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ISKOLÁNKRÓL
Gimnáziumunk fennállása óta egyetemi gyakorlóiskola, az ország egyik legjobban teljesítő középiskolája. Kiemelt feladatunknak
tekintjük a tehetséggondozást, melyen belül magas színvonalú oktatással segítjük gimnazistáink egyetemre, főiskolára való
felkészülését. Érettségiző tanítványaink döntő többségben a legrangosabb magyarországi egyetemeken (SE, BCE, BME, ELTE,
stb.) folytatják tanulmányaikat és közel 100%-uk felvételt nyer az általa választott felsőfokú intézménybe. Az utóbbi néhány
évben egyre többen színvonalas külföldi egyetemekre is bekerülnek (Oxford, Cambridge, Edinburgh, Delft, MIT, UCL). A
középiskolai versenyeken diákjaink évről évre nagy sikerrel szerepelnek, a legrangosabbnak tekintett Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyen már szinte minden tárgyból jutott döntőbe diákunk. A legtehetségesebbek a nemzetközi diákolimpiákon
is megmérkőznek, sokszor dobogós eredményt érnek el.
Iskolánkban hat és négy évfolyamos képzés zajlik. Négy évfolyamos osztályainkban a magyarországi gimnáziumok közül elsők
között indítottunk speciális tantervű osztályokat, amelyekben a diákok már kilencedik osztálytól emelt óraszámban
sajátíthatják el a tagozat jellegének megfelelő tantárgyak ismeretanyagát. Négy tagozatunk profilja (természettudományi,
matematika-fizika, biológia és humán) azt is lehetővé teszi, hogy tizenegyedik osztálytól bármely más továbbtanulási irányhoz
választhassanak emelt szintű képzést a diákok.
Gimnáziumunk – a budapesti középiskolák között csaknem egyedülálló módon – 1971 óta saját kollégiumot tart fenn az iskola
épületében, ahol 80 vidéki vagy határon túli tanuló kényelmes elhelyezését és nyugodt tanulását tudjuk biztosítani 4 és 6 ágyas
szobákban.
Nevelési-oktatási programunk célja a négy évfolyamos osztályokban, hogy a választott tagozat profiljához tartozó
tantárgyakból emelt óraszámban, kis létszámú tanulói csoportokban professzionális tudásra tegyenek szert a tanulóink, amely
komoly előnyt jelent számukra a továbbtanulásban, és tovább fokozza érdeklődésüket az adott terület iránt. Kiemelt figyelmet
fordítunk a tehetséggondozásra mind a tanórákon, mind a szakkörökön. A magas szintű szaktárgyi tudást az alapkompetenciák
fejlesztésével érjük el. Fontos számunkra, hogy tanulóink magas szinten tanuljanak idegen nyelveket, ezért a tagozatos
osztályokban két idegen nyelvet oktatunk a kerettantervi óraszámokhoz képest magasabb óraszámban, nyelvvizsga-előkészítő
és nyelvi érettségire felkészítő szakkört is kínálunk, s diákjaink a nemzetközi cserekapcsolatokkal, tanulmányi kirándulásokkal
idegen nyelvi környezetben is gyakorolhatják megszerzett tudásukat.
A sok energiát kívánó felkészülést ellensúlyozzák a diákönkormányzat és a kollégák által szervezett szabadidős programok,
megteremtve a kulturált szórakozás, illetve szabadidő-eltöltés kereteit, alkalmat adva a közösségi életre: filmestek,
sportéjszakák, tanulmányi és természetjáró kirándulások, hogy csak a legnépszerűbbeket említsük. A Tisza melletti saját
táborunk a nyári szünetben várja a diákokat.
Iskolánkban két alapítvány (Alapítvány az Apáczai Gimnáziumért, Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány) is működik,
amelyek lehetőségeikhez mérten támogatják diákjaink utazásait, a táborozást, tanulmányi ösztöndíjjal motiválják a legjobb
eredményeket elérőket, de a hátrányos anyagi helyzetben lévő családok gyermekeinek is nyújtanak anyagi segítséget.
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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
NÉGY ÉVFOLYAMOS OSZTÁLYOK
A 2020/2021. tanévben iskolánkban két négy évfolyamos osztályt indítunk, amelyekben speciális tantervű csoportokat
(tagozatokat) szervezünk. Ezekbe az osztályokba az ország egész területéről várjuk a 8. osztályt végzett tehetséges diákokat.
Matematika–fizika tagozat
Tervezett létszám: 17 fő
A szóbeli vizsga tárgyai: matematika és fizika

