Az Újpesti Bródy Imre Gimnázium felvételi tájékoztatója

1, Iskola címe: 1047 Budapest, Langlet V. u. 3-5.
OM azonosító: 034866
Telefonszám: 06/1-3694917
Igazgató: Giczy Béla
2, Jelentkezés feltétele minden tagozaton:
- központi írásbeli eredményének benyújtása,
- szóbeli vizsga
3, Tanulmányi területek megnevezése és kódja:
02-es kód: Élsportolói osztály
Leigazolt sportolókat várunk ebbe az osztályba, akik komolyan veszik a tanulást is.
Intézményünkben lehetőség van az edzés- és versenynaptárhoz igazodó speciális órarend
kialakítására. Igazoltnak tekintjük a versenyek és edzőtáborok hivatalos időtartamát, a kieső
anyag pótlására az egyéni felkészülést tanáraink tanulószoba keretén belül biztosítják.
Jelentkezés további feltétele:
- az intézmény által kiadott sportlap csatolása (honlapról is letölthető!)
Érettségi után szakirányú OKJ-s képzés elvégzésére is lehetőséget nyújt intézményünk.
03-es kód: Média-kommunikáció osztály
Ebbe az osztályba várjuk azokat a diákokat, akik sokféle médium iránt érdeklődnek,
szabadidejükben gyakran készítenek videókat, fényképeket, szívesen fogalmazzák meg
gondolataikat szóban és írásban egyaránt. A média osztályba felvett tanulók emelt óraszámban
vesznek részt a mozgóképkultúra és médiaismeret, fotó és videó szakórákon, a rajz és vizuális
kultúra órákon is a médiumok értő befogadása és kreatív alkalmazása áll a középpontban.
A média tagozatos osztály képzésének célja olyan elméleti és gyakorlati tudás átadása a
középiskolás fiataloknak, mely segítségével sikeresen továbbtanulhatnak és elhelyezkedhetnek a
média és kommunikáció szakterületein. Aktív diákjaink számára a tanórákon kívül is lehetőséget
nyújtunk a stúdió és fotóműhely eszközeinek használatára, az iskola programjainak
dokumentálásában, műsorrá szerkesztésében.
Az Újpesti Bródy Imre Gimnázium által évente rendezett, országos BIG Diák és Ifjúsági
Filmfesztiválon a diákok komoly díjakért versenyezhetnek alkotásaikkal, próbára tehetik gyakorlati
tudásukat kortársaik és az elismert szakmai zsűri előtt is.
Érettségi után szakirányú OKJ-s képzés elvégzésére is lehetőséget nyújt intézményünk.

04-es kód: Dráma-képzőművészeti osztály
Ebbe az osztályba várjuk azokat a diákokat, akik nyitottak a drámajáték, a színház- és filmművészet
vagy a fotó-, videó- és képzőművészet iránt. A művészeti osztályba felvett tanulók drámásai
színháztörténet és drámajáték órákon, míg a képzősök mozgóképkultúra, rajz és vizuális kultúra,
fotó és videó órákon vesznek részt a nappali gimnáziumi szakórákon kívül.
A gyakorlatközpontú tanítás-tanulás során a diákok alkotó- és befogadóképességét, művészeti és
esztétikai értékek iránti fogékonyságát fejlesztjük. Célunk reális önértékeléssel, kreatív fantáziával,
elméleti és gyakorlati ismeretekkel felvértezett diákok képzése, akik - akár művészi tehetségük
további kibontakoztatásával, akár a drámatagozaton tanultak más területen való alkalmazásával –
nyitott, empatikus, műértő, harmonikus személyiségű felnőttekké válhatnak.
Érettségi után szakirányú OKJ-s képzés elvégzésére is lehetőséget nyújt intézményünk.
4, Felvételi eljárás rendje
a, Központi írásbeli vizsga ideje: 2014. január 18. szombat 10.00 óra.
Pótló írásbeli vizsgát (megfelelő hivatalos igazolással) 2014. január 23-án 14.00 órától lehet tenni,
előzetes bejelentkezés után.
Az írásbelire a jelentkezési lapok a gimnázium portáján átvehetők 2013. november 18-tól. A
lapok leadási határideje az intézmény titkárságán 2013. december 10.
Az írásbeli vizsga Értékelő lapja átvehető a titkárságon 2014. február 6-án, 9.00-17.00 óra között.
b, Az általános iskola által kitöltött Jelentkezési lap beküldési határideje 2014. február 14.
A jelentkezési lapok beérkezése után a szóbeli pontos időpontjáról levélben értesítést küldünk.
c, A szóbeli felvételi vizsgákra 2014. február 24-25-26-27-én kerül sor az Újpesti Bródy Imre
Gimnáziumban.
A sporttagozatosok szóbeli beszélgetéseken a tanulók személyiségét szeretnénk megismerni. A
sporttagozatra jelentkezők magyarból és matematikából oldanak meg feladatokat, valamint
ismertetik sportteljesítményüket, választ adnak néhány sport szakmai kérdésre.
A média tagozat:
A szóbeli beszélgetésen a tanulók személyiségére, érdeklődési körére vagyunk kíváncsiak. Minden
jelentkező hozzon magával számára fontos fényképet, tárgyat, írást - az irodalom, matematika füzet
és az ellenőrző könyv mellett. A beszélgetést egy rövid, kreatív feladatokból álló teszt előzi meg.
A dráma-képzőművészeti tagozat:
A szóbeli beszélgetésen a tanulók személyiségére, érdeklődési körére vagyunk kíváncsiak.
Minden jelentkező hozzon magával számára fontos fényképet, kedvenc tárgyat - az irodalom,
matematika füzet és az ellenőrző könyv mellett. A drámajáték iránt érdeklődők külön készülhetnek
verssel, rövid novellával, dallal, a képzősök pedig ne felejtsék otthon a legjobb rajzaikat,
festményeiket. A felvételizők egy rövid, kreatív feladatokból álló tesztet is kitöltenek a helyszínen,
melyből a művészeti irányultság, érdeklődés, nyitottság - a beszélgetés ideje alatt körvonalazódhat.
Erre az alkalomra mindhárom tagozatra jelentkezők hozzák magukkal az ellenőrző könyvüket, az
irodalom és a matematika füzetüket, valamint egy saját címre megcímzett, felbélyegzett borítékot.
d, Az ideiglenes felvételi jegyzéket 2014. március 14-ig nyilvánosságra hozzuk az iskola
honlapján, illetve az épület bejáratánál kifüggesztve.
e, A tanulói adatlapokat módosítani 2014. március 17-18 - ig lehet az általános iskolákban.
f, 2014. április 25-ig minden tanulót levélben értesítünk a felvételről vagy az elutasításról.

