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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ – GIMNÁZIUMI TAGOZAT
International School of Budapest
A 2017/2018-as tanévben induló osztályok
Az International School of Budapest 2017. szeptemberében induló gimnáziumi tagozata a 2017/2018-as
tanévben az általános iskola 8. osztályát befejezett tanulók számára két képzési formát kínál felmenő
rendszerben.
A négy évfolyamos képzés keretében azok a tanulók kezdhetik meg tanulmányaikat, akik a felvételi eljárás
során számot adtak arról, hogy angol nyelvtudásuk, kommunikációs készségük elegendő a Cambridge IGCSE
program folytatásához.
A négy + egy évfolyamos képzés nyelvi előkészítő évfolyammal indul (8+, illetve nulladik évfolyam), melynek
során a tanulók intenzív angol nyelvi felzárkóztató program keretében készülnek fel a Cambridge tantervbe
való bekapcsolódásra.
A 9-10. évfolyamon, a gimnáziumi képzés négy évfolyamának első két évében az ISB a Cambridge IGCSE
vizsgára készíti fel a tanulókat, melyet a 10. évfolyam végén öt angol nyelven tanult tantárgyból (angol,
matematika, természettudomány, történelem, idegen nyelv) tesznek le. A 9-10. évfolyamok angol nyelvű
tanterve a Key Stage 4 (Year 10-11) szintnek felel meg az angol rendszerben. Ezen belül a kiegészítő tárgyak
(számítástechnika, dráma, tárgyalástechnika, ének-zene, rajz és művészetek, testnevelés) oktatása is angol
nyelven folyik.
Az ISB általános iskolai képzéséhez hasonlóan a gimnáziumban is választhatnak tanulóink a kizárólag angol
tanítási nyelvű nemzetközi és a magyar-angol kéttannyelvű programok között. A kéttannyelvű programban
résztvevő tanulók a 9-10. évfolyamon az iskola helyi tanterve szerint tanulják a magyar nyelv és irodalom,
valamint a történelem tárgyakat.
Második idegen nyelvként a spanyol, német és a magyar, mint idegen nyelv válaszható.
A 11-12. évfolyamon iskolánk az IB érettségi programot fogja kínálni tanulóinak. Jelenleg az ISB IB World
School jelölt, 2016. októberében kezdte meg hivatalosan a minősítési eljárást az International Baccalaureate
szervezetnél, amelynek eredményeképpen 2019. szeptemberében indulhat az IB érettségi program. Az IB
érettségi program Magyarországon és világszerte is elfogadott és elismert, az IB Tanulói Profil kialakításának
keretében a diákok képességeiket nemcsak tanulmányi, hanem életvezetési készségek és a személyes
értékrend területén is fejlesztik és bizonyítják.
Az IB rendszer tantárgycsoportokban öleli fel a feldolgozott tanulmányi területeket. A tantárgycsoportokból a
tanulók összesen hat különböző tantárgyat választanak. Ezek közül legalább három tantárgyat kell emelt
szinten (Higher Level), illetve hármat közép szinten (Standard Level) teljesíteni. A kéttannyelvű program
tanulói az IB képzés keretében a magyar nyelv és irodalom tárgyat választhatják emelt szinten.
A tanulmányi területek elvárásainak teljesítése mellett az IB program úgynevezett „érettségi alapelemeket” is
tartalmaz. Ezeken belül a tanulók számot adnak egy választott témában szerzett elmélyült tudásukról (Theory
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of Knowledge - TOK), egy általuk végzett kutatásról és az arról írt értekezésükről (Extended Essay – EE),
valamint a közösségben, sportban és művészetekben véghezvitt projektmunkájukról, amely gyakran szakmai
gyakorlatot is magába foglal (Creativity, Action, Service – CAS). A kiegészítő tárgyak oktatása a 11-12.
évfolyamon is folytatódik.
A tantárgyak oktatása kisebb létszámú csoportokban folyik, ez lehetőséget ad a differenciálásra és a
tehetséggondozásra is.

Jelentkezés és a felvételi eljárás
Iskolánk tanulói közé a középiskolai felvételi eljárás keretében vagy átvétel útján lehet bekerülni.
Az iskola az érdeklődő családok számára Nyílt Nap és ISB Látogatás programokat szervez, melynek keretében
a látogatók közelebbről is megismerkedhetnek iskolánkkal és bepillantást nyerhetnek a tanórákon folyó
munkába is. A programokra jelentkezni az iskola honlapján elérhető online érdeklődési adatlappal lehet.