Biológia tagozat
Tervezett létszám: 17 fő
A szóbeli vizsga tárgyai: biológia és kémia

Természettudományi tagozat
Tervezett létszám: 17 fő
A szóbeli vizsga tárgya: kémia

Humán tagozat
Tervezett létszám: 17 fő
A szóbeli vizsga tárgyai: magyar és történelem

Iskolánkban a tagozatos osztályokban két idegen nyelvet oktatunk. Első idegen nyelvként tanulóink angol, kellő létszámú
jelentkező esetén német (haladó szintű) nyelvet tanulnak. A felvett tanulók számára nyelvi felmérést tartunk, hogy az első
idegen nyelvet ki-ki a maga szintjén tanulhassa.
A második idegen nyelv oktatása kezdő szintről indul. Angol, német, olasz, francia, latin és orosz nyelvet oktatunk órarendi
keretek között, de szakköri szervezésben lehetőség van portugál, román, eszperantó, spanyol nyelv tanulására is. A második
idegen nyelvi csoportokat részben az igények felmérése, részben a tantárgyfelosztás adta keretek szerint alakítjuk ki. A biológia
tagozaton a szaknyelv majdani megsegítése miatt ajánljuk a latin nyelv tanulását.

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYÍLT NAPOK
Az érdeklődők számára szülői tájékoztatót tartunk 2019. november 25-én (hétfőn) 16.00 órától gimnáziumunk II. emeleti
színháztermében, ahol az igazgatóság és szaktanárok részvételével, a leendő osztályfőnökök bemutatkozásával általános
tudnivalók ismertetése mellett készséggel válaszolunk a felvételi eljárással és iskolánkkal kapcsolatban felmerülő kérdéseikre is.
2019. november 25. és 28. között (hétfőtől csütörtökig) 9–15 óráig iskolánkban nyílt napokat tartunk. Ennek során a tanulók
és szüleik megtekinthetik különféle tanulócsoportjaink előre meghirdetett óráit.
Minden nap 8.30-tól várjuk az érdeklődőket a második emeleti színházteremben egy rövid, az aznapi tudnivalókról szóló
tájékoztatóra. A tantermekben korlátozott számú látogatót tudunk fogadni, ezért az óralátogatásra kizárólag a honlapunkon
elérhető regisztrációs rendszerünk használatával lehet jelentkezni 2019. november 11-én 8.00 órától november 22. éjfélig,
családonként összesen legfeljebb három tanórára. Iskolánk csengetési rendjéről itt tájékozódhatnak:
http://www.apaczai.elte.hu/?menu=csengetesi_rend

