
A 2016-2017. TANÉVI BEISKOLÁZÁSRÓL 
 

 A felvételit szervező középiskoláknak a 

 központi írásbeli vizsga tesztjeit 

 kell használniuk. Ezek megírására bármelyik 

 felvételiztető intézményben, így nálunk is, 

 2015. december 8-áig lehet jelentkezni.  
 

Az általános felvételi eljárásban a központilag kiadott 

jelentkezési lapon 2015. február 12-éig lehet jelentkezni, 

tetszőleges számú jelentkezési lappal, mindegyiken 1-1 

középiskolát megjelölve. A jelentkezési lapot az általános 

iskola a középiskolának, a felvételi kérelmek rangsorát 

tartalmazó adatlapot a Felvételi Központnak küldi meg. 

Az adatlap rangsorát a tanuló március 16-17-én az 

általános iskolában módosíthatja. 

Ha a szülő a tanuló eredményének közzétételét a személyes 

adatok mellőzésével kéri, jeligét is megadhat. 
 

MIÉRT A KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM? 
 

A felsőoktatásra való felkészítést, az általános  

műveltség közvetítését, az idegen nyelvek és az 

informatika színvonalas oktatását emberséges 

neveléssel, derűs légkörrel kívánjuk ötvözni. 
 

Az emelt szintű érettségi vizsgára a kötelező érettségi 

tárgyakon felül minden tárgyból felkészítjük tanuló- 

inkat, ha a jelentkezők a szükséges létszámot elérik. 
 

Továbbra is megőrizzük a fentiekhez szükséges nyugodt, 

biztonságos, tanulóbarát környezetet, biztosítjuk a 

cserekapcsolatok és külföldi utak lehetőségét. 
 

Olcsóbb osztályprogramokkal, a jogosultaknak 

biztosított ingyenes tankönyvvel, alapítványi szociális 

támogatással igyekszünk könnyíteni a szülők anyagi 

terhein. 
 

A jó iskola hatása nem mérhető csak számokkal.  

Az igazi siker, ha tanítványaink a tudás,  

az önművelési képesség mellett  

biztos erkölcsi érzékkel kelnek szárnyra. 

Az iskolánkba történő beiratkozás egyben a 
céljaink eléréséhez szükséges választható 
tanórákon való részvétel vállalását is jelenti. 

Az angol tanulását – első vagy második idegen 

nyelvként – mindenki számára biztosítjuk. 
 

 

INDULÓ OSZTÁLYAINK 
 

Magyar-német két tannyelvű – KÓD: 001 
ÖT ÉVFOLYAMOS! 

 

9/KNY C osztály 9 – 12. C 

NÉMET CÉLNYELV 

Kezdő szintről 

Heti 18 óra 

 

 

Heti 6-6-5-5 óra 

Második idegen nyelv 

még nincs. 

Második idegen nyelv: 

ANGOL (kezdő vagy 

haladó szint) 

SPANYOL 

(kezdő) 

Heti 4-4-4-4 óra 

(A 11-12. évfolyamon 

választható ezen felül  

2-2 óra.) 

Célnyelvű szakszókincs 

előkészítése 

Célnyelven tanult 

tantárgyak 
 

Német nyelvtudás nem szükséges. A tanulók az 

előkészítő (9/KNY) évben megszerzett 

nyelvismeretük révén a 9-12. évfolyam során a 

célnyelvi civilizáció, a matematika, a történelem és a 

földrajz tantárgyat tanulják a célnyelven. 
 

A kétnyelvű érettségi vizsga a kétszintű érettségi 

rendszerében is felsőfokú állami nyelvvizsgával 

lehet egyenértékű. 
 

A KÖVETKEZŐ KÉT OSZTÁLY ESETÉBEN 

A KÓDOK MINDIG FÉL OSZTÁLYRA 

VONATKOZNAK! 

Emelt szintű nyelvoktatású osztály 

NÉGY ÉVFOLYAMOS! 
Első idegen nyelv: 

Angol (haladó szintről) – KÓD: 011    vagy 

Német (haladó szintről) – KÓD: 012 
 

9-12. B osztály 

ANGOL HALADÓ 

NÉMET HALADÓ 

Heti 5-5-5-5 óra 

Második idegen nyelv: 

ANGOL, NÉMET 

(kezdő vagy haladó) 

SPANYOL (kezdő) 

 

Heti 3-3-3-3 óra 

 

(A 11-12. évfolyamon 

választható ezen felül  

2-2 óra.) 
 

Az emelt szintű érettségi vizsga a kétszintű 

érettségi rendszerében középfokú állami 

nyelvvizsgával lehet egyenértékű. 
 

Nyelvi előkészítő osztály 

ÖT ÉVFOLYAMOS! 
Első idegen nyelv: 

Angol (kezdő szintről) – KÓD: 021    vagy 

Spanyol (kezdő szintről) – KÓD: 022 
 

9/NY A osztály 

A fenti két nyelv kezdő szintről 

Heti 15 óra 

Második idegen nyelv: heti 3 órában 

9-12. A 

ANGOL 

SPANYOL 

Heti 5-5-4-4 óra 

Második idegen nyelv: 

ANGOL, NÉMET 

(kezdő vagy haladó) 

SPANYOL (kezdő) 

 

Heti 3-3-4-4 óra 

 

(A 11-12. évfolyamon 

választható ezen felül  

2-2 óra.) 
 

