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4 és 1+4 évfolyamos képzés

A Szerb Antal Gimnázium története
 A Szerb Antal Gimnázium története
több mint 100 esztendőre tekint vissza.
 A mai kétemeletes, majdnem 100
méter hosszú impozáns iskola 1904-06
között épült Pártos Gyula tervei szerint.
 A Magyar Gazdaasszonyok Országos
Egyesületének árvaháza és elemi
iskolája működött benne.

 Az épületet 1919-ben az állam
bérbe vette, és Pozsonyból ide
telepítette a Magyar Királyi
Állami Tanítónőképző Intézetet.
 A pedagógiai átszervezés
eredményeképp az első
gimnáziumi osztály 1955-ben
indult, és a tanítóképző
fokozatosan átalakult általános
gimnáziummá.
 Iskolánk Szerb Antal nevét 1969.
december 1-jén vette fel.

Gimnáziumi képzés

Az 1994/95-ös tanévben 6 évfolyamos
képzést,
a 2004/05-ös tanévben pedig nyelvi
előkészítő osztályt is indítottunk.
Jelenleg három képzési forma működik
iskolánkban.
Minden tanévben a kimenő 12.
évfolyamos osztályok számával
megegyező számú új osztályt indítunk
(összesen 4 osztály):
 két hat évfolyamost,

 egy négy évfolyamost
 és egy angol nyelvi előkészítőst (1+4 évfolyam).

A 2021-22-es tanévben

114 új diákot várunk!

A gimnázium tanulmányi átlaga az
elmúlt években
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A gimnázium érettségi átlaga az
elmúlt években
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Tanulmányi területek
Képzési forma

Kód

Felvehető létszám

6 évfolyamos angol

0001

45

6 évfolyamos német

0002

15

4 évfolyamos angol

0021

14

4 évfolyamos német

0022

14

Angol nyelvi
előkészítő (1 + 4 év)

0031

28

4 évfolyamos képzés
 Tanulmányi terület kódja: 0021 - angol
0022 - német
 Felvehető létszám angol: 14 fő
 Felvehető létszám német: 14 fő
 Osztályok száma: egy
 Négy évfolyamos osztályunk emelt szintű képzést biztosít az első
nyelvként tanult angol, illetve német nyelvből
 A tanulók első nyelvként azt az idegen nyelvet tanulják haladó szinten,
heti 5 órában, amelyet az általános iskolában elkezdtek (angol vagy
német).

 A 9. évfolyamon kezdődik a második idegen nyelv oktatása heti 4
órában, általában kezdő szintről. Az iskola személyi feltételeinek és
nyelvi hagyományainak függvényében alakítja ki a második idegen
nyelvi csoportokat.

4 évfolyamos képzés
Élve a NAT által adott lehetőségekkel az idegen nyelvi képzésünket
magasabb óraszámra emeltük (emelt szintű képzés).
Az utolsó két évben diákjaink érdeklődési körüknek, továbbtanulási
terveiknek megfelelően választhatnak emelt szintű tantárgyakat
(maximum két tantárgy), melyeket az alapórán túl heti plusz két-három
órában tanulhatnak.
A mindennapos testnevelést nem osztálykeretekben szervezzük, de a
rendszeresen sportolók, ha igazolást hoznak, felmentést kapnak!

Angol nyelvi előkészítő képzés
(1 + 4 évfolyam)
 Tanulmányi terület kódja: 0031
 A képzési idő: 5 év, tanulóink érettségi vizsgát 5. év végén tesznek
 Felvehető létszám: 28 fő
 Osztályok száma: egy

 Az első év kiemelt óraszámú tantárgyai:
o Angol nyelv: heti 12 óra, 2-3 tanár részvételével szintenkénti bontásban
o Második idegen nyelv: heti 6 óra - kezdő szintről intenzív formában
o Informatika: heti 4 óra
 Az első év további tantárgyai: retorika, magyar nyelvtan, matematika,
ének, rajz, testnevelés

Angol nyelvi előkészítő képzés
(1 + 4 évfolyam)
 Az iskola személyi feltételeinek és nyelvi hagyományainak
függvényében alakítja ki a második idegen nyelvi csoportokat
(francia, német, olasz).

 A második évtől a négy évfolyamos képzésnek megfelelően
haladnak tovább.
 Azaz élve a NAT által adott lehetőségekkel az idegen nyelvi
képzésünket itt is magasabb óraszámra emeltük (emelt szintű képzés).
 Az utolsó két évben diákjaink érdeklődési körüknek, továbbtanulási
terveiknek megfelelően választhatnak emelt szintű tantárgyakat
(maximum két tantárgy), melyeket az alapórán túl heti plusz kéthárom órában tanulhatnak.
 A mindennapos testnevelést nem osztálykeretekben szervezzük, de a
rendszeresen sportolók, ha igazolást hoznak, felmentést kapnak!

A középfokú felvételi eljárás
lehetőségei
A felvételivel kapcsolatban 3 féle lehetőségük van a
középiskoláknak:
1. Csak az általános
beszámítása

iskolai

tanulmányi

eredmények

2. Tanulmányi eredmények + központi írásbeli vizsga
(központi minimum 50 % kell, hogy legyen) Gimnáziumunk ezzel a lehetőséggel él, nálunk 2/3 a
központi felvételi eredmény aránya.
3. Tanulmányi eredmények + központi írásbeli vizsga + szóbeli
felvételi vizsga ( pl. 25+50+25 % )

