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Hat évfolyamos gimnáziumi képzés 
 

A Teleki Blanka Gimnázium OM azonosító kódja:  030192 

 

Tagozatkód 6000 

Osztály Hat évfolyamos emelt szintű angol 

Induló osztályok száma 1/2 

Felvehető tanulók max. száma 16 

Az oktatás sajátos jellemzője Emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból 

Oktatott idegen nyelv  

Az angol nyelv emelt szintű oktatása mellett 

 II. idegen nyelv oktatása a 9. évfolyamtól:  

német vagy francia vagy spanyol vagy orosz vagy olasz 

nyelv. Választható továbbá a latin nyelv. 

Emelt szintű érettségire  

való felkészítés 

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül:  

biológia, kémia, fizika, informatika. 

Csoportbontásban  

tanult tantárgyak 
Idegen nyelvek, matematika, informatika. 

  

Tagozatkód 6100 

Osztály Hat évfolyamos emelt szintű német  

Induló osztályok száma 1/2 

Felvehető tanulók max. száma 16 

Az oktatás sajátos jellemzője Emelt szintű oktatás német nyelv tantárgyból 

Oktatott idegen nyelv  

A német nyelv emelt szintű oktatása mellett  

II. idegen nyelv oktatása a 9. évfolyamtól:  

angol vagy francia vagy spanyol vagy orosz vagy olasz 

nyelv. Választható továbbá a latin nyelv. 

Emelt szintű érettségire  

való felkészítés 

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül:  

biológia, kémia, fizika, informatika. 

Csoportbontásban  

tanult tantárgyak 
Idegen nyelvek, matematika, informatika. 
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Tagozatkód 6200 

Osztály 
Hat évfolyamos emelt szintű matematika,  

első idegen nyelv az angol 

Induló osztályok száma 1 

Felvehető tanulók max. száma 32 

Az oktatás sajátos jellemzője Emelt szintű oktatás matematika tantárgyból 

Oktatott idegen nyelv  

A 7. évfolyamtól angol nyelv,  

a II. idegen nyelv oktatása a 9. évfolyamtól:  

német vagy francia vagy spanyol vagy orosz  

vagy olasz nyelv. Választható továbbá a latin nyelv. 

Emelt szintű érettségire  

való felkészítés 

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül:  

biológia, kémia, fizika, informatika. 

Csoportbontásban  

tanult tantárgyak 
Idegen nyelvek, matematika, informatika. 

  

Felvételi 

követelmény 

Az intézmény a felvételi kérelmekről: 

 a tanulmányi eredmények és  

 a központilag kiadott egységes feladatlapokkal 

megszervezett írásbeli vizsga (központi írásbeli 

vizsga) eredményei alapján dönt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felvételi pontszámítás módja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányi eredmények: magyar nyelv és irodalom, 

történelem, idegen nyelv, matematika, egy a Nat ’Ember 

és természet’ műveltségi terület tartalmát közvetítő, az 

adott bizonyítványt kiállító általános iskola helyi 

tantervében szereplő tantárgy - 5. évfolyam év végi és 6. 

évfolyam I. félévi osztályzata, tantárgyanként legfeljebb 

10 pont, összesen legfeljebb 50 pont. 

 

Az angol nyelvi irányultságú osztályba történő 

jelentkezés esetén az idegen nyelvi tanulmányi 

eredmény csak az angol nyelv osztályzata lehet.  

A német nyelvi irányultságú és a matematikai 

irányultságú osztályba történő jelentkezés esetén az 

idegen nyelvi tanulmányi eredmény bármely tanult 

idegen nyelv osztályzata lehet. 

 

A hat évfolyamos gimnáziumok számára készített magyar 

nyelvi feladatlapok eredménye: legfeljebb 50 pont. 

 

A hat évfolyamos gimnáziumok számára készített 

matematika feladatlapok eredménye: legfeljebb 50 

pont. 
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Felvételi pontszámítás módja 

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében 

biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az 

erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság 

véleményét. Az igazgató a kérelemről döntését határozat 

formájában hozza meg. Az igazgató döntésében 

rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által 

használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli 

dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, 

a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli 

felmentésről. 

Kollégiumi elhelyezés Biztosított 
 

A beiskolázás főbb időpontjai 
Határidők Feladatok 

2016. 12. 09. 

