Bródy Imre Gimnázium

Megközelíthető:


2 –es úton Vác felől, M0 –s autóúton



196, 104, 204 –es buszokkal Újpalota



Angol, német, orosz nyelvtanulás



Korszerű informatika oktatás



Tartalmas diákélet



Élsportolói és UTE tagozat



Média tagozat



Dráma és képzőművészeti tagozat



Esti és ifjúsági osztályok felnőtt-

a sport és a média útján

felől

Ha gimnáziumban szeretnél
továbbtanulni, válaszd a Bródyt!

Bródy Imre Gimnázium



147 –es busszal Újpest Központból



30, 30A, 230 –as buszokkal Káposztásmegyer és a Keleti Pu. felől



3-as metróval Újpest Városkapu
megállótól gyalog

TÁJÉKOZTATÓ
diákoknak és
szülőknek

képzésben

Bródy Imre Gimnázium
1047 Budapest,
Langlet V. u. 3-5.
www.brody-bp.sulinet.hu
Telefonszám: 06 1 / 369 - 4917
Faxszám: 06 1 / 369 - 4917 + 201, 105
E-mail: titkar@big.sulinet.hu

2014 / 2015. tanév

Nyílt napok

Induló osztályok
Az iskola a 2014 / 2015 -ös tanévre négy tagozat osztályaiba hirdet felvételt:
 Élsportolói és UTE osztályokba

034866 02

 Média tagozatos osztályba

034866 03

 Dráma és képzőművészeti osztályba

034866 04
 Esti és ifjúsági osztályba
Felnőttképzés keretében érettségi megszerzését biztosító képzési forma. Az érettségi bizonyítvány megszerzésének ideje az egyéni tanrenddel rövidíthető.
A képzés ingyenes, csak regisztrációs és vizsgadíjat
szedünk melynek mértéke méltányos.

A kódszámokat a jelentkezési lapon feltétlenül szerepeltetni kell! A sportosztályba jelentkezők egy külön jelentkezési lapot is kitöltenek,
amelyhez az iskola titkárságán juthatnak hozzá,
ill. letölthető a honlapról.
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 Sport osztályok
- 2013. október 24. de.
 Média,- képzőművészeti és dráma osztály

média és képzőművészeti osztályt az iskola az M.S.
Mester Alapítvánnyal együtt működteti. Ennek
költségeihez a szülők alapítványi támogatással járulnak hozzá.

- 2013. október 25.
Ezeken a napokon tájékoztatót adunk az intézmény
pedagógiai programjáról, lehet látogatni médiás és
egyéb óráinkat és ismerkedni a gimnáziummal.
A jelentkező tanulók központi írásbeli vizsgát
tesznek január 18-án. Erről további információkat
a 8.-os osztályfőnököktől, illetve decembertől a
gimnáziumtól kaphatnak. Ezen felül a média és
képzőművészeti osztályba jelentkezők egy alapműveltségi tesztet is kitöltenek, a szóbeli alkalmával.
A szóbeli felvételi vizsgákra 2014.
február 24-25-26 -án kerül sor. A
névszerinti beosztást a jelentkezők
értesítésekor levélben pontosítjuk. A
szóbeli beszélgetéseken a tanulók
személyiségét szeretnénk megismerni, a sporttagozatosok magyarból és
matematikából, a média és dráma - képzőművészeti tagozatra jelentkezők alapműveltségből számítsanak kérdésekre. Erre az alkalomra hozzák magukkal az ellenőrző könyvüket, az irodalom és a
matematika füzetüket, valamint egy saját címre
megcímzett, felbélyegzett borítékot. A média és
művészeti tagozatra jelentkezők hozzák magukkal
művészeti jellegű munkáikat (rajzok, fotók stb.), a
drámaművészeti tagozatra felvételizők készüljenek
verssel vagy prózával. A sporttagozatra jelentkezők a szóbeli vizsgára hozzák el a kitöltött sportlapot!
A gimnáziumban az angol és a német nyelvet, valamint a számítástechnikát kötelező jelleggel, csoportbontásban, tudásszintnek megfelelően tanulják
a gyerekek. Az Internet-hozzáférés biztosított. A

ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM a
központi írásbelire
A foglalkozások során az előző évi központi írásbeli
felvételi tapasztalatai szerint haladnak majd a csoportok.
A felkészítőkre november első hetétől tíz héten át kerül
sor, az idei tanév központi felvételijével bezárólag. Egyegy alkalommal két tanítási órát tartunk, amely az S.O.S.
Bródy Közhasznú Alapítvány szervezésében és lebonyolításában történik.
A tanfolyamokra jelentkezni lehet az iskola titkárságán
október 15-e után.
A felkészítés ára: egy tárgy esetén 6.400 Ft, két tárgy
esetén 10.000 Ft.
-Média
-Matematika
-Magyar nyelv- és irodalom

