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„De keressétek először az ő országát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Máté 6,33)

Céljaink




Széles körű alapműveltség kialakítása
Felkészítés a továbbtanulásra egyéni érdeklődés és tehetség szerint
Felekezetükhöz kötődő keresztény fiatalok nevelése





heti két hittanórát tartunk az órarendbe építve (igény szerint felekezeti bontásban)
hétfőnként 7.30-tól közös áhítattal kezdjük a hetet a Deák téri templomban
iskolalelkészünk is segíti mindennapjaink lelki tartalommal való gazdagítását

Hitélet

Eredményeink
Kimagasló érettségi, továbbtanulási, kompetencia-mérési és „hozzáadott értékbeli” eredményeink immár a
főváros legjobb iskolái közé helyezték intézményünket.
Versenyeredmények:
Bár nem vagyunk „versenyistálló”, számos versenyre készítjük fel tanítványainkat. Eredményeink honlapunkon olvashatók.
Érettségi vizsgák (2019. tavaszi eredmények): 4,84
A tavalyi tanévben végzős tanulóink érettségi átlaga 4,97 lett.

Értékeink és adottságaink










patinás környezetben családias légkör
aktív zenei élet: énekkar külön „kicsiknek” és „nagyoknak”, zenekar
délutáni szakkörök (sportkör, rajzszakkör, színjátszókör, bibliakör, svéd és finn nyelvórák, stb.)
változatos osztályprogramok (színház- és mozilátogatás, tánctanfolyam, túrák, városlátogatások)
színvonalas természettudományos oktatás
tanítványaink legalább egy nyelvvizsgát tesznek érettségiig
német nyelvből DSD II. nyelvvizsgát szervezünk
két német és két svéd gimnáziummal több éve tartó cserekapcsolat
vidéki tanulók elhelyezést kérhetnek a Rózsák terén levő evangélikus kollégiumban

Induló osztályaink
Nyolcosztályos tagozat (Tagozatkód 0001): 5-8. osztályig általános kerettantervre épülő képzés, többlet matematika, idegen nyelvi
és művészeti órákkal. 5-8.-ig az osztály fele angolt, másik fele németet tanul, 9. osztálytól pedig mindenki mindkét nyelvet
tanulja. 9. évfolyamtól a tanulók reál (matematika vagy biológia) és idegen nyelvi emelt képzés között választhatnak.
(Létszám: 30)
Négyosztályos tagozat – emelt angol (Tagozatkód 0002): Angol és német nyelvet tanítunk emelt óraszámban. Olyan tanulók
jelentkezését várjuk, akik az általános iskolában az angol nyelvet legalább 4 évig tanulták. (Létszám: 6)
Négyosztályos tagozat – emelt német (Tagozatkód 0003): Német és angol nyelvet tanítunk emelt óraszámban, a németet haladó,
az angolt kezdő szintről. Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik az általános iskolában a német nyelvet legalább 4 évig
tanulták. (Létszám:7)
Négyosztályos tagozat – matematika emelt képzés (Tagozatkód 0004): Emelt szintű matematikaoktatás fakultatívan választható
fizika irányultsággal. Idegen nyelvek: angol és német. Reál érdeklődésű, jó matematika készséggel rendelkező tanulók
jelentkezését várjuk. (Létszám:7)
Négyosztályos tagozat – biológia emelt képzés (Tagozatkód 0005): A biológia tantárgyat 9-től, a kémiát választhatóan 11-től
emelt óraszámban tanítjuk, többlet matematika órákkal. Idegen nyelvek: angol és német. Elsősorban a természettudományok
iránt érdeklődő tanulók jelentkezését várjuk. (Létszám: 7)
Mindegyik képzési formában lehetőség van a 11. osztálytól érettségi vizsgára felkészítő fakultációs órák választására
azokból a tantárgyakból, amelyeket nem emelt óraszámban tanulnak a diákok.
Javasoljuk, hogy aki mindenképpen szeretne gimnáziumunkba felvételt nyerni, több képzési formára is adja be a
jelentkezését.

A jelentkezésről
Keresztény, felekezetükhöz kötődő, jól tanuló, jó magaviseletű gyerekek jelentkezését várjuk.
Felvételi tájékoztatóra hívjuk az érdeklődőket 2020. január 31-én, pénteken délután 4 órára, amelynek keretében bemutatjuk
az iskola életét, valamint tájékoztatást adunk a jelentkezésről és a felvételi menetéről.

