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A BUDAPEST XXII. KERÜLETI BUDAI NAGY ANTAL GIMNÁZIUM
Felvételi eljárási rendje a 2021 - 2022-es tanévre
Intézményi azonosító kód: 035256

A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felételi eljárás
szabályait meghatározó jogszabályok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII.28)
Kormányrendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012 (VII.31) EMMI rendelet
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II.7)
Kormányrendelet
A 2020-2021 tanév rendjéről szóló27/2020 EMMI rendelet
Beiskolázási információk:
www.budafokigimi.hu
www.oktatas.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_fel
veteli_eljaras_informacioi

Budapest XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium
1221 Budapest, Anna utca 13-15. Tel: 229-1894
Intézményvezető: Kincses Katalin
kincseskatalin@bnag.hu

A BUDAPEST XXII. KERÜLETI BUDAI NAGY ANTAL GIMNÁZIUM
többféle oktatási profilt kínál

A 6 évfolyamos tehetséggondozó osztályok

0001 tehetséggondozó osztály, angol
a tanulmányi területen emelt óraszám angol nyelv tantárgyból
az első helyen oktatott idegen nyelv az angol
a második idegen nyelv 9. évfolyamtól a német vagy spanyol az intézmény
beosztása szerint
felvételi az 5. osztály tanév végi és 6. osztály félévi jegyei alapján
(magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv,
természetismeret)
felvehető létszám 32 fő

0002 tehetséggondozó osztály, informatika
a tanulmányi területen emelt óraszám informatika tantárgyból
az első helyen oktatott idegen nyelv az angol
a második idegen nyelv 9. évfolyamtól a német vagy spanyol az intézmény
beosztása szerint
felvételi az 5. osztály tanév végi és 6. osztály félévi jegyei alapján
(magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv,
természetismeret)
felvehető létszám 16 fő
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0003 tehetséggondozó osztály, informatika
a tanulmányi területen emelt óraszám informatika tantárgyból
az első helyen oktatott idegen nyelv a német
a második idegen nyelv 9. évfolyamtól az angol vagy spanyol az intézmény
beosztása szerint
felvételi az 5. osztály tanév végi és 6. osztály félévi jegyei alapján
(magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv,
természetismeret)
felvehető létszám 16 fő

Felhívom a szülők figyelmét, hogy a gimnázium nem szervez írásbeli és szóbeli
felvételi vizsgát a 6 évfolyamos képzésre.
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A 4+1 és 4 évfolyamos osztályok

0004 angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam
az első helyen oktatott idegen nyelv az angol
a második idegen nyelv 9. évfolyamtól a német vagy spanyol az intézmény
beosztása szerint
felvételi a 7. osztály tanév végi és a 8. osztály félévi jegyei alapján, a magyar
nyelv és matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga
alapján
felvehető létszám 19 fő

0005 német nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam
az első helyen oktatott idegen nyelv a német
a második idegen nyelv 9. évfolyamtól az angol vagy spanyol az intézmény
beosztása szerint
felvételi a 7. osztály tanév végi és a 8. osztály félévi jegyei alapján, a magyar
nyelv és matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga
alapján
felvehető létszám 15 fő

0006 általános tantervű osztály 4 évfolyam
az első helyen oktatott idegen nyelv az angol
a második idegen nyelv 9. évfolyamtól a német vagy spanyol vagy francia az
intézmény beosztása szerint
felvételi a 7. osztály tanév végi és a 8. osztály félévi jegyei alapján, a magyar
nyelv és matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga
alapján
felvehető létszám 34 fő
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6 évfolyamos tehetséggondozó osztályok felvételi rendje

A 6 évfolyamos képzésre nem szervezünk külön felvételi eljárást. A jelentkezési
lapon kérjük megadni az 5. osztályos tanév végi és 6. osztályos félévi jegyeket a
következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem,
angol nyelv, természetismeret. A tantárgyak jegyei adják a felvételi pontokat.
Pontozás
Tantárgy
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Természetismeret
Összesen

5. év végi osztályzat
5
5
5
5
5
5
30

6. félévi osztályzat
5
5
5
5
5
5
30

A hozott pontok alapján készítjük el a felvételi rangsort. 60 és 45 hozott pont
között rangsoroljuk a tanulókat. 45 pont alatt elutasítjuk a jelentkezőt.
A tehetséggondozó osztályokban csoportbontásban tanítjuk a következő
tantárgyakat: magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv,
informatika, testnevelés.
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A 6 évfolyamos képzés felvételi eljárásának ütemezése
a 2020 - 2021-es tanévben
Határidő

Feladat

2021.02.19.

A szülők továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat a
középfokú iskolának, a tanulói adatlapok első példányát a
Felvételi központnak

2021. 03.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége.

22-23.
2021.04.23.

A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben
érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az
igazgatói döntések és a tanulói adatlapok egyeztetése alapján,
és elküldi a középiskolának (egyeztett felvételi jegyzék).

2021.04.30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről
vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és az
általános iskolának.

2021.06.22.