A FELVÉTEL RENDJE
A négy évfolyamos osztályokba felvételizőktől a központi írásbeli feladatlap megírását kérjük mindkét tárgyból:
matematikából és magyar nyelvből. A felvételi eljárás második fordulójában szóbeli meghallgatást tartunk, melynek
ponthatárát kizárólag a központi írásbeli eredmények alapján határozzuk meg.
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ÍRÁSBELI VIZSGA
A központi írásbeli vizsgára való jelentkezés határideje: 2019. december 6. (péntek)
A felvételiző jelentkezését a központi írásbeli vizsgára a központilag kiadott jelentkezési lapon bármelyik írásbeli vizsgát
szervező iskolába (így hozzánk is) közvetlenül benyújthatja. A jelentkezési lapot a középiskolákban – iskolánkban a portán –
lehet beszerezni, illetve az Oktatási Hivatal honlapjáról is letölthető az alábbi linken:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/Kifir_kozepfokuisk_tajekoztato_2019_202
0_190917.pdf
FIGYELEM! Ez csak a központi felvételire való jelentkezésre szolgál; nem azonos a középiskolai felvételi jelentkezési lappal!
A központi írásbeli időpontja: 2020. január 18. (szombat) 10.00 óra.
A központi írásbeli felvételi vizsga pótnapja (csak indokolt, előre egyeztetett esetben vehető igénybe): 2020. január 23.
(csütörtök) 14.00 óra.
FIGYELEM! Az írásbeli vizsgáról nem küldünk külön értesítést vagy behívót! A honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk a
jelentkezőket az eseményekről.
Kérjük a felvételizőket, hogy személyazonosságuk ellenőrzése céljából a felvételi vizsgára hozzanak magukkal fényképes
igazolványt!
A kijavított dolgozatok eredményéről szóló igazolás átvételére és igény szerint a dolgozatok megtekintésére 2020. január 28-án
(kedden) 8-16 óráig lesz lehetőség. A javítással kapcsolatos esetleges fellebbezéseket 2020. január 29-én (szerdán) 16 óráig
nyújthatják be írásban a gimnázium titkárságán. Fellebbezni kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő
értékelés esetén lehet.

JELENTKEZÉS A KÖZÉPISKOLÁBA: A JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSE
A középiskolai jelentkezés határideje: 2020. február 19. (szerda)
Iskolánkba jelentkezni csak központilag, az Oktatási Hivatal honlapján lehet: http://www.kir.hu/kir2_kifir
A jelentkezési lap kitöltéséhez szükséges adatok:
Iskolánk OM azonosító kódja: 035229
Neve: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
Címe: 1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.
Telephely kódja: 0001
A tagozatok kódjai:
0001: matematika–fizika
0002: természettudományi

0003: biológia
0004: humán

A jelentkezési lapon kell még megjelölni:
– a választott első idegen nyelvet: angol vagy német (a német csak haladó szintű lehet)
– az országos tanulmányi versenyek döntőin elért eredményeket (ha vannak).
Bizonyítványmásolatot nem kérünk a jelentkezési laphoz.
Kérjük, a jelentkezési lapon MINDENKÉPPEN adjanak meg szülői e-mailcímet, mert a felvételi eredményről elektronikus úton
küldünk tájékoztatást!
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SZÓBELI MEGHALLGATÁS
A jelentkezési lapok beérkezése után tagozatonként ponthatárt állapítunk meg a jelentkezők központi írásbeli
vizsgaeredményei alapján, tagozatonként súlyozva a két feladatlap eredményét. (Lásd alább.) A ponthatárt elérő tanulók
vesznek részt a szóbeli vizsgán. Ezen a beszélgetésen a jelentkezőknek a választott tagozat által megkívánt tantárgyakban való
jártasságát vizsgáljuk, és tanulási, művelődési szokásaikra, egyéb adottságaikra is kíváncsiak vagyunk.
A ponthatárt és a szóbeli vizsgák beosztását 2020. február 27-én (csütörtökön) este tesszük közzé honlapunkon.
A szóbeli vizsgák időpontja: 2020. március 2–6. (hétfőtől péntekig), a követelményeket honlapunkon olvashatják.
Kérjük, a felvételizők hozzanak magukkal fényképes igazolványt személyazonosságuk igazolásához!

FELVÉTELI EREDMÉNYEK
Az ideiglenes felvételi jegyzéket (a felvételi rangsort) 2020. március 11-én (szerdán) tesszük közzé honlapunkon. A sorrend
elkészítésekor a felvételi összpontszám a mérvadó.

