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Új tagozatok a 2017-2018-as tanévben! 

A tanulók érdeklődésük és felvételi eredményeik alapján kerülhetnek be a 
négy évfolyamos gimnáziumi osztályainkba. 

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés:  

A tanulók négy gimnáziumi év után, a 12. évfolyam végén teszik le rendes 

érettségi vizsgájukat. Osztályainkban a jelentkezéstől és felvételtől 

függően a diákjaink a következő tagozatokon tanulhatnak: 

 emelt óraszámú humán    tagozatkód 01 (15 fő) 

 emelt óraszámú idegen nyelvi (angol és német) tagozatkód 02 (30 fő) 

 KatonaSuli      tagozatkód 03 (15 fő) 
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NYÍLT NAPOKAT tartunk:  2016. október 4-én (8-12 óráig) 

2016. november 24-én (8-12 óráig) 

Szeretettel várunk minden olyan 8. osztályos diákot és szüleiket, akik más 

iskolában tanulnak, de érdeklődnek az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály 

Általános Iskola és Gimnázium középiskolai képzése iránt.  

Címünk: 1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9. 

Telefon: 380-7170 

Iskolánk honlapja: www.csvmg.hu 

Email cím: csvmgtitkar@gmail.com 

 

Az iskola megközelíthető Újpest központjából a 14-es villamossal a 

Bőrfestő utcai megállóig, Káposztásmegyer területéről a 126-os autó-

busszal, valamint Békásmegyerről a 296-os autóbusszal. 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
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Ha hozzánk jössz, jól döntesz, mert: 
 változatos, mozgalmas diákéletben lesz részed, 

 korszerű műveltségre tehetsz szert, 

 tehetséggondozást biztosítunk, és felkészítünk tanulmányi 

versenyekre is, 

 felkészítünk a választott idegen nyelvből (angol, német, 

francia) a közép- vagy emelt szintű érettségire, 

 két modern számítástechnikai teremben internetes 

hozzáféréssel tanulhatod az informatikát, 

 felkészítünk a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára 

azokból a tantárgyakból, amelyek az iskolánk Pedagógiai 

Programjában szerepelnek. 
 

 

 

magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból 

 
Első foglalkozás: 2016. október 5-én 15 órától 16.30-ig a 109-es 

teremben magyar nyelv és irodalom tantárgyból. Ezt követően 

szerdánként 15 órától 16.30-ig a 109-es teremben.  

A foglalkozásokhoz bármikor lehet csatlakozni. 
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Mit kell tudni a felvételi 

eljárásról? 

1. Általános felvételi eljárás 

Az általános felvételi eljárás írásbeli és szóbeli 

részből áll.  

Hogyan kell jelentkezni az írásbeli 

vizsgára? 

Iskolánk a 9. évfolyamra jelentkező tanulók 
számára az írásbeli felvételi vizsgát a 
központilag kiadott feladatlapok felhasználá-
sával szervezi meg. 

A tanulóknak 2016. december 9-ig a TANULÓI 
JELENTKEZÉSI LAP benyújtásával kell 
jelentkezniük az írásbeli vizsgára. Ezt a 
jelentkezési lapot a vizsga megrendezésére 
vállalkozó középiskolák közül oda kell a 
tanulóknak benyújtaniuk, ahol a felvételit meg 
kívánják írni. Egy tanuló csak egy intézmény-
be jelentkezhet a központilag szervezett 
írásbeli vizsgára. A választott iskola a CSVMG 
is lehet. 

A tanuló teljesítményét a vizsga választott 
helyszínétől függetlenül országosan, egysége-
sen értékelik.  

A központilag szervezett 

egységes írásbeli 

felvételi vizsga időpontja: 

2017. január 21. 10 óra. 

 

Az írásbeli vizsgatárgyak: magyar nyelv 

és matematika  

Az írásbeli vizsgán központilag kiadott feladat-

lapot kell a vizsgázóknak kitölteniük. 

 
Kérjük, hogy írószert, körzőt, vonalzót, vala-
mint személyazonosításra alkalmas fényképes 
igazolványt hozzanak magukkal! 

A vizsga időtartama tantárgyanként 45 

perc. 

A vizsga célja a középiskolai eredményes tanuláshoz 

szükséges alapkészségek és képességek felmérése. A 

köznevelési törvényben foglalt esetekben a tanuló részére 

a felvételi vizsgán biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, 

az írásbeli vizsgán lehetővé tesszük az iskolai tanul-

mányok során alkalmazott segédeszköz (pl. számológép) 

alkalmazását. Kérjük, ha élni kívánnak a lehetőséggel, az 

írásbeli vizsgára jelentkezéskor írásban jelezzék! A 

kérelemhez csatolják a szakértői véleményt. A kérvények 

elbírálásáról az iskola igazgatója az írásbeli vizsga 

megkezdése előtt dönt. 