Központi felvételi vizsga
 A központi felvételi vizsgára való jelentkezés határideje: 2020. december 4.
(Csak egy intézménybe kell jelentkezni, az eredményt mindenhol
elfogadják.)
A felvételi időpontjáról értesítést nem küldünk, de e-mailben
emlékeztetőt írunk, amennyiben az e-mail-címet a jelentkezési lapon
feltüntetik.
 A központi felvételi vizsga időpontja:
4-5-6 évfolyamos képzés esetén: 2021. január 23. szombat 1000
 Minden felvételiző hozzon magával:
o fényképes, azonosításra alkalmas igazolványt
o tollat, ceruzát, körzőt, vonalzót
o enni- és innivalót
Az értékelőlapok átvétele személyesen: 2021. február 8. 700-1700
Minden dátum, tudnivaló megtalálható honlapunkon: www.szag.hu

Mentesség
a központi felvételi vizsgán

(ez is általános szabály )

 A mentességi kérelmet a központi felvételi vizsgára való jelentkezési
lappal kell beadni.
 A szakértői vélemény mellé szülői kérelmet kell benyújtani, amelyben
konkrét mentességet kell kérni. Ezek lehetnek:
o Időhosszabbítás (tantárgyanként 15 perc)
o Segédeszköz használata (számológép)
o Az írásbeli
dolgozat egy részének értékelése alóli felmentés
(helyesírás értékelése alóli felmentés)
Csak érvényes szakértői véleményt tudunk elfogadni!

A Szerb Antal Gimnázium felvételi szabályzata
A felvételi szabályzat a „2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről” és „ Az emberi
erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete alapján készült.
A jelentkezés feltétele gimnáziumunk minden tanulmányi területére a központi magyar
nyelvi és matematika írásbeli vizsgán való részvétel.

A felvételi kérelem benyújtása
 A 8. osztályosok esetében a felvételi kérelem benyújtása az általános iskolák
felelőssége és feladata.
o A győri központnak beküldendő tanulói adatlapon fontos a tanulmányi területek
(tagozatok) megadásának a sorrendje.
o A középiskoláknak beküldendő jelentkezési lapon a sorrend nem meghatározó.

o A 0021-es tanulmányi területre (angol) csak angol nyelvet tanulók,
o A 0022–es tanulmányi területre (német) kizárólag
jelentkezhetnek.

német nyelvet

tanulók

A felvételivel kapcsolatos időpontok
 Az „ideiglenes” felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala:
2021. március 16-ig

A tanulók a jegyzéken a tanulói azonosítójukkal vagy jeligével
szerepelnek.
 Felvételi határozatok személyes átvétele a gimnáziumban:

2021. április 30-ig
Az átvétel pontos időpontját a honlapon nyilvánosságra hozzuk.

Információk, felkészülés
 Az Oktatási Hivatal honlapja:
 www.oktatas.hu

 „Köznevelés”
 1. „Intézménykereső” – pl. „intézmények a számok tükrében”
 középfokú beiskolázási statisztikák, mérések, OKTV-eredmények, érettségi

 2. „Középfokú felvételi eljárás”
 Aktuális beiskolázási időszak (feladatok, határidők, témakörök, segédeszközök)
 Jogszabályok, közlemények (feladatok, határidők)

 Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók
 Prezentációk, tanulmányok, statisztikák (pl. a központi felvételi eredményei)
 Gyakran ismételt kérdések

Pontszámítás
A hozott pontszámot az 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredménye alapján
számítjuk. Az adatok hitelességéért a szülő tartozik felelősséggel!
maximum: 50 pont (2x5x5 pont)
•
•
•
•
•

magyar irodalom
magyar nyelv
matematika
történelem
idegen nyelv

A szerzett pontszámot a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján
számoljuk:
magyar nyelv és irodalom
maximum:
50 pont
matematika
maximum:
50 pont
Elérhető maximum pontszám:

100 pont

A hozott és szerzett pontok összege maximálisan 150 pont

Felvételi rangsorolás


A felvételizők rangsorolása kizárólag az elért pontszám alapján történik.



Azonos pontszámot elért tanulók rangsorolása a gimnázium Felvételi
Szabályzatában meghatározott módon történik.
Ha két vagy több felvételiző azonos pontszámot ér el, a felvétel sorrendjét
az alábbiak szerint állapítjuk meg:
1.

Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló

2.

Lakóhelye vagy tartózkodási helye a XVI. kerületben van

3.

Aki a központi írásbeli felvételin több pontot szerzett

4.

Akinek testvére iskolánk tanulója

5.

Családi kötődése van a gimnáziumhoz (pl. szülei is a gimnáziumba jártak)

Kérjük, hogy ezen körülmények fennállását
megjegyzésként szíveskedjenek feltüntetni!

a

jelentkezési

lapon

A felvételivel kapcsolatos időpontok
 A központi felvételire történő jelentkezés határideje:
2020. december 4.
Oktatási azonosító: 11 jegyű szám!

 A központi felvételi vizsga időpontjai:
„4”-„1+4”–„6” évfolyamos képzés esetén:
2021. január 23. szombat 1000

 Az értékelő lapok átvétele (csak személyesen):
2021. február 8. 700-1700
 A felvételi jelentkezési lapok leadási határideje:
2021. február 19.
A hat évfolyamos képzésre jelentkezők önállóan vagy az általános iskolán
keresztül jelentkezhetnek.

AZ ÉLET NEM CSAK TANULÁSBÓL ÁLL
• Gólyatábor

• Nyelvek Európai Napja
• Gólyabál, Holdvilág-bál, Halloween-parti, Farsang
• Témahetek
• Természettudományos nap
• Diáknap
• Osztálykirándulások
• Külföldi utak (Anglia, Ausztria, Németország,

Franciaország, Olaszország)
• „Határtalanul” (Erdély, Kárpátalja)
• Szakkörök (sportkör, filmklub, énekkar)

• Nyári táborok (sport,vízi)
• És még sok más….

Köszönöm figyelmüket!
Inotai István
intézményvezető

