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Tájékoztató az ISB tagozatairól, a felvételi lehetőségekről és elvárásokról 

 

Előkészítő  

Az előkészítő csoportokban a magyar rendszerű óvodai nevelés utolsó évének, illetve angol nyelvi 

csoportjainkban az angolszász rendszerben az iskola első évének megfelelő iskolai nevelés-oktatásra 

felkészítés zajlik 5-7 éves korú gyerekek számára. 

Magyar-angol kétnyelvű és angol nyelvű nemzetközi csoportjainkban a gyerekek szeretetteljes 

légkörben, sok játékkal, de már rendszeres, órarend szerint zajló foglalkozások során sajátítják el az 

iskolaérettséghez szükséges készségeket, képességeket. Az angol nyelven még nem beszélők 

ismerkednek a nyelv alapjaival, az angol nyelvterületről vagy angol nyelven oktató óvodából érkezők 

szintfelmérés alapján megkezdhetik a KS1 tantervi követelményeinek teljesítését.   

A csoportokba kizárólag hatodik életévüket be nem töltött gyerekek, vagy olyan hatodik életévüket 
betöltött, tanköteles korúvá vált gyerekek nyerhetnek felvételt, akik a tankötelessé válásuk évének 
január 15. napjáig kiállított szakértői bizottsági szakvéleménnyel rendelkeznek, illetve a törvényes 
képviselőjük által benyújtott kérelem alapján az Oktatási Hivatal döntése engedélyezte számukra, 
hogy további egy nevelési évig óvodai nevelésben vegyenek részt. 
(A vonatkozó rendelkezéseket ld. Nkt. 45.§ (2) bekezdése és az Oktatási Hivatal honlapján:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa) 

Információ:  

Az érdeklődők számára Nyílt napot és iskolalátogatási lehetőséget szervezünk, melyekre az iskola 

honlapján lehet regisztrálni. A 2021-2022-es nevelési évben a Nyílt napokon és az 

iskolalátogatásokon virtuális formában, illetve a védettség igazolásával egyéni megbeszélés alapján 

lehet részt venni. 

Jelentkezés:  

A jelentkezés a nevelési év során folyamatos. Jelentkezni az iskola honlapjáról letölthető jelentkezési 

lap beküldésével tudnak. 

Felvétel:  

A jelentkezők számára regisztrációhoz kötött ismerkedő, szintfelmérő Próbanapot szervezünk, a 

2021-2022-es tanévben a mindenkor aktuális járványügyi rendelkezésekhez alkalmazkodva online 

szabadtéri, vagy tantermi keretek között.   Regisztrálni az iskola honlapján kitölthető űrlap 

segítségével lehet. 

 

Általános iskola (1-8. osztály) 

Az általános iskola alsó és felső tagozatának évfolyamain egymással párhuzamosan és 

együttműködve folyik kéttannyelvű és nemzetközi oktatás. A magyar-angol tanítási nyelvű 

kéttannyelvű program tanulói számára az oktatás alapja a Magyar Nemzeti Alaptanterv  

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa


 
 
 

 

  

 

 

 

követelményeire épülő két tanítási nyelvű iskolák számára kiadott kerettanterv, melyet a Cambridge 

Nemzetközi Tanterv tananyagegységei egészítenek ki.  

Az angol tanítási nyelvű nemzetközi tagozat programja a Cambridge Nemzetközi Tantervet követi. 

Információ:  

Az érdeklődők számára Nyílt napot és iskolalátogatási lehetőséget szervezünk, melyekre az iskola 

honlapján lehet regisztrálni. A 2021-2022-es nevelési évben a Nyílt napokon és az 

iskolalátogatásokon virtuális formában, illetve a védettség igazolásával egyéni megbeszélés alapján 

lehet részt venni. 

Jelentkezés:  

A jelentkezés a tanítási év során folyamatos. Jelentkezni az iskola honlapjáról letölthető jelentkezési 

lap beküldésével tudnak. 

Felvétel:  

A jelentkezők számára regisztrációhoz kötött ismerkedő, szintfelmérő Próbanapot szervezünk, a 

2021-2022-es tanévben a mindenkor aktuális járványügyi rendelkezésekhez alkalmazkodva online 

szabadtéri, vagy tantermi keretek között.   Regisztrálni az iskola honlapján kitölthető űrlap 

segítségével lehet. A Próbanapon való részvételen kívül a felvétel és a magasabb évfolyamokra 

történő átvétel feltétele az előző iskolából hozott tanulmányi eredmények beküldése és a 

szintfelmérők megírása. 

Idegen nyelvek: angol (célnyelv)  

                              spanyol vagy német nyelv  

                              magyar, mint idegen nyelv* 

                              magyar, mint 2. nyelv* 

A *-gal jelölt tantárgyak közül az egyik óra választása kötelező nemzetközi tagozat tanulói számára. 

 

Gimnázium 

A 2022/2023-as tanévben a gimnáziumi évfolyamokon kizárólag nemzetközi osztályok indulnak. A 9. 

és 10. évfolyamon az IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) vizsgákra 

készítjük fel tanulóinkat. A 11. évfolyamtól diákjaink az akkreditált IB Diploma Programban, kutatási, 

elemzési, értékelési, gondolkodási, együttműködési és kommunikációs készségeiket fejlesztésével 

készülnek a nemzetközi IB érettségi vizsgákra.  

Információ:  

Az érdeklődők számára Nyílt napot és iskolalátogatási lehetőséget szervezünk, melyekre az iskola 

honlapján lehet regisztrálni. A 2021-2022-es nevelési évben a Nyílt napokon és az 

iskolalátogatásokon virtuális formában, illetve a védettség igazolásával egyéni megbeszélés alapján 

lehet részt venni. 

Jelentkezés:  

 



 
 
 

 

  

 

 

A jelentkezés a tanítási év során folyamatos. Jelentkezni az iskola honlapjáról letölthető jelentkezési 

lap beküldésével tudnak. 

Felvétel:  

A jelentkezők számára regisztrációhoz kötött ismerkedő, szintfelmérő Próbanapot szervezünk, 2021-

2022-es tanévben a mindenkor aktuális járványügyi rendelkezésekhez alkalmazkodva online 

szabadtéri, vagy tantermi keretek között. Regisztrálni az iskola honlapján kitölthető űrlap segítségével 

lehet. A Próbanapon való részvételen kívül a felvétel feltétele az előző iskolából hozott tanulmányi 

eredmények és motivációs levél beküldése, valamint a szintfelmérők megírása. 

Idegen nyelvek: angol (célnyelv)  

                              spanyol vagy német nyelv  

                              magyar, mint idegen nyelv* 

                              magyar, mint 2. nyelv* 

                              kínai 

A *-gal jelölt tantárgyak közül az egyik óra választása kötelező nemzetközi tagozat tanulói számára. 

 

 

Tájékoztató az induló csoportokról és tagozatokról 

 
 

 Induló tanulói csoportok száma a 
2022/2023-es tanévben 

Indított tagozatok a 
2022/2023-es tanévben 

Előkészítő 2 csoport kéttannyelvű és 
nemzetközi tagozat 

Általános iskola (1-8. o.)  alsó tagozat (1-4.o.): 8 osztály 
felső tagozat (5-8.o.): 8 osztály 

kéttannyelvű és 
nemzetközi tagozat 

Gimnázium (1-4.o.) 
 

4 osztály nemzetközi tagozat 

 

 

 


