Tájékoztató a Gödöllői Török Ignác Gimnázium
2019/2020. tanévi beiskolázási
lehetőségeiről
nyolcadik osztályosoknak

1.) Általános tudnivalók:
OM azonosító: 032561, telephely kód: 001
Cím: 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 12-14., tel: 28-420-380, 28-420-383, fax: 28-420-383/35
Honlap: www.tig-godollo.hu
E-mail: tig@tig-godollo.hu
Intézményvezető: Fábián Bertalan, pályaválasztási felelős: Rácz Ilona intézményvezető-helyettes
Közlekedés: MÁV, HÉV, autóbusz, a megállók az iskolától 5 percnyire.
2.) Az iskola kiemelt pedagógiai céljai:
- a tanulók kulturáltságának, általános műveltségének megalapozása,
- a klasszikus értékek megismertetése,
- fölkészítés felsőoktatásra, a modern idegen nyelvek hatékony oktatása.
3.) Választható tagozatok és követelményei:
Tagozat megnevezése
4 évfolyamos két tanítási nyelvű + 1 év nyelvi előkészítő a 9.
évfolyamon
4 évfolyamos kerettantervre épülő emelt szintű oktatás angol
nyelvből
4 évfolyamos kerettantervre épülő emelt szintű oktatás német
nyelvből
4 évfolyamos kerettantervre épülő emelt óraszám matematika
tantárgyból

Kód
1010
1020
1030
1060

Figyelem: jelentkezéskor az iskolán belül több tagozat is megjelölhető.
4.)Induló osztályok:
A nyolc osztályt végzett tanulók számára a 2019/2020. tanévben 3 osztály indul, osztályonként 30
fővel. A tagozatok és csoportok kialakítása a jelentkezések és a felvételi eredmények alapján történik.
5.) Nyílt napok: november hó folyamán 7-én, 14-én, 21-én és 28-án 15 és 16 órakor az iskola 11-es
termében /részletes szóbeli tájékoztatás a jelentkezésről, felvételi vizsgákról/.
6.) Tájékoztató szülői értekezlet 2018. december 5-én, szerdán 17 órától az iskola aulájában. A
megjelenés fontos a későbbi egyeztetések előkészítéséhez!

7.) A felvételi eljárás határidői:
Figyelem: a felvételi vizsgák időpontjáról külön értesítést nem küldünk, megjelenés a jelen
tájékoztatóban közölt időpontokban, meg nem jelenés esetén a felvétel kizárt. A sajátos nevelési
igényű (SNI), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (btmn) küzdő tanulók
számára szülői kérelemre és a szakértői vélemény csatolása esetén biztosítjuk a 2011. évi CXC. tv.
51.§ (5) bekezdésében előírt feltételeket.
a) 2018. december 7. a tanulók jelentkezése a központilag szervezett írásbelire közvetlenül a
vizsgát szervező intézménybe.
b) 2019. január 19. (szombat): írásbeli vizsga. Gyülekezés 9 órakor, kezdés 10 órakor.
c) 2019. január 24. (csütörtök): pótló írásbeli vizsga az eredeti napról igazoltan távolmaradók
számára. Gyülekező 1330-kor, kezdés 14 órakor.
d) 2019. február 5. (kedd) 8 és 16 óra között: az írásbeli dolgozatok megtekintése, az
értékelőlapok átvétele.
e) 2019. február 18-ig (hétfő): intézményi jelentkezés, az általános iskolák továbbítják a tanulói
jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak és a Felvételi Központnak.
f) 2019. február 21-től március 14-ig: szóbeli vizsgák. A beosztás az iskola honlapján lesz
elérhető.
g) 2019. március 18. (hétfő): az ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése és megjelenése az
iskola honlapján.
h) 2019. április 30. (kedd): a tanulók és az iskola értesítése a felvételi eredményről. Az iskolákat
jegyzék formájában értesítjük, a tanulók szülei a határozatot a gimnáziumban vehetik át 7
órától 19 óráig.
i) 2019. június 20. (csütörtök): beiratkozás 8 órától 12 óráig
8.) Felvételi vizsgatárgyak:
Tagozat megnevezése

Tagozat
kódja

4 évfolyamos két tanítási nyelvű
+ 1 év nyelvi előkészítő a 9.
évfolyamon
4 évfolyamos kerettantervre
épülő emelt szintű oktatás angol
nyelvből
4 évfolyamos kerettantervre
épülő emelt szintű oktatás
német nyelvből
4 évfolyamos kerettantervre
épülő emelt óraszám
matematika tantárgyból

1010

1020

1030

1060

Központilag kiadott egységes,
kompetenciaalapú
Szóbeli vizsga
feladatlapokkal
megszervezett írásbeli vizsga:
általános tantervű magyar
nyelvi
angol nyelvből
általános tantervű matematika
általános tantervű magyar
nyelvi
angol nyelvből
általános tantervű matematika
általános tantervű magyar
német
nyelvi
nyelvből
általános tantervű matematika
általános tantervű magyar
nyelvi
általános tantervű matematika

Az angol nyelvi szóbeli vizsgára az írásbeli felvételi eredmények és az általános iskolából
hozott pontok alapján az első 120-140 jelentkezőt hívjuk be.
A német nyelvi szóbeli vizsgára az írásbeli felvételi eredmények és az általános iskolából
hozott pontok alapján az első 40-50 jelentkezőt hívjuk be.

