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„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: 

gyökerek és szárnyak.” 

/Johann Wolfgang von Goethe/ 
 

 

 

 
 

Értesítjük a nyolcadikos tanulókat és a 

 szülőket, hogy 

2022. november 15-én, kedden 18 órakor tájékoztató szülői értekezletet  

tartunk tagintézményünkben, ahol ismertetjük képzésünk általunk elkép-

zelt rendszerét. E tájékoztatóra sok szeretettel várjuk az érdeklődőket 

 

 

 

 
Az iskola kódszáma: 032550/002 

Tagozatkód az angol nyelvi előkészítő csoportba: 0005 

Tagozatkód a német nyelvi előkészítő csoportba: 0006 
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Kedves Szülők, Osztályfőnökök és Tanulók! 
 

Dunakeszin a Diáknegyed megépülésével és a Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium 2024/2025-ös tanévre 

tervezett elindulásával új helyzet alakul ki a középfokú oktatás területén. Az új és minden bizonnyal már a kezdetek-
től fogva népszerű gimnázium új lehetőségeket, új férőhelyek kialakítását teszi lehetővé Dunakeszin és a város von-

záskörzetében. Számos újabb lehetőség tárul ki a diákság előtt, hiszen újabb szakirányok, újabb megszerezhető vég-

zettségek kerülnek előtérbe. 
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium IV. Béla Király Tagintézménye már a 2022/2023-as tanévtől megkezdte 

működését két kis létszámú nyelvi előkészítős osztállyal. 

A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium IV. Béla Király Tagintézménye a 2023/2024-es tanévre felvételt 

hirdet, olyan tanulók számára, akik egy kis létszámú, családias gimnáziumban, helyben kívánják megkezdeni 

tanulmányaikat.  A Tagintézmény tanulói a Diákváros felépülését követően - várhatóan egy tanév után - automatiku-

san a Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium tanulói lesznek, és leválva az anyaintézményről már egy önálló intéz-
mény alapító diákjaiként folytathatják tanulmányaikat. 

 

Ebben az évben 2 kilencedik nyelvi előkészítő osztályt indítunk 4 nyelvi csoporttal az általános iskolát befejező 

diákok részére, mégpedig 3 intenzív angol nyelvű csoportot és 1 intenzív német nyelvű csoportot. Ezen osztályok 

mindegyike az első évben kiemelt óraszámban tanulja az első nyelvet és az informatikát. 

A gimnáziumban két idegen nyelvet kötelező tanulni. Iskolánk az angol, német nyelvek tanulását biztosítja úgy, hogy 
aki az angolt kéri - első nyelvként - intenzív szinten azoknak a német nyelvi csoportot csak kezdő szinten indítjuk 

Azok a tanulók pedig, akik a német nyelvet választják haladóként (0006 tagozatkód), azoknak a második nyelve 

kizárólag az angol lehet, kezdő szinten és ez változik a magasabb évfolyamokon emelt szintűre.  
 

Terveink szerint az induló két osztályunkban a következő nyelvi párosítású csoportokban lehet majd idegen nyelvet 

tanulni: 

Tagozat kód I. nyelv     II. nyelv 
0005  haladó angol  kezdő német 

0006  haladó német kezdő angol 

 

Megjegyzések: 

– A haladó csoportokba olyanok jelentkezését várjuk, akik az adott nyelvet általános iskolában tanulták – nyelvi 
szintfelmérő alapján kerülnek kialakításra csoportjaink. 

– Elérendő cél a 12. évfolyam végéig, hogy az I. idegen nyelvből a tanulók több mint 80%-a, míg a II. idegen nyelv-

ből a tanulók közel 50%-a középfokú nyelvvizsgával rendelkezzen.  
– A 9/Ny. évfolyamon a nyelv és informatika mellett a tanulók a nyelvi előkészítő évfolyamra meghatározott kerettan-

terv szerinti tantárgyakat is tanulják. Az informatika magasabb óraszáma jó alapokat biztosít az informatika más 

tantárgyakban való alkalmazásához. 
 

A felvételiről 

A tanulók rangsorát a felvételi eljárás során egy összesített pontszám határozza meg: Ez a pontszám az általános 

iskolából hozott pontszám és a gimnáziumi felvételi vizsgán szerzett pontszám összegéből áll, maximum 300 

pont. 

 • A felvételi eljárásban a hozott pontszám meghatározásánál a magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, ma-

tematika, a felső tagozaton tanult idegen nyelv, valamint a kémia, biológia, fizika, földrajz tantárgyak 6., 7. év végi és 

8. félévi érdemjegyeit vesszük figyelembe.  
A hozott pontszám kiszámítása a következő elv szerint történik: 

Az egyes évfolyamokon elért osztályzatokat összeadjuk, azzal a megjegyzéssel, hogy a kémia, biológia, fizika és 

földrajz tárgyak közül csak annak a háromnak az osztályzatát számítjuk be, amelyek a tanuló számára a legkedvezőb-
bek. Így a hozott pontszám legfeljebb 120 pont lehet 

(3x40 = 120). 