Beiratkozás a gimnáziumba.
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A nyelvi előkészítő és 4 évfolyamos osztály valamint a 4 évfolyamos
általános képzést nyújtó osztály felvételi rendje a 2021-2022-es tanévre
Csoportbontásban tanítjuk a matematikát, idegen nyelveket, magyar nyelvtant,
informatikát, az emelt szintű érettségire történő felkészítés tantárgyait és a 12.
évfolyamon a történelemet.
9-12. évfolyamon két idegen nyelvet tanulnak a tanulók . A második idegen
nyelv választásánál az iskola lehetőségei korlátozzák az egyes nyelvekből
indítható csoportok számát. Tanulható nyelvek: angol, német, spanyol, francia.
Francia nyelvből 1 csoport indítására van lehetőségünk.
Felvételi eljárás
A felvételi vizsga a 9. évfolyamra jelentkezőknek három részből áll:
1. Általános iskolai eredmények
2. Központi írásbeli magyar nyelv és matematika tantárgyakból
3. Szóbeli meghallgatás
Az általános iskolából hozott pontok: 50 pont
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Idegen nyelv
Matematika
Egy természettudományos
tantárgy
Összesen

7. év végi osztályzat
5
5
5
5
5

8. félévi osztályzat
5
5
5
5
5

25

25

Írásbeli vizsga: 100 pont
Magyar nyelv

50 pont

Matematika

50 pont
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Szóbeli meghallgatás
Nyelvi előkészítő osztályban: 50 pont
Magyar nyelv

25 pont

Idegen nyelv

25 pont

Általános képzést nyújtó osztályban
Magyar nyelv

25 pont

Megszerezhető pontok száma:
Tagozat

Hozott pont

Írásbeli

Szóbeli

Összesen

Nyelvi elők.

50

100

50

200

Általános

50

100

25

175

Azonos pontszám esetén az írásbeli felvételi, majd a szóbeli felvételi, végül a
hozott pontok értékét hasonlítjuk össze.
A szóbeli felvételi vizsgákat február 23-tól 25-ig tarjuk.
A Budapest XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium megköveteli a központi
felvételi vizsgát 9. évfolyamon és biztosítja a tanulóknak a vizsga megírását.
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A 9. évfolyamra jelentkezők felvételi eljárásának ütemezése
a 2020 - 2021-es tanévben
Határidő

Feladat

2020. 11.16.

Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok
számára írásbeli felvételit szervező középfokú intézmények
jegyzéskét.

2020.12.04.

A tanulók jelentkezése a központilag, egységes
követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a
vizsgát szervező intézményben.

2021.01.23.

Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kiválasztott
gimnáziumban.

2021.02.08.

A középfokú intézmények értesítik az írásbeli vizsga
eredményéről a tanulókat.

2021.02.19

Az általános iskolák továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat
a középfokú iskolának, a tanulói adatlapok első példányét a
Felvételi központónak.

2021.02.

Szóbeli felvételik az gimnáziumba jelentkezőknek.

23-25.
2021. 03.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége.

22-23
2021. 04.23.

A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben
érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az
igazgatói döntések és a tanulói adatlapok egyeztetése alapján,
és elküldi a középiskolának (egyeztett felvételi jegyzék)

2021.04.30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről
vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és az
általános iskolának.

2021.06.23.

Beiratkozás a gimnáziumba.
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A sajátos nevelési igényű valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdő jelentkezőkre vonatkozó speciális elbírálási szabályok
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/KIFIR
_SNI_tajekoztato_09.02.pdf
Az SNI tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt
tájékozódniuk kell, hogy az az iskola, ahová a tanuló februárban majd be
kívánja adni a jelentkezését (továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola),
milyen − az SNI tanulókra vonatkozó − speciális elbírálási szabályokat határoz
meg. Ezen ismeretek birtokában tudják eredményesen megtervezni a tanuló
„felvételi stratégiáját”. Különösen fontos ez abban az esetben, ha a
továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola felvételi eljárása során kéri a
központi írásbeli vizsga eredményeit.
A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben
írásos kérelemben kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – a
vizsgaszervező iskolában. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi
írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell
benyújtani az iskolához, mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a
vizsgaszervezést is érinti. A kérelmet a vizsgaszervező iskola igazgatója bírálja
el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen
kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató
döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a
tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga
letételének körülményeire vonatkozhat.
Kérem a szülőket, feltétlenül tájékozódjanak a felvételi eljárás előtt!
.
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Az SNI-s BTMN-s jelentkezők esetében a továbbtanulásra kiválasztott
középiskolát a lehető legteljesebb információval szükséges ellátni a szülő
részéről a felvételi kérelem benyújtásakor.
A Budapest XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnáziumba történő jelentkezés
esetén szükséges csatolni az érvényes szakértői véleményt és a szülői
kérvényt.
A felvételi eljárás során a középfokú intézmény igazgatója – a jogszabályban
rögzített keretek betartása mellett, minden körülmény mérlegelésével- saját
hatáskörében dönt a jelentkezők felvételéről.
A sajátos nevelési igényű valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanuló az általános tantervű tanulmányi terület (0006)
esetén kapcsolódhat be a teljes felvételi eljárásba.
Az eddigi tanulmányok pontozásánál a tantárgyi értékelés mentességével
rendelkező tanulók esetében másik tantárgyat veszünk figyelembe. A tantárgyi
értékelés mentesítésével rendelkező tanuló szülője megjelölheti a kérelemben,
mely tantárgy beszámítását kéri figyelembe venni az alábbiak közül a hozott
pont számításánál (fizika, kémia, földrajz, biológia, informatika).
Az írásbeli felvételi esetében az egyik tantárgy értékelésénél mentesítéssel
rendelkező tanuló szülője kérelmezheti a másik vizsgatárgy pontszámainak
kétszer történő beszámítását.
A részmenteséggel rendelkező tanulók esetében a központi írásbeli vizsgán
elért pontszámot arányosítva vesszük figyelembe.