Az emelt szintű érettségi vizsga középfokú állami 

nyelvvizsgával lehet egyenértékű, ám a NYEK 

első nyelve esetében cél a felsőfokú nyelvvizsga! 
 



A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE, A VIZSGA  

ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE, LEBONYOLÍTÁSA 
 

 Az iskolánkba jelentkező tanulóknak meg kell 

 írniuk a központi írásbeli felvételi 

 tesztjeit 2016. január 16-án. 

 Pótnap: 2016. január 21. 
 

Az emelt szintű osztály angol (011-es kód) és német  

(012-es kód) csoportjába jelentkező tanulók által írott nyelvi 

besoroló teszt az összpontszámnak nem része, de ezek 

megfelelő teljesítése nélkül első idegen nyelvi haladó 

csoportba bekerülni nem lehet! 

Az írásbeli teszteket kétszer megírni nem lehet! 

Aki pótidőpontban ír, attól előzetesen bejelentést, 

majd utólag igazolást kérünk! 

 

A felvételről mindhárom osztály esetében az írásbeli 

vizsga + az általános iskolai eredmények + a szóbeli 

felvételi alapján döntünk. 

 

A központi írásbeli vizsgán magyar nyelvi, ill. matematikai 

kompetenciákat mérő feladatlapokat kell megoldani. Az elért 

eredményt kettővel megszorozzuk, így maximálisan 100-100 

pontot lehet szerezni. 

Az általános iskolai érdemjegyek közül a magyar nyelv, a 

magyar irodalom, a történelem, a matematika, a fizika és egy 

idegen nyelv hetedik év végi osztályzatát vesszük figyelembe. 

Maximálisan 30 pont. 

A szóbeli felvételin – az ismerkedésen túl – szövegértési, 

logikai készséget, anyanyelvi és matematikai ismereteket 

vizsgálunk. Maximálisan 50 pont. 

A szóbeli vizsgára nem minden jelentkezőt hívunk be: az 

összesített eredmény alapján legalább háromszor annyi 

tanulót, mint a felvehető létszám.   

Szóbeli vizsga nélkül a tanuló nem vehető fel! 
 

Elérhető összpontszám: 280. 
 

A szóbeli vizsga részletes követelményei, 

leírása és a mintaszövegek honlapunkon 
megtalálhatók! 

FONTOS HATÁRIDŐK A KOSSUTH LAJOS 

GIMNÁZIUMBA JELENTKEZŐK SZÁMÁRA 
 

2015. – november 17-20.: nyílt napok 

– december 1. (kedd) 17 óra: szülői fórum  

– december 8.: a tanulók jelentkezése a 

     központi vizsgát szervező intézménybe 

2016. – január 6. (szerda) 17 óra: szülői fórum 

– január 16. 9.30: írásbeli felvételi vizsga 

– január 21. 13.30: pótló írásbeli felvételi 

– január 26.: a dolgozatok megtekintése 

– január 26-29.: a szülők átveszik 

    az eredményről szóló igazolást 

– február 12.: a jelentkezési lapok elküldése 

– február 17. 13.30: nyelvi besoroló teszt  

– február 18. 13.30: nyelvi besoroló pótteszt 

– február 23. 10.00: a szóbeli felvételi beosztás 

    közzététele az iskolában és az interneten 

– február 25. - március 2.: szóbeli vizsga,  
    a nyelvi besoroló teszt megtekintése 

– március 9. 14.00: az ideiglenes felvételi 

    jegyzék (a felvételi rangsorok) közzététele 

    az iskolában és az interneten 

– március 16-17.: az adatlap rangsorának 

    módosítása az általános iskolában 

– április 26.: a felvételről szóló értesítés 

    megküldése. 
 

FONTOS: A nyelvi besoroló teszt előtt behívót 

küldeni nem tudunk! A szóbeli vizsga időpontját 

módosítani csak az adott napon belül lehet! 

(kivéve: orvos által igazolt betegség) 
 

A jelentkezés elutasításáról szóló döntés ellen a szülő 

a köznevelési törvény 37. § (2) alapján jogszabály-

sértésre való hivatkozással eljárást indíthat.  
 

2015. október 7.  

   
             igazgató 

 

KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

      a 2016-2017. TANÉVRE 
 

1204 BUDAPEST, ADY E. U. 142. 

Tel/fax: 283 1270 

E-mail: kossuth@klgbp.hu 

Internet: www.klgbp.hu 

OM-kódszámunk: 035 323 
Telephelykód: 001 

 

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK  
(A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY 47. § /1/ 
BEKEZDÉSÉBEN MEGJELÖLT  
SPECIÁLIS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKKAL 

KAPCSOLATBAN IS) INTÉZMÉNYÜNK 

HONLAPJÁN. KÉRDÉSEIKRE E-MAILBEN  
VAGY SZEMÉLYESEN VÁLASZOLUNK. 
KERESSENEK FEL BENNÜNKET A NYÍLT 

NAPOKON: 2015. NOVEMBER 17-20-ÁN! 
 

Az iskola megközelíthető:  

az 52-es villamossal;  

a 35-ös, 36-os és 151-es autóbusszal. 
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