5, Pontszámítási eljárás az iskolánkba felvételiző 8. évfolyamos tanulók esetében
Hozott pontok számítása (Valamennyi osztálytípusnál)
Tantárgy
5. osztály évvége 6. osztály évvége 7. osztály évvége
Magyar irodalom
X
X
X
Magyar nyelvtan
X
X
X
Matematika
X
X
X
Történelem
X
X
X
Idegen nyelv
X
X
X
Földrajz
X
Fizika
X
Kémia
X
Biológia
X

8. osztály félév
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A hozott pontok maximuma 140. Ez úgy számítható ki, hogy az x-ek helyére beírható tantárgyi
érdemjegyek számát össze kell adni. Az arányosítás érdekében a 140 pontot elosztjuk 2.8 tizeddel,
így a hozott pontok elérhető összege maximum 50 pont.
Az írásbeli felvételin szerzett pontok számítása (Mindhárom osztálytípusnál)
Az iskolánkba jelentkező tanulók központi felvételi írásbeli vizsgát tesznek magyar nyelv és
matematika tantárgyakból. Itt a két tárgyból összesen maximum 100 pont érhető el.
Az élsportolói osztály szóbeli vizsgája
Az ide jelentkező tanulók 50 pontot szerezhetnek.
- Ebből a szóbeli vizsgán maximum 30 pontot érhetnek el. (10 pont kapható a helyben megoldott
logikai-matematikai feladatokra, 10 pont az olvasás-szövegértés feladatra, további 10 pont az
ismerkedő beszélgetés alatt szerzett benyomásra)
- A MOB a sportlapon feltüntetett sportteljesítmények alapján pontozza a tanulókat maximálisan 20
pontig.
A média-kommunikáció osztály szóbeli vizsgája
Az ide jelentkező tanulók 50 pontot szerezhetnek a szóbelin.
- Ebből 20 pontot kaphatnak a műveltségi teszt kitöltésére, 30 pontot a beszélgetésre.
A dráma-képzőművészeti osztály szóbeli vizsgája
Az ide jelentkező tanulók 50 pontot szerezhetnek a szóbelin.
- Ebből 20 pontot kaphatnak a műveltségi teszt kitöltésére, 30 pontot a beszélgetésre.
Fentiekből adódóan a felvételi eljárás során elérhető maximális pontszám: 200 pont.

6, Matematika vagy magyar nyelv és irodalom tantárgyból a központi írásbeli alól felmentett
jelentkezőkre vonatkozó pontszámítási eljárás iskolánkban:
- hozott pontok: max. 50 pont,
- központi írásbeli pontszáma:
a megírt felvételi írásbeli (az egyik tantárgyból) max. 50 pont,
a felmentett tárgyból a tantárgyi hozott pontokat kétszerezzük, max. 40 pont.
- szóbeli felvételi: max. 50 pont
Fentiekből adódóan a felvételi eljárás során ebben az esetben elérhető maximális pontszám:
190 pont.
7, A jelentkezők rangsorolásának módja:
Az összesen elért pontszámok alapján történik.

Giczy Béla
igazgató