A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje: 2019. december 6.
A gimnáziumba való jelentkezés határideje: 2020. február 19.
Szükséges dokumentumok:
Jelentkezési lap: Letölthető a KIR-ből, beküldendő a gimnáziumba.
Tanulói adatlap: Letölthető a KIR-ből, beküldendő a győri Felvételi Központba.
Saját jelentkezési lapunk: 2020. január 6-tól letölthető az iskola honlapjáról, vagy átvehető a portán.
Ezt a jelentkezési lapot lelkészi/hitoktatói ajánlás és a keresztlevél kíséretében 2020. február 19-ig kérjük iskolánkba eljuttatni.

A felvételi vizsgákról
Gimnáziumunk felvételi eljárása központi írásbeli vizsgából és szóbeli vizsgából áll.
A központi írásbeli vizsga mind a nyolc-, mind a négyosztályos képzésre jelentkezőknek
2020. január 18-án, szombaton 10:00 órakor lesz magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból.
Szóbeli a nyolcosztályos képzésekre jelentkezőknek:
 2020. február 25-27-én délutánonként. A vizsga két részből áll: feszültségoldó, kooperativitást és társas helyzetekben
való tudatosságot vizsgáló közös játékból, valamint egyéni meghallgatásból (szövegértés, motivációs beszélgetés,
felekezeti kötődés vizsgálata).
A felvételizők teljesítményét a hozott tanulmányi eredmény és a felvételi eljárás során szerzett pontok alapján értékeljük (írásbeli
vizsga: 50%, hozott pontok: 25%, szóbeli vizsga: 25%). A hozott pontokat a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika és
környezetismeret tantárgyak értékelésének pontokká való alakításával számoljuk ki.

Szóbeli a négyosztályos képzésre jelentkezőknek:


2020. február 29-én délelőtt és március 2-3-án délután előzetes beosztás szerint.
o Szóbeli motivációs beszélgetés; hittanból alapvető bibliaismeret és beszélgetés a jelentkező saját felekezetének
hitéleti gyakorlatáról
 Emelt nyelvi osztályba:
o Kérdések magyar nyelv és irodalomból az általános iskola tananyagából és a választott idegen nyelvből (angol
vagy német A2 KER-szint). Részletes tematika az iskola honlapján.
 Reál osztályba:
o Emelt matematika képzésre – öt feladat matematikából.
o Emelt biológia képzésre – három feladat matematikából és kérdések biológiából és kémiából az általános iskola
tananyagából, a részletes tematika iskolánk honlapján elérhető.
A felvételi pontszámítása a négyosztályos tagozaton:
EMELT NYELVI
EMELT MATEK
EMELT BIOLÓGIA
Írásbeli
Magyar
50 pont
40 pont
40 pont
Matematika
50 pont
60 pont
60 pont
Írásbeli összesen:
100 pont
100 pont
100 pont
Matematika
10 pont Matematika
10 pont Matematika
10 pont
Hozott pontok:
Magyar irod.
(7. év vége és 8. félévi
10 pont Magyar*
10 pont Magyar*
10 pont
osztályzatok összege)
Magyar ny.
10 pont Id. nyelv
10 pont Id. nyelv
10 pont
* magyar irodalom és nyelvtan
Id. nyelv
10 pont Fizika
10 pont Biológia
10 pont
átlaga
Történelem
10 pont Történelem
10 pont Kémia
10 pont
Hozott pont összesen:
50 pont
50 pont
50 pont
Szóbeli Motivációs beszélgetés
15 pont
15 pont
15 pont
Hittan
10 pont
10 pont
10 pont
Matematika
--25 pont
10 pont
Magyar
10 pont
----Id. nyelv
15 pont
----Biológia-kémia
----15 pont
Szóbeli összesen
50 pont
50 pont
50 pont
A felvételi eljárás során az evangélikus jelentkezők és a hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek.
Sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatban a hatályos törvények által előírt speciális szabályokat alkalmazzuk a felvételi
eljárás során, amennyiben ezt a szülő a felvételi jelentkezési lap beadásakor írásban kéri.

Adatok és elérhetőségek
Deák Téri Evangélikus Gimnázium

OM azonosító: 035321

Tagozatkódok:

1052 Budapest, Sütő utca 1.
T: 317-3963, T/F: 266-5375
email: gimnazium@deakteri.hu
www.deakteri.hu

Telephely Kód: 001

nyolcosztályos tagozat:
négyosztályos tagozat
emelt angol:
emelt német:
emelt matematika:
emelt biológia:

A felvételi eljárásért felelős igazgatóhelyettes: Victor Mónika mvictor@deakteri.hu
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