BUDAPEST XVIII. KERÜLETI
VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI, NYELVI
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
a 2018/2019. tanévben induló négy- és ötévfolyamos gimnáziumi
tagozatról

Cím:

1181 Budapest, Vörösmarty utca 64.

OM azonosító száma:

035322

Telefonszám:

06-1-291-5312; 06 30/357 51 01

E-mail:

iskolatitkar@vmzene.hu

Honlap:

www.vmzene.hu

Intézményvezető neve,
e-mail címe:
Intézményvezető-helyettes neve,
e-mail címe:

Pásztor Józsefné
intezmenyvezeto@vmzene.hu
Balog Judit
vm.balogjudit@gmail.com
Kőbánya-Kispest metróállomás felől a
136/E jelzésű busz (7. megálló)

Az iskola megközelítése:

Intézményünk gimnáziumi tagozatán két osztály indul:


ének-zene/kommunikáció/poétika tagozatos, az angol nyelvet emelt óraszámban
tanuló, négy évfolyamos gimnáziumi osztály;



angol/német tagozatos, öt évfolyamos nyelvi előkészítő tantervű osztály.

Kommunikáció tagozat
Tagozat
kód

Tanulmányi
terület

Képzés
időtartama

Felvehető
létszám

Alkalmassági
vizsga

Szóbeli
vizsga

0007

Kommunikáció
tagozat

4 év

11 fő

nincs

van

Kommunikáció tantárgy óraszáma a 9. évfolyamtól kezdődően: 2 óra/hét.
Iskolánk

kommunikáció

tagozatos

osztályában

a diákok megismerkedhetnek a

kommunikáció elméleti és gyakorlati kérdéseivel, betekintést nyerhetnek a hétköznapjainkban
oly nagy szerepet betöltő média felépítésébe, működésébe.
Célunk, hogy tanulóinkkal megismertessük a kommunikációs rendszerek működését, a
közösségi kommunikáció sajátosságait, valamint a kommunikáció és a média intézményeit.
Emellett kiemelten fontosnak tartjuk általános műveltségük gyarapítását, írás- és
beszédkészségük fejlesztését.
Diákjaink a negyedik év végére jártasságot szereznek a fontosabb műfajok alkalmazásában.
Gyakorlati feladataik között szerepel az iskolai diákújság és az iskolarádió működtetése.
A képzés során megszerzett valamennyi ismeret, jártasság és gyakorlat szilárd alapot biztosít
számos főiskola és egyetem humán szakára való felkészüléshez.
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Poétika tagozat
Tagozat
kód

Tanulmányi
terület

Képzés
időtartama

Felvehető
létszám

Alkalmassági
vizsga

Szóbeli
vizsga

0008

Poétika tagozat

4 év

11 fő

nincs

van

Poétika tantárgy óraszáma a 9. évfolyamtól kezdődően 2 óra/hét.
Poétika osztályunkban a magyar nyelv és irodalom tanterv hangsúlyos részét képezi a
költészettan. Az irodalmi műfajok elemző megismerésén túl a diákok az alkotás munkájával
és örömével is megismerkednek.
Célunk a fogalmazáskészség és az egyéni stílus kialakítása, fejlesztése írásbeli és szóbeli
gyakorlatok segítségével. Irodalomtanításunkban a beszédkészség, a retorika fejlesztésére
magas

óraszámot

fordítunk.

Kiemelt

feladatunk

a

vers-

és

prózamondók

tehetséggondozása.
A poétika tagozatra azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik tehetséget és kedvet
éreznek magukban a szépirodalomhoz és az újságíráshoz, szeretnek verset vagy prózát
mondani, tanárok, színészek vagy újságírók szeretnének lenni.