A felvételi eljárás lépései a magyar oktatási rendszer szerint tanuló 8. osztályos tanulók
számára:
1. Központi írásbeli vizsga
2. Jelentkezés a gimnáziumba a középiskolai felvételi eljárás keretén belül
3. Szóbeli vizsga – angol nyelvi próbanap
4. Felvételi rangsor kialakítása, felvételi döntés

1. Központi írásbeli vizsga
Jelentkezés: A www.oktatas.hu oldalról letölthető Tanulói jelentkezési lap írásbeli felvételi vizsgára című
nyomtatványon, melyet postán vagy személyesen abba a gimnáziumba kell benyújtani, ahol a tanuló a
központilag összeállított vizsgát megírni szándékozik. A vizsga bármely központi írásbelit szervező
gimnáziumban megírható. A jelentkezés határideje 2016. december 9.
Az írásbeli vizsga időpontja:
2017. január. 21., szombat 10 óra
Aki ezen a napon valamely tőle független, igazolt ok miatt (pl. orvosi igazolás) nem tud részt venni a vizsgán,
pótló írásbeli vizsgát tehet január 26-án, csütörtökön 14.00-kor az eredetileg választott iskolában.
Az írásbeli vizsga tartalma: A vizsga alkalmával a tanulók egy magyar nyelvi és egy matematikai feladatsort
töltenek ki. A feladatsorok elsősorban nem a lexikális tudást mérik, hanem azokat a készségeket és
képességeket, melyek az eredményes gimnáziumi továbbtanuláshoz szükségesek. Az előző évek feladatlapjai
és megoldásai megtekinthetők a www.oktatas.hu honlapon.
Az írásbeli vizsga menete: A feladatlapok megírására 2x45 perc áll a tanulók rendelkezésére, a két teszt között
15 perc szünettel. A vizsgára tollat (kék vagy fekete színű), diák vagy személyigazolványt kell, vonalzót, körzőt
és szögmérőt lehet magukkal vinni. A rajzeszközökön kívül más segédeszközt (pl. számológépet) nem szabad
használni.
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A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók részére a
pedagógiai szakszolgálat javaslata alapján biztosíthatnak eltérő szabályokat. A javaslatot a szülőnek a
jelentkezés alkalmával kell benyújtania.
A vizsga eredménye: A kijavított feladatsorok az írásbeli vizsgát szervező iskola által meghatározott helyen és
időben tekinthetők meg. A feladatlapokról helyben másolat készíthető és a megtekintést követő napon 16
óráig észrevétel nyújtható be a tesztek javítására vonatkozóan. Az észrevételre az iskola igazgatója 3 napon
belül határozatban válaszol.
Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola Értékelő lapot állít ki, melyet személyesen ad át
a tanulónak vagy képviselőjének az iskola által megjelölt időpontban. A tanuló, illetve a tanuló általános
iskolája ennek alapján nyújtja be a tanuló jelentkezési lapját és a felvételi eljárásban való részvételhez
szükséges adatlapját.
Az írásbeli vizsga beszámítása: A magyar oktatási rendszer szerint tanuló 8. osztályos tanulók esetében a
központi írásbeli vizsga az ISB Gimnázium felvételi eljárásának szerves része és az iskolánkba jelentkező tanulók
a felvételi során elérhető maximális pontszám 50%-át (50-50 pont) szerezhetik meg általa.

2. Jelentkezés a gimnáziumba a középiskolai felvételi eljárás keretén belül
A jelentkezés ideje és módja: A 8. osztályos tanulók jelentkezését a tanuló általános iskolája szervezi meg és
továbbítja. A Felvételi jelentkezési lapot 2017. február 15-ig az ISB-be , a Tanulói adatlapot szintén 2017.
február 15-ig a Felvételi Központba juttatják el.
Az International School of Budapest azonosító kódja: 035019
tagozatkódok: 0001 - ha 4 évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezik
0002 - ha 4+1 évfolyamos, azaz nyelvi előkészítővel induló képzésre jelentkezik
telephelykód: 001
A Felvételi jelentkezési lapon tüntessék fel:
A tanuló 7. év végi és 8. félévi érdemjegyeit magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv,
egyéb tanult idegen nyelv és egy természetismereti tantárgyból.
A jelentkezési laphoz mellékelni kell az írásbeli vizsga eredményét tartalmazó Értékelő lapot, valamint szükség
esetén a Szakértői véleményt.

