FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2019/2020-AS TANÉVRE
International School of Budapest
A 2019-2020-as tanévben induló osztályok
A 2019-2020-as tanévben az International School of Budapest nemzetközi tagozatán indítunk angol tanítási
nyelvű, az IGCSE-re (International General Certificate of Secondary Education), majd az IB-re (International
Baccalaurate) felkészítő 4, vagy 5 éves képzést.
A felvételt nyert tanulók a 9-10. évfolyamon a Cambridge tanterv szerint haladnak, majd a 10. évfolyam végén
Cambridge IGCSE vizsgát tesznek. A 9-10. évfolyamok tanterve a Key Stage 4 (Year 10-11) szintnek felel meg
az angol rendszerben. Ezen belül a kiegészítő tárgyak (számítástechnika, ének-zene, rajz és művészetek,
testnevelés, etc.) oktatása is angol nyelven folyik.
A 10. évfolyam után tanulmányaikat tanáraink értékelése alapján a 11. évfolyamon elkezdik az IB programot,
vagy egy IB felkészítő évvel folytatják.
Jelenleg az ISB IB World School jelölt, hivatalosan megkezdte a minősítési eljárást az International
Baccalaureate szervezetnél, amelynek eredményeképpen 2020 szeptemberében indíthatja majd meg először
az IB Érettségi programját. 2019 szeptembertől egy év Pre-IB képzést is kínálunk azon tanulóinknak, akiknek
angol tudása még fejlesztésre szorul, mielőtt belevágnának az IB Érettségi programba. 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.
A 11-12. évfolyamon tanulóink 6 tanulmányi területen készülnek a 12. év végén teljesítendő komprehenzív IB
vizsgákra. 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
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
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 magyar nyelv és irodalom tantárgyat a magyar anyanyelvi tanulók a „Hungarian A”, a nem magyar
anyanyelvű tanulók a „Hungarian B” szinten tudják választani.
A tantárgyak oktatása kisebb létszámú csoportokban folyik, ez lehetőséget ad a differenciálásra és a
tehetséggondozásra is.

A programba való bekapcsolódáshoz minimum B1 szintű angol nyelvtudás az elvárt, B2 szintű pedig ajánlott.
A 9. évfolyamon a kezdő angolosok nyelvi felzárkózását a B2 szintre az iskola a jelentkezők létszámától függően
intenzív nyelvi felkészítő csoport szervezésével vagy integrált felzárkóztatással biztosítja.

Jelentkezés módja
A jelentkezés az iskola honlapjáról letölthető „ISB Beiratkozási adatlapon” történik.

Felvételi eljárás
A más iskolából érkező tanulók jelentkezéseit az általános iskola utolsó két évfolyamának tanulmányi
eredményei (7. év végi és 8. év féléves értékelések), a kognitív teszttel mért angol nyelvi kompetenciák és a
személyes ismerkedő beszélgetés alapján bíráljuk el.
A felvételi eljárás során a tanulók összesen 100 pontot szerezhetnek az alábbi megoszlás szerint:
50 pont – tanulmányi eredmények a 7. év végén és a 8. év félévkor az alábbi tantárgyakból:
anyanyelv
matematika,
angol nyelv (vagy más idegen nyelv, amennyiben nem tanult még angolul)
történelem
1 természettudományos tantárgy
25 pont – angol szintfelmérő teszt
25 pont - személyes ismerkedő beszélgetés
Az angol szintfelmérő teszt megírására és a személyes ismerkedésre a Magyarországon tanulókat 2018.
december 12-én, szerda délután 14:00 órakor várjuk az iskolába. A küldöldi iskolából érkezőkkel egyéni
időpontot egyeztetünk a jelentkezés után.
A 8. év félévének értékelését 2019. február 8-ig kérjük eljuttatni az iskolába.
Az ISB-ből tovább lépő tanulók felvételéhez az általános iskola utolsó két évfolyamának tanulmányi
eredményeit (7. év végi és 8. év féléves értékelések), a 8. osztály második félévében írt Cambridge teszt
eredményeit és a tanárok szöveges értékelését vesszük alapul.
A felvételi eljárás során a tanulók összesen 100 pontot szerezhetnek az alábbi megoszlás szerint:
50 pont – tanulmányi eredmények a 7. év végén és a 8. év félévkor az alábbi tantárgyakból:
anyanyelv
matematika,
angol nyelv,
történelem
1 természettudományos tantárgy

25 pont - Cambridge teszt eredménye
25 pont - tanári értékelés

Értesítés felvételről
Az első félévben jelentkezett tanulókat legkésőbb 2019. február 28-ig, a második félévtől jelentkezett
tanulókat legkésőbb 2019. június 21-ig értesítjük a felvételi eljárás eredményéről.
A 9. évfolyamra felvehető maximális tanulói létszám: 18 fő.

Beiratkozás és tanulói jogviszony
A beiratkozás időpontja Magyarországon tanulók számára: 2019. június 19. (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 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) – csilla.szobotka@isb.hu vagy

Telefon:

+36 1 395 6543