A FELVÉTELI ÖSSZPONTSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSA (ELÉRHETŐ MAXIMÁLIS PONTOK)
MATEMATIKA–FIZIKA, TERMÉSZETTUDOMÁNYI, ÉS BIOLÓGIA tagozatokon:
Írásbeli
matematika feladatsor:
magyar nyelvi feladatsor
Szóbeli
Hozott pontok

50 pont
25 pont
25 pont
10 pont

HUMÁN tagozaton:
Írásbeli
matematika feladatsor:
magyar nyelvi feladatsor
Szóbeli
Hozott pontok

25 pont
50 pont
25 pont
10 pont

A hozott pontszám kiszámítása (mindegyik tagozaton): a 7. tanév végi és a 8. félévi osztályzatok összege a következő öt
tantárgyból, osztva 5-tel. Az öt tantárgy: magyar nyelv és irodalom (átlagolva), matematika, történelem, idegen nyelv és a
természettudományi tantárgyak közül az, amelyikből a legjobb eredményt érte el a felvételiző.
2020. április 23-án (csütörtökön) megkapjuk az Oktatási Hivataltól a felvehető tanulók listáját. E-mailben értesítjük a
felvételizőket, a listát közzétesszük a honlapunkon és a portán.
Ismételten felhívjuk figyelmüket arra, hogy nem áll módunkban levélben értesíteni a felvételizőket a vizsgák időpontjairól, ezért
kérjük Önöket, kísérjék figyelemmel az iskolánk honlapján megjelenő információkat! Minden, a felvételivel kapcsolatos
időpontról készséggel adunk tájékoztatást telefonon is, a +36-1/461-4518-as számon.
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A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐRENDJE
2019. november 4. (hétfő)

jelentkezési határidő a „2+1” Irodalmi és Filmes Versenyre e-mailben

2019. november 8. (péntek) 14.00

„2+1” Irodalmi és Filmes Verseny első forduló (írásbeli)

2019. november 11–22. (hétfő–péntek)

regisztráció a nyílt napokra (a felület 11-én 8.00 órakor nyit)

2019. november 14. (csütörtök)

jelentkezési határidő az Irány az Apáczai! versenyre

2019. november 23. (szombat)

Irány az Apáczai! verseny biológia és kémia tárgyakból, élményórák

2019. november 25. (hétfő) 16.00

szülői tájékoztató a négy évfolyamos osztályainkról

2019. november 25–28. (hétfő–csütörtök)

nyílt napok

2019. november 25. (hétfő)

Irány az Apáczai! verseny matematika (14.15) és fizika (15.15)

2019. november 27. (szerda)

Irány az Apáczai! verseny történelem (14.15)

2019. december 4. (szerda)

az Irány az Apáczai! verseny történelem szóbeli beosztása honlapunkon

2019. december 6. (péntek)

a központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje

2019. december 7. (szombat) délelőtt

„2+1” Irodalmi és Filmes Verseny döntője (szóbeli)

2019. december 9–11. (hétfő–szerda)

Irány az Apáczai! verseny, történelem szóbeli forduló

2019. december 12. (csütörtök) délután

az Irány az Apáczai! verseny végeredménye honlapunkon

2020. január 7. (hétfő) 17.00

Irány az Apáczai! verseny ünnepélyes díjátadó

2020. január 18. (szombat) 10.00

központi írásbeli felvételi

2020. január 23. (csütörtök) 14.00

központi írásbeli felvételi pótnap

2020. január 28. (kedd) 8.00–16.00

az Értékelő lapok átadása; betekintés a dolgozatokba

2020. január 29. (szerda) 16.00

központi írásbeli javítás fellebbezési határideje

2020. február 19. (szerda)

a középiskolai jelentkezési lapok leadási határideje

2020. február 27. (csütörtök)

négy évfolyamos szóbeli ponthatárok és vizsgabeosztás honlapunkon

2020. március 2–6. (hétfő–péntek)

négy évfolyamos szóbeli felvételi meghallgatások

2020. március 11. (szerda)

ideiglenes felvételi rangsor a honlapunkon

2020. március 19–20. (csütörtök–péntek)

a tanulói adatlapok esetleges módosítása

2020. április 23. (csütörtök)

a felvehető tanulók listáját közzétesszük a honlapon és a portán
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