Angol és német* nyelvi szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga két részből áll.
a) Szövegértési feladat
A vizsgázó néhány perces felkészülés után egy rövid angol/német nyelvű szöveg alapján magyar
nyelven válaszol néhány megértést ellenőrző kérdésre.
A szövegek a vizsgázók életkori sajátságaihoz és nyelvi szintjéhez igazodnak.
Az a) feladatra maximum 20 pont adható.
b) Társalgási feladat
A vizsgázó felkészülés nélkül, néhány kérdés alapján, irányított társalgást folytat a vizsgáztatóval az
alábbi témák valamelyikéről (az angol nyelvi vizsgán képek alapján):
Témák:
Család; Iskola; Otthon; Házimunka; Étkezés; Napi időbeosztás; Olvasás; Zene; Mozi és TV;
Időjárás; Vásárlás; Utazás; Munka; Az angol/német nyelv; Sport; Nyaralás; Barátok; Állatok;
Karácsony; Húsvét; Öltözködés.
A b) feladatra maximum 30 pont adható.
*A szóbeli vizsga nyelve az angol nyelvi előkészítő évfolyamra, illetve az angol emelt szintű
oktatásra jelentkezők esetén angol,
a német emelt szintű oktatásra jelentkezők esetén német. Ha valaki mind a két képzési típusra
beadja jelentkezését, akkor mind a két nyelvből kell szóbeli vizsgát tennie.
9.) Pontozás, értékelés:
Az írásbeli vizsgán a központi javítási útmutató alapján megadott pontszámot 100 felvételi pontba
számítjuk át. Az általános iskolából hozott osztályzatokat 5.-től 8. osztály félévéig 50 felvételi pontba
számítjuk át. Az ének, rajz, technika, testnevelés /készségtárgyak/ érdemjegyei nem számítanak be a
felvételi pontszámba, valamint a versenyeredményeket és a nyelvvizsgát sem lehet beszámítani!
A szóbeli vizsgán szerzett pontokat 50 felvételi pontba számítjuk át.
Az emelt szintű matematika tagozatra a hozott pontok mellett a matematika írásbeli eredményt
duplázzuk.

4 évfolyamos két tanítási nyelvű + 1
évfolyamos nyelvi előkészítő a 9.
évfolyamon
4 évfolyamos kerettantervre épülő
emelt szintű oktatás angol nyelvből
4 évfolyamos kerettantervre épülő
emelt szintű oktatás német nyelvből
4 évfolyamos kerettantervre épülő
emelt óraszám matematika
tantárgyból
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10.) A felvételi eljárás során az azonos összpontszámot elérő tanulók között a sorrendet a következő
szempontok alapján határozzuk meg:
1. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló.
2. Hátrányos helyzetű tanuló.
3. Az a tanuló, akinek a lakóhelye illetve tartózkodási helye az iskola székhelye szerinti járás
területén található
4. A központi írásbelin elért magasabb pontszám.
5. Gödöllőn dolgozó közalkalmazott, vagy köztisztviselő gyermeke.
6. A jelentkező tanuló testvére már az iskola tanulója.
7. Azonos pontszámú központi írásbeli eredmény elérése esetén a központi matematika
feladatlappal elért magasabb pontszám.
8. Teljes pontegyenlőség és a fenti szempontok azonossága esetén sorsolás dönt. A sorsoláson
részt vesznek az érintett szülők, az iskola igazgatója vagy egyik helyettese és egy semleges
személy.
A felvételről vagy az elutasításról szóló határozatot a tanulók szülei 2019. április 30-án 7 órától
19 óráig vehetik át a Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban!
A felvett tanulók névsora iskolánk honlapján is elérhető lesz.
11.) Mindenféle szülői és tanulói kérelmet csak írásban tudunk elfogadni.
A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA ÉS
A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ MÁS-MÁS IDŐPONTBAN,
KÜLÖN-KÜLÖN JELENTKEZÉSI LAPOT KELL BENYÚJTANI, A KÉT JELENTKEZÉS
NEM „VÁLTJA KI”, VAGY „HELYETTESÍTI” EGYMÁST!!