Ének-zene tagozat
Tagozat
kód

Tanulmányi
terület

Képzés
időtartama

Felvehető
létszám

Alkalmassági
vizsga

Szóbeli
vizsga

0006

Ének-zene tagozat

4 év

11 fő

van

van

Ének-zene órák száma a 9. évfolyamtól kezdődően: 3 óra/hét + énekkar
A felvételt nyert diákok emelt óraszámban tanulják az éneket, bekapcsolódnak az iskola
Budapestért Díjas és Nemzetközi Nagydíjas énekkarainak munkájába. Rendszeresen
fellépnek

az

iskola

által

szervezett

hangversenyeken,

templomokban,

rangos

koncerttermekben (pl. Zeneakadémia, Művészetek Palotája, Budapest Music Center, MR
Márványterem).
Minden évben bel- és külföldi fesztiválokon és versenyeken vesznek részt (pl. Sanghaji
Ifjúsági Zenei Fesztivál-Kína, Cantemus Fesztivál, Budapesti Nemzetközi Kórusverseny).
Az ének-zene tagozatot azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik szeretik a zenét, énekkarosok
voltak vagy játszanak valamilyen hangszeren. A kiválasztásnál előny, ha az általános
iskolában zenetagozaton tanultak, de felvételt nyerhetnek azok a tanulók is, akik zenei
tehetséget mutatnak.
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A felvett tanulók részére – igény szerint – hangszeres tanulási lehetőséget a XVIII. kerületi
Dohnányi Ernő Zeneiskola biztosít. Ugyanitt szimfonikus és fúvószenekari tagság és
szereplések várják a tehetséges muzsikusokat.
Iskolánkban a hangképzés, a magánének-tanulás, valamint a zongorakíséretes
korrepetálás biztosított.

Angol nyelvi vagy német nyelvi tagozat
Tagozat
kód

Tanulmányi
terület

0004

Nyelvi
előkészítőre épülő
angol tagozat

0005

Nyelvi
előkészítőre épülő
német tagozat

Képzés
időtartama

Felvehető
létszám

5 év

17 fő

5 év

16 fő

Alkalmassági
vizsga

Szóbeli
vizsga

nincs

van,
angol nyelv
szóbeli
vizsga

nincs

van,
német nyelv
szóbeli
vizsga

A nyelvi előkészítő osztályban


az angol tagozaton heti 13 óra angol és 5 óra német nyelvet,



a német tagozaton 13 óra német és 5 óra angol nyelvet tanulnak a diákok.

A magasabb évfolyamokon mind a két tagozatnak mindkét nyelvből heti 5-5 órája van.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás a felnövekvő generációtól használható idegen
nyelvtudást igényel mind továbbtanulás, mind munkavállalás szempontjából.
Intézményünkben a magas színvonalú, csoportbontásos nyelvoktatás eredményeképpen a
legtöbb tanuló az első tanult nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát, vagy középfokú B2
nyelvvizsgát tesz.
Az idegen nyelvi osztályok tanulói számára a célnyelvi területre kirándulásokat,
utazásokat szervezünk, így lehetőség nyílik az angol/német nyelv gyakorlására külföldön is.
(pl. Németország, Ausztria, Egyesült Királyság, Skócia)
Törekszünk az idegen nyelvhez tartozó kultúrával is megismertetni tanulóinkat. Angol
illetve német szokásokhoz és hagyományokhoz köthető rendezvényeket, tematikus
programokat szervezünk. (Márton-nap, Halloween, nyelvi vetélkedők, Goethe-Intézet
programjain való részvétel)
Iskolánkban lehetőség van mindkét nyelvből kihelyezett próba nyelvvizsgát tenni.
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A felvételi eljárás rendje
A nyílt napok időpontjai: 2017. november 9. vagy 2017. november 14.
8:00 – 8:45 felvételi tájékoztatás, 9:00 órától bemutató órák lesznek.
Választható órák: angol, német, kommunikáció, ének-zene, hangképzés, magyar irodalom,
matematika, fizika. A termek befogadóképessége miatt a tanórákra előzetes jelentkezés
szükséges, amelyet kérünk, október 25-től a nyílt napot megelőző nap 15:00 óráig tegyenek
meg a honlapon található felületen. (www.vmzene.hu)
Jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára
Minden iskolánkba jelentkező tanulónak részt kell vennie a központi írásbeli vizsgán.
A jelentkezést közvetlenül a központi írásbeli vizsgát hirdető iskolához lehet benyújtani a
központilag kiadott jelentkezési lapon. (Tanulói jelentkezési lap)
Jelentkezés határideje: 2017. december 8.
Valamennyi tanulmányi területen magyarból és matematikából:
központi írásbeli vizsga: 2018. január 20. 10.00 óra.
Pótló központi írásbeli vizsga azok számára, akik az előző vizsgán alapos indok miatt nem
tudtak részt venni: 2018. január 25. 14.00 óra.
A központi írásbeli vizsgára külön értesítést nem küldünk. (A terembeosztás az írásbeli
napján,

az

aulában

9:00

órától

megtekinthető.)

