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Bárdos László Gimnázium
2021/2022-es tanévi

pályaválasztási tájékoztatója

Az általános iskolák 4. és 8. osztályos tanulóinak és
szüleiknek, az intézmények vezetőinek,
pályaválasztási felelőseinek és az osztályfőnököknek

OM azonosító: 038115

Kedves 4. és 8. osztályos Tanulók! Tisztelt Kollégák! Tisztelt Szülők!*
Bevezetés
A Bárdos László Gimnázium 2021/2022-es tanévre vonatkozó pályaválasztási tájékoztatója (barla.blg.sulinet.hu)
pontos eligazítást ad minden érdeklődő tanulónak, szülőnek és általános iskolának arról, hogy milyen a
felvételi eljárás rendje, azaz
 milyen típusú gimnáziumi osztályok indulnak,
 hány tanuló felvételére lehet számítani az egyes csoportokban,
 milyen lesz a felvételi vizsga,
 hogyan történik a felvételi pontszámok meghatározása,
 hogyan biztosítjuk az esélyegyenlőséget a felvételi vizsgán,
 kiknek ajánljuk az egyes gimnáziumi típusokra történő jelentkezést,
 milyen jogorvoslati lehetőséggel élhetnek a tanulók és szüleik.

Amit hasznos (érdemes) tudni a Bárdosról
A Bárdos László Gimnáziumban 1987. szeptember 1-jén kezdődött a tanítás. A harminchárom éves
intézmény mindig rugalmasan és gyorsan alkalmazkodott a társadalmi változásokhoz és a helyi igényekhez. A
gimnázium filozófiája, valamint pedagógiai és morális alapokon nyugvó értékrendje e viszonylag rövid idő alatt
is népszerűvé és elismertté tette az intézményt: a gyermekközpontúság, a hagyománytisztelet és a
teljesítményorientáltság – egymás mellett jól megférve – fontos alapelvei az iskolának.
A tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint a hagyományos rendezvényeken folyó nevelőoktató munka eredményeként a tanulók szellemi és fizikai fejlődése, valamint a gimnáziumhoz való érzelmi
kötődése jól nyomon követhető. Az idegen nyelvek (angol, francia, német, olasz, spanyol) magas szintű
oktatását az előrehozott érettségi vizsga eredményei és a sikeres nyelvvizsgák igazolják.
A modern kor követelményeinek megfelelően iskolánk többféle pályázat részese. Ennek alapján
valósult meg a kompetenciaalapú oktatás, váltunk referenciaintézménnyé, az Oktatási Hivatal
Bázisintézményévé, és újult meg az épületünk. A LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont
akkreditált Vizsgahelye vagyunk.
Célunk a környezettudatos és egészséges életmódra, a fogyasztói, valamint a pénzügyi tudatosságra
nevelés. A tatabányai „Kéz a kézben” program keretében partnerünk a Grundfos Magyarország Gyártó Kft.
A mozgalmas diákélet jól segíti a pedagógiai törekvések megvalósítását. A szórakoztató programokon
kívül jelentős a kétévenként megrendezésre kerülő diákbiológus és -környezetvédő nap.
Az iskola tehetséggondozó Géniusz Alapítványa az iskola tanulói számára biztosít támogatást a
versenyeztetéshez, a külföldi utazásokhoz, valamint a nyári balatoni táborozáson való részvételhez. Az
alapítvány a 11740009-20034285 számlaszámon tudja fogadni az adományokat, valamint a személyi
jövedelemadó egy százalékát.

