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Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!
Az Altisz Alapítványi Gimnázium évfolyamain élsportolók tanulnak.
Iskolánk fő profilja az általános műveltség és ismeretek megszerzése, valamint a felsőoktatásra
való felkészítés mellett az élsportolók utánpótlás nevelése.
Pedagógiai munkánkat viszonylag kis létszámú csoportokban végezzük, amelyek
„hatékonyságáról” az iskola felvételi mutatószámai is megerősítést adnak. Évekre
visszamenőleg a nálunk végzett diákok 90-95 %-a felvételt nyert az általa első helyen megjelölt
felsőoktatási intézménybe.
Iskolánk országos beiskolázású, tanulóink között több országos és nemzetközi bajnok található.
Iskolánk pedagógiai programjában, az élsport, a tanulás és a nevelés hármas egységét
kívánjuk megvalósítani oly módon, hogy a közoktatás formai és tartalmi normáit összhangba
lehessen hozni a sportoló fiatalok életvitelével.
Iskolánkba várjuk elsősorban azokat a továbbtanulni kívánó fiatalokat, akik a sportegyesületek
különböző szakosztályaiban magas szinten sportolnak és a fentnevezett hármas egység
összehangolása „nehézségekbe ütközik”. Az egyes sportegyesületek, szakosztályok szakmai
ajánlása a jelentkezési lap mellékleteként szerepel, ami a www.aagk.hu/felveteli.html internetes
címen elérhető, tájékoztatónkkal egyetemben.
Reméljük, döntésük meghozatalában segítségükre lesz összeállításunk.
Az érdeklődő diákokat és szüleiket várjuk a 2018. november 06-án, 16:30 órától tartandó
felvételi tájékoztatónkon, ahol a felvételiről, a jelentkezés módjáról és iskolánk pedagógiai
programjáról hallhatnak hasznos információkat.
Az iskolai nyílt napok időpontjai: 2018.10.10. 10:00-15:00, 2018.11.07. 10:00-15:00 valamint
2018.11.21 10:00-15:00.
A képzés időtartalma 4 év.
A 9. valamint 10. évfolyamon alapozó jellegű képzést nyújtunk, mindenki számára előírt
tevékenységformák, gyakorlatorientált, a tapasztalatokon nyugvó ismeretszerzés, közösségi
tanulás formájában. A 11. évfolyamtól kezdve az alapozó oktatást felváltja a differenciált,
alternatívákat kínáló, teljes, érettségivel lezárt képzés.

A FELVÉTELIRŐL
A felvételire az általános iskolákban, a központi felvételi lapon lehet jelentkezni. A felvételt eldöntő
felvételi rangsort a felvételi pontok alapján készítjük el.
Ennek kiszámítása: felvételi pontszám = „hozott” + magyar nyelv és matematika központi írásbeli
A felvételi pontok fenti számítása minden esetben azonos.
Hozott pontok:
A tanulók felvételénél figyelembe vesszük az általános iskola 7. osztályában elért év végi és a 8.
osztályos félévi eredményeket magyar nyelv- és irodalomból, valamint történelem, idegen
nyelv, és matematika tárgyakból, valamint a természettudományos tárgyak átlagából. Így
egy tanuló „hozott” pontjainak száma maximum 50 lehet.

Szóbeli bemutatkozás:
A jelentkezők a jelentkezési lapok beérkezését követően bemutatkozó beszélgetésen vesznek
részt 2019. február 21 - március 14. között, amelyen a szülők is jelen lehetnek. A beszélgetés
célja a személyes megismerkedés. A szóbeli bemutatkozásra csak azokat a jelentkezőket hívjuk
be, akiknek a „hozott” pontszámuk alapján esélyük van arra, hogy iskolánkban folytassák tovább
tanulmányaikat. (A felvehető létszám 25 fő). A szóbeli bemutatkozásra történő behívás
ponthatárát a hozott eredmények figyelembevételével alakítjuk ki.
A SZÓBELI BEMUTATKOZÁS IDŐPONTJÁRÓL E-MAILBEN KÜLÖN ÉRTESÍTÉST
KÜLDÜNK!
JELENTKEZÉS
Az általános felvételi eljárás keretében az OM rendeletnek megfelelően A KÖZÉPISKOLÁBA
FELVÉTELIZŐNEK JELENTKEZNIE KELL . Ennek határideje: 2019. február 15.
A jelentkezőknek az iskolai JELENTKEZÉSI LAP mellé mellékelniük kell az iskola
honlapjáról letölthető MELLÉKLETEKET adatlap, sportolói adatlap, valamint a 2018/2019.
tanévre szóló sportorvosi igazolást.
Iskolánk OM azonosító száma: 200078
Tagozatkódjaink: általános tantervű négy évfolyamos tagozat
0001
Ismétlésként a felvételi eljárás fontosabb dátumai:
felvételi tájékoztató: 2018. november 06. 16:30
felvételi jelentkezési határidő: 2019. február 15.
szóbeli elbeszélgetések: 2019. február 21 - március 14.
ideiglenes felvételi jegyzék: 2019. április 12.
felvételi döntés: 2019. április 30.
Tisztelt Szülők!
Annak érdekében, hogy a felvételi eljárás során érvényesíteni tudjuk az esélyegyenlőség
törvényben biztosított jogát kérjük, jelezzék, ha gyermekük valamilyen tanulási zavarral küzd.
A FELVÉTELI EREDMÉNYÉRŐL TÁJÉKOZTATÁST ADUNK ISKOLÁNK
HONLAPJÁN.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
Iskolánk jogi státusa: alapítványi iskola. 2001. augusztus 27-én
Fenntartója az Altisz Alapítvány.
Működésének fedezetét az állami támogatás, szponzori támogatás, valamint a szülők
hozzájárulása biztosítja. Ez utóbbinak összege a 2018/2019-es tanévben havonta 50 ezer
forint/fő volt (10 hónapra számítva).

Nyílt napjainkat az érdeklődő nyolcadikos tanulók és szüleik számára
2018.10.10. 10:00-15:00, 2018.11.07. 10:00-15:00 valamint 2018.11.21. 10:00-15:00 tartjuk.

Minden további tájékoztatást a 1/261-9652 telefonszámon, az iskola honlapján: www.aagk.hu
vagy az info@aagk.hu emailen lehet kérni.

Sikeres felvételit kívánva!

Csipai Viktória
igazgató

Budapest, 2018. október 12.
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