Kérjük,

a

tanulóknál

legyen

személyazonosításra alkalmas igazolvány.
Az SNI tanulók szüleit kérjük, a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódjanak iskolánk
felvételi követelményeiről! Amennyiben a felvételi eljárás során élni kívánnak a
szakvéleményben leírt kedvezményekkel, a felvételi jelentkezéséhez mellékeljék az erre
irányuló szülői kérelmet és a hivatalos, érvényes szakvélemény fénymásolatát. A
kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező iskola igazgatója bírálja el. Dönt és határozatot
hoz arról, hogy az írásbeli vizsga megírásakor milyen kedvezményeket biztosít az SNI
tanulónak. Ezek csak a vizsga letételének körülményeire vonatkozhatnak, felmentés nem
adható.
Értékelő lapok megtekintése, átvétele
A kijavított dolgozatok megtekintése, és az értékelő lapok átvétele az iskola könyvtárában:
2018. január 29-én 9:00-l7:00
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A jelentkezés módja és ideje
Az általános felvételi eljárás keretében a jelentkezési lapot az általános iskolák továbbítják
intézményünkhöz.
A jelentkezési lapok továbbításának határideje: 2018. február 19.
A szóbeli felvételi vizsga helye és ideje
Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és
Gimnázium, 1181 Budapest, Vörösmarty utca 64.
2018. 03. 01.

14.00 óra;

2018. 03. 05.

14.00 óra;

2018. 03. 06.

14.00 óra (pótnap).

A felvételi vizsga beosztásáról az intézmény honlapján, oktatási azonosítóval vagy jeligével
jelölve (www.vmzene.hu) tájékoztatjuk a jelentkezőket. A jelentkező diákokat a szóbeli
időpontjáról levélben nem értesítjük.
A szóbeli felvételi vizsga tárgya
A szóbeli felvételi vizsga témakörei és kérdései, továbbá a szóbeli vizsga értékelésének
szempontjai megtalálhatók az intézmény honlapján.(www.vmzene.hu, gimnáziumi
beiskolázás)
Ének-zene tagozat (0006): zenei alkalmassági vizsga, szóbeli és esetleg hangszeres játék.
Kommunikáció tagozat (0007): a kommunikáció tagozat iránt érdeklődőknek a
kommunikációs készségét mérjük fel.
Poétika tagozat (0008): a vers- és prózamondók egy szabadon választott mű előadására
készüljenek, valamint a poétika szakra pályázók hozzák magukkal írásbeli munkáikat.
Angol tagozat (0004): szóbeli felvételi vizsga angol nyelvből.
Német tagozat (0005): szóbeli felvételi vizsga német nyelvből.
A felvételi eredmények értékelésének szempontjai
Valamennyi tanulmányi területre a jelentkezések elbírálása egységes.
A szerezhető legmagasabb felvételi pontszám valamennyi tagozaton 200 pont:


a közös felvételi írásbeli vizsgán magyarból és matematikából együttesen 100 pont
szerezhető; (Ez a felvételi eljárás egészében megszerezhető összes pontszám 50%-a.)



a szóbeli felvételi vizsgán szerezhető legmagasabb pontszám 50 pont;
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(Ez a felvételi eljárás egészében megszerezhető összes pontszám 25%-a.)


az általános iskolai eredmények alapján a legmagasabb hozott pontszám 50 pont;
(Ez a felvételi eljárás egészében megszerezhető összes pontszám 25%-a.)