3. Szóbeli vizsga – angol nyelvi próbanap
Iskolánk a jelentkező tanulók szóbeli meghallgatását angol nyelvi próba nap keretében tartja 2017. február
27-én (pótló nap 2017. február 28-án.) Az angol nyelvi kommunikációs készségek megállapítását célzó nyelvi
próbanapra az általános iskolai eredmény és az írásbeli vizsga eredménye alapján hívjuk be a jelentkezőket. A
próbanap pontos időpontjáról és menetéről írásban értesítjük a jelentkezőket, illetve a honlapunkra is
feltesszük a meghallgatásra behívott tanulók listáját.
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Az ISB—ből jelentkező 8. osztályos tanulók angol kommunikációs készségeit az utolsó évfolyamban megírt
Cambridge tesztjeik alapján mérjük.

4. Felvételi rangsor kialakítása, felvételi döntés
A jelentkező tanulókat az iskolából hozott pontszám, az írásbeli vizsga és a próbanapon tapasztaltak alapján
rangsoroljuk. A felvételi eljárás során a tanulók összesen 200 pontot szerezhetnek az alábbiak szerint:
1. Magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye – maximum 100 pont (50+50 pont)
2. Tanulmányi eredmények – maximum 50 pont
A pontszámba a felvételi időszak félévi eredménye és a megelőző tanév év végi eredménye számít,
ahol összesen 5 tantárgy eredményét vesszük figyelembe:
 magyar nyelv és irodalom (a két tárgy átlaga),
 matematika,
 történelem,
 egy idegen nyelv (lehetőség szerint az angol nyelvet vesszük figyelembe, ha nincs angol, és több
más nyelv is van, akkor a jobbik eredményt), és
 egy természettudományi tantárgy (ha több van, akkor a jobbik eredményt).
3. Szóbeli vizsga (Angol nyelvi próbanap): angol nyelv és kommunikáció – maximum 50 pont
Az ISB—ből jelentkező 8. osztályos tanulók angol kommunikációs készségeit az utolsó évfolyamban
megírt Cambridge tesztjeik alapján mérjük – maximum 50 pont

Egyenlő pontszám esetén előnyben részesítjük azt a jelentkezőt, aki az általános iskolai tanulmányait az ISBben végezte, vagy akinek a testvére már iskolánk tanulója.
A jelentkezők rangsorolását 2017. március 10-től, a végleges felvételi jegyzéket április 19. után lehet
megtekinteni az iskola honlapján.

A felvételi eljárás lépései a NEM a magyar oktatási rendszer szerint tanuló 8. osztályos
tanulók számára:
1. Jelentkezés a gimnáziumba
2. Szóbeli vizsga – angol nyelvi próbanap
3. Felvételi döntés

1. Jelentkezés a gimnáziumba
A jelentkezés az iskola honlapjáról letölthető jelentkezési lapon történik. A jelentkezési lapon egyértelműen
fel kell tüntetni a program és tagozat választást. A jelentkezési laphoz mellékelni kell a tanuló 7. év végi és 8.
félévi bizonyítványának másolatát, illetve azok hiteles fordítását.

2. Szóbeli vizsga – angol nyelvi próbanap
Az ISB a jelentkező tanulók szóbeli meghallgatását a magyarországi általános iskolákból jelentkezett
tanulókhoz hasonlóan angol nyelvi próba nap keretében tartja 2017. február 27-én és április 18-án. Az angol
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nyelvi kommunikációs készségek megállapítását célzó nyelvi próbanapra az általános iskolai eredmény alapján
hívjuk be a jelentkezőket. A próbanap pontos időpontjáról és menetéről írásban értesítjük a jelentkezőket,
illetve a honlapunkra is feltesszük a meghallgatásra behívott tanulók listáját.
Az ISB—ből jelentkező 8. osztályos tanulók angol kommunikációs készségeit az utolsó évfolyamban megírt
Cambridge tesztjeik alapján mérjük.

