Jelentkezés 2022. október 3-4-én, 15 és 16 óra között a földszinti
igazgatóhelyettesi irodában
o Kérjük, hozzák magukkal a kitöltött jelentkezési lapot és a befizetés
igazolását (tantárgyanként 10.000 Ft)
o A befizetéseket az alábbi számlaszámra várjuk:
„JAG A TEHETSÉGEKÉRT” Alapítvány 11713081-20014098 (OTP Bank)
Kérjük, a megjegyzés rovatba adják meg a jelentkező diák nevét.
o 2022. október 10-i héten indulnak a szakkörök, 10 héten át tartanak
o anyanyelv: K, CS, P 15.00-16.30
o matematika: H 16.00-17.30, K 15.00-16.30, K 16.30-18.00
o Jelenléti képzéssel tervezzük, de ha súlyosbodik a Covid-helyzet, áttérünk
a digitális oktatásra

IV.

Nyílt napok
Az idén nem tartunk.
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