A tanulóknak a „TANULÓI 

JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell 

jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára.  

Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli 

vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze 

a felvételi eljárásban használatos 

jelentkezési lappal, amelyet a középfokú 

iskolákba való jelentkezéskor kell majd 

használni. 

2017. 01. 21. SZOMBAT  

10.00 óra 

Egységes írásbeli felvételi vizsgák az 

érintett hat évfolyamos gimnáziumokban. 

Az írásbeli vizsgára az iskola nem küld 

külön értesítőt. 

2017. 01. 26. 14.00 óra 

Pótló írásbeli felvételi vizsga azoknak a 

tanulóknak, akik az előző írásbelin alapos ok 

miatt nem tudtak részt venni. 

2017. 02. 09. 

Az egységes írásbelit szervező középfokú 

intézmények értesítik az írásbeli 

eredményéről a tanulókat. 

2017. 02. 15. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói 

jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, 

a tanulói adatlapok első példányát pedig a 

Felvételi Központnak. (A hat évfolyamos 

gimnáziumba történő jelentkezésről a 

tanuló közvetlenül is megküldheti a 

jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a 

tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) 

Kérjük, hogy az Értékelő lap másolatát 

szíveskedjenek a jelentkezési laphoz 

csatolni. 

2017. 03. 10. 

A középfokú iskola eddig az időpontig 

nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi 

jegyzéket. 

2017. 03. 16-17. 
A tanulói adatlapok módosításának 

lehetősége az általános iskolában. 

2017. 04. 26. 

A középfokú iskolák megküldik a 

felvételről/elutasításról szóló értesítést a 

jelentkezőknek és az ált. iskoláknak. 
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Konzultációs foglalkozások 

 

A hat évfolyamos képzés iránt érdeklődő tanulók számára – a tervezett jelentkezés 

irányultságától függetlenül – egységesen, konzultációt szervezünk. Minden érdeklődő 

diák legfeljebb egy magyar és egy matematika konzultációs csoportba jelentkezhet. 
 

MAGYAR (Anyanyelvi felkészítés) 

 

Hat csoportot hirdetünk 15-15  fő maximált létszámmal, csoportonként két 

konzultációs alkalmat biztosítunk, a tanulókat a feliratkozás sorrendjében fogadjuk. A 

foglalkozások ingyenesek. 

 
1. csoport: 

Időpont: 2016. december 12. (hétfő), 2017. január 9. (hétfő) 15.00-16.30 

Helye: Székesfehérvár, Budai út 7. (A Teleki főépülete) 

2. csoport: 

Időpont: 2016. december 12. (hétfő), 2017. január 9. (hétfő) 15.00-16.30 

Helye: Székesfehérvár, Budai út 7. (A Teleki főépülete) 

3. csoport: 

Időpont: 2016. december 12. (hétfő), 2017. január 9. (hétfő) 15.00-16.30 

Helye: Székesfehérvár, Budai út 7. (A Teleki főépülete) 

4. csoport: 

Időpont: 2016. december 15. (csütörtök), 2017. január 5. (csütörtök) 15.00-16.30 

Helye: Székesfehérvár, Budai út 7. (A Teleki főépülete) 

5. csoport: 

Időpont: 2016. december 15. (csütörtök), 2017. január 5. (csütörtök) 15.00-16.30 

Helye: Székesfehérvár, Budai út 7. (A Teleki főépülete) 

6. csoport: 

Időpont: 2016. december 15. (csütörtök), 2017. január 5. (csütörtök) 15.00-16.30 

Helye: Székesfehérvár, Budai út 7. (A Teleki főépülete) 

 

 

 

A konzultációs foglalkozásokra 2016. december 1-ig lehet jelentkezni.  

 

 

MATEMATIKA 

 

Két csoportot hirdetünk 34-34 fő maximált létszámmal. Csoportonként 3 alkalommal 

lesz konzultációs foglalkozás, a tanulókat a feliratkozás sorrendjében fogadjuk. A 

foglalkozások ingyenesek. 

 
Időpontok:  

2016. december 16., 2017. január 6., 2017. január 13. (pénteki napok), 15.00-16.30 

Helye: Székesfehérvár, Budai út 7. (A Teleki főépülete) 

  

 

A konzultációs foglalkozásokra 2016. december 1-ig lehet jelentkezni.  

 