3. Felvételi döntés
A jelentkező tanulókat az iskolából hozott pontszám és a próbanapon tapasztaltak alapján rangsoroljuk. A
felvételi eljárás során a tanulók összesen 200 pontot szerezhetnek az alábbiak szerint:
1. Tanulmányi eredmények – maximum 50 pont
A pontszámba a felvételi időszak félévi eredménye és a megelőző tanév év végi eredménye számít,
ahol összesen 5 tantárgy eredményét vesszük figyelembe:
 angol nyelv,
 matematika,
 történelem vagy társadalomtudományi tantárgy
 idegen nyelv
 egy természettudományi tantárgy (ha több van, akkor a jobbik eredményt).
2. Szóbeli vizsga (Angol nyelvi próbanap) – maximum 150 pont (English 50 pont, Maths 50 pont,
Science 50 pont)
Az ISB—ből jelentkező 8. osztályos tanulók angol kommunikációs készségeit az utolsó évfolyamban
megírt Cambridge tesztjeik alapján mérjük – maximum 150 pont (English 50 pont, Maths 50 pont,
Science 50 pont)
Egyenlő pontszám esetén előnyben részesítjük azt a jelentkezőt, aki az általános iskolai tanulmányait az ISBben végezte, vagy akinek a testvére már iskolánk tanulója.
Az általános felvételi időszakban jelentkezők rangsorolását 2017. március 10-től, a végleges felvételi jegyzéket
április 19. után lehet megtekinteni az iskola honlapján.
Az általános felvételi időszak lezárása után jelentkező tanulók a betöltetlen helyek függvényében, átvétel,
illetve pótfelvétel útján nyerhetnek felvételt iskolánkba. Az átvétel és pótfelvétel szabályai megegyeznek nem
magyar oktatási rendszerben tanulók számára kialakított felvételi eljárással azzal a különbséggel, hogy
amennyiben a tanuló központi írásbeli vizsgát írt Magyarországon, annak eredményét is csatolni kell a
jelentkezési laphoz.

Felvételi keretszámok a 2017/2018-as tanévre
Az ISB az egyes évfolyamokba az alábbi létszámú diákot tudja felvenni:
 9. évfolyam: maximum 25 fő
 8+ (nulladik nyelvi előkészítő) évfolyam: maximum 25 fő

Beiratkozás és tanulói jogviszony
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A beiratkozás időpontja: 2017. május 4. (9:00-15:00 óra között)
A tanulói jogviszony a tanuló beíratásával és a tanulmányi megállapodás aláírásával jön létre. A tanulmányi
megállapodás tartalmazza a tanulmányi hozzájárulás megfizetésének módját. A tanulmányi megállapodás
tanévenként megújítandó.
Az ISB a jogszabályokban meghatározott alapvető tevékenységeken túl többletszolgáltatást nyújt tanulói
számára, amelyet a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján fizetési kötelezettséghez, az iskola fenntartó
alapítványának fizetendő éves tanulmányi hozzájárulás megfizetéséhez köti.
A beiratkozáshoz az iskola honlapján található Beiratkozási Adatlapot szükséges letölteni, majd a hiánytalanul
kitöltött és aláírt adatlapot, illetve az abban szereplő dokumentumokat el kell juttatni (személyesen leadni
vagy postán elküldeni) az Iskolatitkárságra. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumoknak a fénymásolt vagy
szkennelt (és emailen Tod Marianna számára megküldött: tod@isb.hu) másolatát is elfogadjuk. A kitöltendő
Beiratkozási Adatlap személyesen is átvehető az Iskolatitkárságon.
A Beiratkozási Adatlap aláírásával szülők elfogadják a regisztrációs díj megfizetésére vonatkozó
kötelezettségüket. A regisztrációs díj egy egyszer felmerülő díj, amely a beiratkozással kapcsolatos
adminisztrációs költségeket fedezi, összege nem kerül visszatérítésre a beiratkozás visszamondása esetén. A
Beiratkozási Adatlapon megadott adatok alapján a regisztrációs díj megfizetéséhez az iskola egy számlát állít
ki. A számlán szereplő adatok (összeg, számlaszám, stb.) alapján történhet a díj befizetése.
A tanulmányi hozzájárulás és a regisztrációs díj mértékéről honlapunkon tájékozódhatnak a kedves szülők.
Elérhetőségek
A fentiekkel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:
Email:

Szobotka Csilla (felvételi asszisztens) – szobotka@isb.hu vagy
Tod Marianna (iskolatitkár) – tod@isb.hu

Telefon:

+36 1 395 6543