Azon tanulók számára, akik az írásbelin 
alapos ok miatt nem tudtak részt venni, a pótló 
írásbeli vizsga időpontja: 2017. január 26. 14 
óra. 

Hogyan kell jelentkezni a szóbeli 

vizsgára? 

Az írásbeli vizsga eredményéről a középiskola 
2017. február 9-ig tájékoztatja a vizsgázókat 
oly módon, hogy értékelőlapot állít ki, és 
átadja a vizsgázóknak.  

A tanulók ennek ismeretében nyújtják be 
jelentkezési lapjaikat és adatlapjukat, így 
vesznek részt az általános felvételi eljárásban. 
A jelentkezési lapokat és az adatlapokat az 
általános iskola gyűjti össze. 

Minden tanuló több jelentkezési lapot állíthat 
ki, de egy jelentkezési lapon csak egy iskola 
tüntethető fel. 
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Az általános iskola a tanuló által kitöltött 

jelentkezési lapot 2017. február 15-ig to-

vábbítja iskolánknak. Kérjük, hogy a központi 

írásbeli vizsga értékelő lapját mellékeljék a 

jelentkezési laphoz. Ez egyben jelentkezés a 

szóbeli vizsgára is.  

A szóbeli felvételi vizsga időpontja: 

2017. február 23–24. (pótló szóbeli: 

2017. március 01.) 

A szóbeli vizsgákkal kapcsolatos informá-

ciókat és a jelentkezők beosztását iskolánk 

honlapján és az aulában tesszük közzé. 

Külön értesítést nem küldünk. A vizsga 

helyszíne az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály 

Általános Iskola és Gimnázium. 

Szóbeli vizsgatárgyak: 

Emelt óraszámú humán tagozat: 

magyar nyelv és irodalom vagy 

történelem a tanuló választása szerint  

 

Emelt óraszámú idegen nyelvi 

tagozat: 

angol vagy német nyelv 

 

KatonaSuli tagozat: 

magyar nyelv és irodalom vagy 

történelem vagy idegen nyelv a tanuló 

választása szerint  

 

A jelentkezési lap megjegyzés rovatába 

kérjük, írja be a választott tantárgyat. 

A szóbeli felvételi vizsgáról részletes 

tájékoztató olvasható iskolánk honlapján. 

 

 

 

 

A felvételi pontok kiszámítása 

 Hozott pontok 
A hozott pontok számítása a 7. osztály év 

végi és a 8. osztály félévi eredményei 

alapján történik. 

A számításba vett tantárgyak: 

 magyar nyelv, 
 irodalom, 
 idegen nyelv, 
 történelem, 
 matematika, 
 biológia, 

A hozott pontok maximuma 30 pont. 

 Szerzett pontok 
A szerzett pontok számítása: Az írásbeli 

vizsgán mindkét tantárgyból 30-30 pont, 

a szóbeli vizsgán 30 pont, összesen 

tehát maximum 90 pont szerezhető.  

A maximálisan elérhető felvételi pontszám 

a hozott és a szerzett pontok összege: 120 

pont. 

A jelentkezőket a felvételi pontszámuk alapján 

rangsoroljuk. Azonos pontszám esetén a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40. § (3) 

pontja alapján járunk el.  

 

2. Rendkívüli felvételi eljárás 

A törvény alapján a középfokú oktatási 

intézmények igazgatói rendkívüli felvételi 

eljárást írhatnak ki 2017. május 8. és 

augusztus 31. között. Ennek formájáról és 

módjáról az érdeklődőket személyesen vagy 

telefonon tájékoztatjuk. 
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Fontos adatok és időpontok: 

Iskolánk OM azonosítója: 034877 

 

Az írásbeli felvételi vizsgára a jelentkezési lapok leadási határideje:  

2016. december 09. 

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 

2017. január 21. 10 óra. 

A pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja: 

2017. január 26. 14 óra. 

A középiskolai jelentkezési lapok leadási határideje: 

2017. február 15. 

A szóbeli felvételi vizsga időpontja: 

2017. február 23-24. 

A szóbeli felvételi vizsga pótnapja: 

2017. március 1. 

 

 

Felelős kiadó: 

Tóthné Nyiszteruk Hilda  

intézményvezető 

Szerkesztette:  

Szabó János 

Készült: 

2016. szeptember 
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