A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium rendkívüli felvételi tájékoztatója – 2021

A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
rendkívüli felvételt hirdet
négy évfolyamos gimnáziumi osztályába
a 2021/2022-es tanévre az alábbiak szerint
A szabad férőhelyek száma: 6.
Jelentkezni 2021. május 13-ig lehet az következő címen elérhető internetes űrlapon:
https://almos.verespg.hu/vpgforms (az űrlap kitöltéséhez előzetes regisztráció szükséges).
A jelentkezési lapok beadási határidejét követően a jelentkezőket rangsoroljuk a központi írásbeli felvételin
elért eredményeik alapján. (A magyar nyelv eredménye kétszeres, a matematika eredménye háromszoros
szorzóval számít.)
A szóbeli meghallgatást 2021. május 18-án, kedden 14:00-tól tartjuk.
A szóbeli meghallgatásra legfeljebb 12 tanulót hívunk be. A pontos időpontról az érintetteket 2021. május
14-én emailben értesítjük.
A rendkívüli felvételi eljárás eredményéről a jelentkezőket 2021. május 20-án értesítjük emailben.

A felvételi eljárás során előnyben részesítjük azokat, akik 2. idegen nyelvként az olasz nyelvet választják.
A végső sorrend kialakításához az alábbi pontozási rendszert használjuk.
Írásbeli:

Elérhető pont:
magyar 50 pont
matematika 50 pont

belső pontszámítás szerint az
eredmény kétszerese
belső pontszámítás szerint az
eredmény háromszorosa

100 pont
150 pont

Szóbeli:
magyar
matematika
A 8. osztály félévi tanulmányi
eredményből a következőkben
felsorolt tantárgyak eredményének
átlaga × 10

50 pont
50 pont
magyar nyelv, magyar irodalom,
matematika, történelem, földrajz,
biológia, kémia, fizika, idegen nyelv
és testnevelés

50 pont

Összesen: max. 400 pont
többletpontok
ha a 2. idegen nyelv olasz
20 pont
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsorolásnál előnyben kell részesíteni a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a
tartózkodási helye Budapest III. kerületében található.

1

A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium rendkívüli felvételi tájékoztatója – 2021

Általános ismertető a képzésről
A.) Négy évfolyamos gimnázium (Egy osztály – általános tantervű)
A.1.) Oktatott idegen nyelvek:
angol, német, francia, olasz, spanyol

A.2.) Az oktatás specialitásai:
A.2.1.) Bontott csoportban tanítjuk (minimum):
•
•
•
•

az idegen nyelveket
a matematikát
a digitális kultúrát
10. évfolyamon a biológiát, a kémiát, a fizikát

A.2.2.) Iskolánk biztosítja az emelt szintű érettségire való felkészítést:
magyar, matematika, történelem, kémia, biológia, fizika, angol, német, olasz, francia nyelv, testnevelés és
digitális kultúra tantárgyakból

A.3.) A szóbeli felvételi vizsga követelményei:
Magyarból és matematikából az általános iskolai törzsanyag.
A szóbeli felvételin elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérünk, hanem azokat az eszköztudás körébe
tartozó készségeket és képességeket, amelyek a gimnáziumban való eredményes tanuláshoz szükségesek.

A.3.1.) magyar:
• hangos olvasás, olvasott szöveghez kapcsolódó szövegértési feladatok
• fogalmak, definíciók az általános iskolai irodalom és nyelvtan tantárgy anyagából
• többértelmű szó kontextusba helyezése, jelentéseinek megadása

A.3.2.) matematika:
• az alapműveletek, mértékegységváltások, geometriai számítások pontos elvégzése
• szöveges feladat matematikai modellezése, a logikus gondolkodás képességének mérése

A.4.) Egyéb információk
Kérjük, hogy a tanulók a felvételi vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy
személyi igazolványt – hozzanak magukkal!
A képzési formára jellemző egyéb információk:
A középiskolákban folyó munkát értékelő rangsoroló-rendszerben a gimnázium előkelő helyen található. Az
elméleti képzésen túl az iskola változatos lehetőséget biztosít a tehetség elismerésére és kibontakoztatására a
tudományokon túl a művészetek és a sport területén (ének, zene, néptánc, képzőművészet, különböző
sportágak, stb.) is.
Az iskola SNI tanulók fogadására nem kijelölt intézmény.
Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
Cím: 1039 Budapest, Csobánka tér 7.
Telefon, fax: 243–2710
https://verespg.hu
OM azonosító: 035226
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