A hozott pontok számításánál az általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatait
vesszük figyelembe öt tantárgyból, tagozatonként:


ének-zene tagozat (0006): ének-zene, magyar nyelv, magyar irodalom, matematika,
idegen nyelv;



kommunikáció tagozat (0007), poétika tagozat (0008), angol tagozat (0004),
német tagozat (0005): magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv,
történelem.

Azoknál a tanulóknál, akik részképességzavar miatt szakértői véleménnyel rendelkeznek, és
valamelyik tárgyból nincsen érdemjegyük, másik tantárgy osztályzatát vesszük figyelembe.
Az általános iskolai matematika osztályzat hiánya esetén a földrajz osztályzatot, magyar vagy
idegen nyelv osztályzat hiánya esetén a történelem osztályzatot kétszeresen számítjuk be a
hozott pontszámba.
Minden iskolánkba jelentkező tanulónak részt kell vennie a központi írásbeli vizsgán.
A tantárgyi felmentéssel rendelkező tanulóknál a magyar vagy matematika központi
dolgozatok hiánya esetén a tanuló elérhető összes pontszáma 200 pont helyett 150 pont lesz.
Ebben az esetben az elért valós pontszám alapján kiszámoljuk a diák teljesítményét
százalékban, és azt a 200 ponthoz arányosítva vesszük figyelembe a felvételi rangsor
kialakításánál.
A jelentkezők rangsorolása
A jelentkezők rangsorát a hozott és a szerzett pontszámok szerint állapítjuk meg
tagozatonként.
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a
rangsorban:


az SNI és BTM tanulókat,



a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót (igazolás alapján),



azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, illetve tartózkodási helye az iskola székhelyének
településén található,



aki a szóbeli felvételi vizsgán a választott tagozatának megfelelő tantárgyakból jobb
eredményt ért el.
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Ideiglenes felvételi jegyzék
2018. március 14 - ig az iskola honlapján a tanuló oktatási azonosítójának vagy megadott
jeligéjének megjelölésével. (www.vmzene.hu)
A felvételről való értesítés módja és ideje
Az iskola 2018. 04. 27-ig levélben megküldi a felvételről szóló értesítést a jelentkezőnek és
az általános iskolának.
A felvételt nyert jelentkezők listáját az intézmény honlapján is nyilvánosságra hozzuk. A
jelentkező nevét a tanuló azonosító számával illetve igény esetén jeligével helyettesítjük.
Minden tagozatunkra érvényes, hogy a „Felvételi követelményeknek megfelelt” minősítés nem
jelenti azt, hogy a jelentkező felvételt nyert, mert ez függ a ténylegesen iskolánkba irányított
jelentkezők számától és a jelentkezőnek a végleges rangsorban elfoglalt helyétől.
Az egyes nyelvi csoportok indítását befolyásolja az adott tagozatra jelentkezők száma.
A képzés kezdete: 2018. szeptember 3.
Intézményünk 8. osztályos tanulóinak felvételi követelményei
Intézményünk 8. osztályt végzett tanulói felvételi vizsga nélkül folytathatják a tanulmányaikat
a gimnáziumi tagozaton. Ennek feltételi


magatartás és szorgalom minősítése legalább jó,



tanulmányi átlaga a készségtárgyak (ének-zene kivéve, ha ének-zene tagozatra
jelentkezik, rajz, testnevelés, technika) nélkül legalább 4,0



az adott tagozat tantárgyából az osztályzata jeles vagy jó.

Iskolánkban oktatott idegen nyelvek: angol és német.
Diákjaink számára lehetőséget biztosítunk emelt szintű érettségire való felkésztésre
(magyarból, matematikából, történelemből, biológiából, informatikából, idegen nyelvből) és
az ECDL vizsga megszerzésére.
Kollégiumi elhelyezés: Külön kollégiummal nem rendelkezünk. Vidéki diákjaink a
kollégiumi elhelyezést egyénileg oldják meg.
Várjuk az érdeklődő szülők és diákok jelentkezését!
Budapest, 2017. 10. 12.

Pásztor Józsefné
intézményvezető

Balog Judit
intézményvezető-helyettes
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