
 

Kovács Pál Baptista Gimnázium 
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ  

OM azonosítónk: 100537 

TANULMÁNYI TERÜLETEK 

Tagozatkód: 0001 - 4 éves, általános tantervű képzés 

   0002 - 4 éves, sportiskolai osztály 

 A közismereti tárgyak mellett tanulásmódszertant, továbbá sporttörténetet, testnevelés-elméletet, 
edzéselméletet, sportpszichológiát, sportegészségtant, sportági ismereteket tanulnak a diákok. 

 A KSI és a Kovács Pál Baptista Gimnázium által meghirdetett akadémia jellegű sportképzés fiú 

kézilabdázóknak a sportiskolai kerettanterv keretében.  

MINDKÉT TANULMÁNYI TERÜLETEN TEHETSÉGPROGRAM ÉS MENTORPROGRAM SEGÍTI A TANULÓK 

SZEMÉLYISÉGÉNEK FEJLŐDÉSÉT ÉS TANULMÁNYI ELŐMENETELÉT. 

A tanítás 8 órakor kezdődik és 14 óra 25 perckor ér véget.  
Csoportbontásban tanítjuk az angol és német nyelvet, valamint a matematika és informatika tantárgyat. 

Igény szerint tanulószobát biztosítunk. 

FELVÉTELI ELJÁRÁS 

1.1 Központi írásbeli felvételi vizsga (100 pont (50+50)) 

Központilag kiadott egységes kompetencia-alapú feladatlapokkal szervezett írásbeli vizsga magyar nyelv és 

matematika tantárgyból. 

Az írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 20. szombat 10 óra 

1.2 Pótló írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 25. 14 óra  

Kizárólag azok a tanulók vehetnek részt, akik az előző alkalommal nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt 

betegség, váratlan közlekedési nehézség, stb.) miatt nem tudtak megjelenni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden 

tanuló csak egyszer tehet azonos típusú és fajtájú írásbeli vizsgát.  

1.3 Az írásbeli vizsga helyszíne: 

Kovács Pál Baptista Gimnázium, 1153 Budapest, Rädda Barnen utca 20., illetve más, központi írásbeli vizsgát szervező 

intézményben. 

1.4 Az írásbeli vizsgára történő jelentkezés határideje és módja:  

A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2017. december 8.  
A jelentkezési lapokat postai úton lehet eljuttatni, illetve személyesen leadni az iskola titkárságán: 

keddtől csütörtökig, 9.00-18.00-ig, hétfőn és pénteken 9.00-15.00-ig. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében a jelentkezési laphoz csatolni kell a 

szakértői és rehabilitásciós bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének másolatát, illetve a speciális 

körülményekre, vagy eszközökre vonatkozó szülői kérelmet. A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el, majd 

döntését határozatba foglalja, melyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz.  

Amennyiben a jelentkező valamely tárgyból mentesség miatt nem rendelkezik felvételi ponttal, a másik felvételi 

tárgyának a pontszámát megduplázva számítjuk be. 

 
1.5 Az intézménybe történő jelentkezés határideje: 

 

A felvételi jelentkezési lapokat az általános iskola 2018. február 19-ig eljutatja intézményünknek.  
 

A KSI-vel közösen működő akadémiai jellegű képzésre helyi jelentkezési lapot is ki kell tölteni. Ezt az iskola 

honlapjáról letölthető:  www.kovacspalgimnazium.hu 

 

http://www.kovacspalgimnazium.hu/


 

1.6 Szóbeli meghallgatás   

 

A meghallgatás időpontja: 2018. március 10. (szombat); 14-18 óráig a kiértesítés sorrendjében 

A meghallgatás helyszíne: Kovács Pál Baptista Gimnázium, 1153 Budapest Rädda Barnen utca 20. 

A szóbeli meghallgatás célja: a beszéd- és kommunikációs készség, a logikus gondolkodáshoz szükséges készségek felmérése a 

fejleszthetőség szempontjából. A meghallgatáson a jelentkezők néhány percben beszélnek magukról, tanórai és tanórán kívüli 

tevékenységükről, jövőbeni terveikről. Ezt követően kötetlen beszélgetést folytatnak a vizsgáztatókkal kedvenc témakörükről, illetve az 

intézményünk által kínált tanulmányi területekről.  

A szóbeli meghallgatás pontos beosztásáról postán értesítjük a jelentkezőket, illetve az intézmény honlapján is 

megtekinthető lesz a jelentkezési lapok beérkezése után (2018. február 20.).  

A RANGSOROLÁS ELVEI ÉS MÓDJA  

 

Minden tanulmányi területen a hozott és a szerzett pontszámok alapján rendezzük sorba a jelentkezőket a következők 

szerint: 

2.1 Általános iskolai eredmények (100 pont ) 

Figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, földrajz, kémia, biológia, 

informatika 

Figyelembe vett időszak: 7. osztály év végi, 8. osztály félévi eredmények 

 

Tanulmányi átlag átszámítása pontokra: 

átlag pont átlag pont átlag pont átlag pont 

5,0 100 p 4,0 70 p 3,0 40 p 2,0 10 p 

4,9 97 p 3,9 67 p 2,9 36 p 1,9 0 p 

4,8 94 p 3,8 64 p 2,8 32 p 1,8 0 p 

4,7 91 p 3,7 61 p 2,7 28 p 1,7 0 p 

4,6 88 p 3,6 58 p 2,6 24 p 1,6 0 p 

4,5 85 p 3,5 55 p 2,5 20 p 1,5 0 p 

4,4 82 p 3,4 52 p 2,4 18 p 1,4 0 p 

4,3 79 p 3,3 49 p 2,3 16 p 1,3 0 p 

4,2 76 p 3,2 46 p 2,2 14 p 1,2 0 p 

4,1 73 p 3,1 43 p 2,1 12 p 1,1 0 p 

Kiszámítjuk a hozott és a szerzett pontok összegét, és ez alapján sorba rendezzük a jelentkezőket. 

 

Azok a jelentkezők, akik mindkét tanulmányi területre jelentkeztek, mindkét tagozaton rangsorolásra kerülnek. 

 

Pontszámazonosság esetén: 

 A Baptista fenntartású intézményekből érkező tanulókat részesítjük előnyben. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulót részesítjük előnyben. 

 Ha a pontazonosság továbbra is fennáll, a sportolót részesítjük előnyben.  

 Ha a pontazonosság továbbra is fennáll, a szóbeli meghallgatás tapasztalatai alapján döntünk.  

 Ha a pontazonosság ezután is megmarad, azt a diákot részesítjük előnyben, akinek valamely testvére gimnáziumunk tanulója, 

majd azt, akinek testvére, vagy valamely szülője iskolánk tanulója volt.  

A felvételi ponthatár meghatározása a jelentkezők létszámától függ.  

Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala: 2018. április 13. (péntek) 

Szitt Zsolt 

igazgató 