• A felvételi eljárásban szerzett pontszám meghatározásánál a magyarból, valamint matematikából tett központi 
írásbeli felmérés eredményeit vesszük figyelembe, melyet az országos központi írásbeli feladatlap megírásával lehet 

teljesíteni. A központi írásbeli dolgozatra minden tanulónak írásban kell jelentkeznie, az általános iskolákban 

megtalálható jelentkezési lap kitöltésével. Az írásbeli felvételi vizsga helye a lakóhelyhez legközelebb lévő 

iskola. 

A jelentkezés után erre az írásbeli felmérésre külön behívót nem kapnak! Aki nem írja meg a központi dolgo-

zatot, nem nyerhet felvételt iskolánkba! 
Mindkét tantárgyból a felmérés során 90-90 pontot lehet elérni (az 50 pontos tesztet 1,8-as szorzóval tesszük súlyozot-

tá), így a szerezhető pontszám a felvételi dolgozatok eredményéből 180 pont lehet. 

 

A felvételi eljárás menetrendje: 

 

• Jelentkezni a központi írásbeli felvételi vizsgára 2022. december 2-ig az általános iskolákban beszerezhető je-
lentkezési lap kitöltésével és a központi írásbeli vizsga helyszínére való eljuttatásával lehet. A helyszín a legközeleb-

bi kijelölt vizsgahelyszín. A központi írásbeli vizsgára vonatkozó SNI-s, BTM-es tanulókat megillető, speciális 

elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni és a jelentkezési lappal és a szakértői véleménnyel 

együtt kell benyújtani a vizsgahelyszínre. 

• Írásbeli központi felmérő időpontja: magyarból, matematikából 2023. január 21-én (szombaton) 10 órától, 
betegség vagy egyéb alapos ok miatti akadályoztatás esetén 2023. január 31-én kedden 14 órától. A központi 

írásbeli vizsga megírása a lakóhelyhez legközelebbi iskolában lehetséges. 

• A központi írásbeli vizsgák eredményeiről a szülőket és a tanulókat 2023. február 10-ig a vizsgahelyszínek értesí-

tik. 

 • Ezek után a diákok az általános felvételi eljárás keretében adják be az általános iskoláik útján jelentkezési lap-

jukat legkésőbb 2023. február 22-ig a választott iskolába.  
A felvételi lapon feltétlenül legyen rajta: 

– az iskola kódszáma és a tagozati kód 

– a hozott pontok számításához szükséges 9 tantárgy 6-7. év végi és 8. félévi osztályzata 
– a tanuló vagy szülő telefonszáma (a jobb és gyorsabb elérést teszi lehetővé a mobil megadása) 

– a tanuló diákigazolványának a száma, közoktatási azonosítója 

Csatolják eredménylapjuk fénymásolatát a hozzánk küldendő jelentkezési lapjukhoz. 

 

• Iskolánk a nyelvi szintek megállapítására, valamint a csoportok és osztályok kialakításához nyelvi szintfelmérőt 

irat. A nyelvi szintfelmérő nem számít a felvételi pontszámba, csupán a megfelelő szintű nyelvi csoportba, osztályba 

való besorolást segíti.  

A nyelvi szintfelmérő megírásának időpontja angol és német nyelvből 2023. május 18. (csütörtök) 15 óra, alapos ok 

miatti akadályoztatás esetén 2023. május 23. (kedd) 15 óra. Helyszín: Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium IV. 

Béla Király Tagintézménye: Dunakeszi, Fő út 143. 

 

• A felvételi eljárás során azonos összesített eredmény esetén előnyben részesülnek a különleges helyzetű tanulók. 
A felvételi eljárásnál a rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni 

az alábbi sorrend alapján azt a tanulót, aki: 

1. hátrányos helyzetű tanuló (ezt dokumentum másolattal igazolja)  
2. lakóhelye: Dunakeszi, Göd, Fót 

3. egyik szülője az iskola dolgozója vagy legalább 5 évig az volt 

4. testvére az iskolával tanulói jogviszonyban áll 
 

• Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala: 

2023. március 17-ig a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium IV. Béla Tagintézménye honlapján.  

www.dunakeszi-ivbela.hu 

• A végleges felvételről szóló határozatok kiküldése a tanulóknak és iskoláiknak 2023. április 28-ig történik. 

Az elutasító döntéssel szemben a szülők jogorvoslati kérelemmel fordulhatnak az iskola fenntartójához. A kérelmet a 
Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatójához címezve, a gimnázium igazgatójához nyújthatják be a határozat kéz-

hezvételtől számított 15 napon belül.  

A fenntartó június 1-ig dönt a kérelemről. 

A felvételt nyert tanulóknak és szüleiknek a tanév indításával, az emelt szintű és orientációs csoportok kialakításá-

val, a tankönyvek beszerzésével kapcsolatos szülői értekezletet 2023. június 7-én szerdán 18 órakor tartjuk az 

iskola zsibongójában. (Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium IV. Béla Király Tagintézménye, Fő út 143.)  
 

A beiratkozás iskolánkban 2023. június 21-én, szerdán, 8-12 óráig lesz, melyről minden felvett tanuló részletes 

tájékoztatást kap. 
 

Zentai Kati 

Tagintézményvezető 



 

 
 

 

 

 