* A Bárdos László Gimnázium pályaválasztási tájékoztatója olvasható az iskola honlapján is:
barla.blg.sulinet.hu
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Egységes tudnivalók
A felvételi vizsga elvárásai és követelményei nem elsősorban a lexikális tudás mérését jelentik. Inkább az
méretik meg, milyen fejlettek a felvételiző diák kompetenciái (készségei, képességei), vagyis a tanuló eddig
megszerzett ismereteit milyen módon és mértékben tudja alkalmazni. Az írásbeli vizsga feladatainak várható
típusára és minőségére az előző tanévek felvételi feladatlapjai alapján lehet következtetni. Ezek – a
megoldásokkal együtt – a www.oktatas.hu honlapon - Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Központi írásbeli
feladatsorok, javítási útmutatók – megtekinthetők.
Központi írásbeli felvételi vizsgát tartunk valamennyi évfolyamon.
Az SNI és BTMN tanulók vizsgáztatásánál a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 51. § (5) alapján
járunk el. Az adottság elbírálásához kérjük a jelentkezési laphoz csatolni az érvényes szakértői vélemény
másolatát.
Az SNI tanulók pontszámítása személyre szabottan történik.
A központi írásbeli felvételi vizsga – 2021. január 23. (szombat), 10:00 – tárgyai: anyanyelv (szövegértés) és
matematika. A tanulók kompetencia alapú feladatlapokat kapnak. Az írásbeli vizsga 2×45 perc. A két írásbeli
feladatlap kitöltése között 15 perces szünetet tartunk. Az írásbeli felvételi vizsgán a tanulók teljesítményét a
központilag megküldött javítási útmutatók alapján – pontszámokkal – értékeljük.
A megírt felvételi dolgozatok tervezett megtekintésére 2021. január 28-án 8:00 és 16:00 óra között az
iskola könyvtárában (309.) biztosítunk lehetőséget az aktuális járványügyi szabályok alapján.
Az ideiglenes felvételi jegyzék – legkésőbb – 2021. március 16-ig megtekinthető lesz az iskola honlapján.
A végső felvételi döntésről – a Felvételi Központ visszaküldött listája alapján – 2021. április 30-ig értesítjük
az általános iskolákat, a tanulókat és a szülőket.
A 4. osztályosok esetében csak a felvett tanulóról küldünk értesítést az általános iskolának.

Jogorvoslati lehetőség
Az iskola felvételt elutasító döntése ellen 15 napon belül felülbírálati kérelem nyújtható be az iskola
fenntartójához – Tatabányai Tankerületi Központ, Vereckei Judit igazgató, 2800 Tatabánya, Győri út 29. –
címezve.
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8 évfolyamos gimnáziumi osztály

(kód: 0001)

Az „a” jelű osztályt (32 fő) az első idegen nyelv alapján két csoportra osztjuk:
 angol csoportra (16 fő)
 német csoportra (16 fő)
Második idegen nyelvet az angol, a francia, a német, az olasz és a spanyol nyelv közül választanak a tanulók a 9.
évfolyamtól.
A képzést elsősorban azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik olyan képességekkel rendelkeznek, amelyek
alkalmassá teszik őket egy nyolc évre szóló külön program szerinti speciális tehetséggondozásra. Leginkább
tehát azokra számítunk, akik jól koncentrálnak, logikusan gondolkodnak, megfelelő a szorgalmuk, továbbá
akiknek szülei elkötelezettek gyermekük továbbtanulása iránt.
A felvételi eljárás során a gimnázium a központi írásbeli vizsga eredményeit és az általános iskolai
tanulmányi eredményeket (a továbbiakban: tanulmányi eredmények) veszi figyelembe. Tanulmányi
eredményként a 3. osztály év végi és 4. osztály félévi érdemjegyét vesszük figyelembe magyar irodalom, magyar
nyelv és matematika tantárgyakból.
A felvételi maximális pontszáma:
központi írásbeli vizsga anyanyelvből:
központi írásbeli vizsga matematikából:
tanulmányi eredmények (6x5):
összesen:

50 pont,
50 pont,
30 pont,
130 pont

Az azonos pontszámot elért tanulók között a matematika írásbeli magasabb pontszáma dönt.

Fontos tudnivaló!
A nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkező 4. osztályos általános iskolai tanulónak, illetve a szülőnek
lehetősége van arra, hogy az általános iskola közreműködése nélkül – közvetlenül – jelentkezzen a Bárdos
László Gimnáziumba.
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5 évfolyamos – 1+négy évfolyam nyelvi előkészítővel – gimnáziumi osztály emelt szintű
idegen nyelvi képzéssel
Az „Ny” jelű osztály (32 fő) két csoportba szerveződik az első idegen nyelv alapján:




angol csoport (16 fő),
német csoport (16 fő),

kódja: 0002
kódja: 0003

A képzés nyelvi előkészítő évfolyammal (9/Ny) indul, majd 9–12. évfolyamon angolból vagy németből emelt
szintű nyelvi képzéssel folytatódik.
A 9/Ny évfolyamon heti 12 órában tanulják az angolt vagy a németet mint első idegen nyelvet, 6 órában a
választott második idegen nyelvet (angol, francia, német, olasz, spanyol nyelv). A többi tantárgyból a tanulók
meglévő ismereteinek szintre hozása és képességeinek továbbfejlesztése történik.
A 9-12. évfolyamon az első idegen nyelvet heti 5, a második idegen nyelvet növekvő óraszámban (3-5) oktatjuk.
9. évfolyamtól (9. c osztály) a kerettantervi óratervhez képest magyar nyelv és irodalomból, matematikából
és történelemből csoportbontásos felkészítést kínálunk az idegen nyelvek mellett.
Ezt az osztályt elsősorban azoknak ajánljuk, akik – középfokú „C” típusú (B2-es) nyelvvizsgát adó – emelt
szintű érettségi vizsgát akarnak tenni, amelyet már a 12. évfolyam előtt is teljesíthetnek. Ezen tanulók számára
a fennmaradó időben megvan a lehetőség a felsőfokú nyelvvizsgára történő készülésre vagy a második idegen
nyelv, illetve más tantárgyak magasabb óraszámban tanulására.

4 évfolyamos gimnáziumi osztály csoportbontással
 angol csoport (16 fő)
kódja: 0004
 német csoport (14 fő)
kódja: 0005
A „b” jelű (30 fős) osztályban második idegen nyelvként az angol, a német, a francia, az olasz és a spanyol
nyelv közül választhatnak a tanulók.
A négy évfolyamos általános tantervű osztályt elsősorban azoknak érdemes választaniuk, akik meglévő
képességeik, érdeklődési körük alapján még nem tudták eldönteni, hogy milyen irányban szeretnének majd
továbbtanulni.
A kerettantervi óratervhez képest magyar nyelv és irodalomból, matematikából és történelemből
csoportbontásos felkészítést kínálunk az idegen nyelvek mellett.

Egységes tudnivalók:
Az öt és négy évfolyamos gimnáziumi osztályok felvételi maximális pontszáma:
központi írásbeli vizsga anyanyelvből:
50 pont,
központi írásbeli vizsga matematikából:
50 pont,
tanulmányi eredmények (10 tantárgyból 2x10x5):
100 pont,
(a figyelembe vett tantárgyak közé nem tartoznak a készségtárgyak, valamint a magatartás és a szorgalom),
összesen:
200 pont
Valamennyi tagozat felvételi követelménye az általános iskolából hozott első idegen nyelvi érdemjegy.
A tanulókat a felvételi rangsorban elfoglalt helyük alapján vesszük fel.
Az emelt szintű érettségire felkészítés a tanulmányok során a 11-12. évfolyamon délelőtti munkarendben(!)
történik.
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Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szeretnénk egyértelművé tenni, hogy a sikeres felvételi vizsga,
valamint az arról szóló értesítés birtokában a felvételt ajánló középiskolával – így a Bárdos László
Gimnáziummal is – csak a beiratkozással – 2021. június 22-24. – jön létre az új tanulói jogviszony. A
beiratkozott tanulóknak már az új iskolájukra vonatkozó jogszabályoknak kell megfelelniük.
Ugyancsak a beiratkozott tanuló, illetve szülei számára kínálkozik lehetőség arra – nem kötelezően –,
hogy a hagyományok ápolását, a gimnáziumhoz tartozás érzésének erősítését szolgáló tárgyi jelképeket
(jelvény, nyakkendő, sál, póló, pulóver) igényeljen és vásároljon.
Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt a tervezett pályaválasztási szülői értekezleten, a hozzánk
felvételt nyerteket pedig – 2021 szeptemberétől – a bárdosos diákok közösségébe.

Tatabánya, 2020. október 15.

Pleier Tamás s.k.
intézményvezető
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ÜTEMTERV
A legfontosabb időpontok

A NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYBA FELVÉTELIZŐKNEK:
– pályaválasztási szülői értekezlet:

2020. november 16. (hétfő), 17:00

A jelentkezési lapok mind az általános iskolában,
mind a Bárdos László Gimnáziumban beszerezhetők.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelentkezés az általános iskola közreműködése nélkül
– közvetlenül a gimnáziumban – is lehetséges.

AZ ÖT ÉS NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKBA FELVÉTELIZŐKNEK:
– pályaválasztási szülői értekezlet:

2020. november 17. (kedd), 17:00

*

*

*

VALAMENNYI OSZTÁLYTÍPUSRA ÉRVÉNYES TUDNIVALÓK:
– jelentkezési lapok leadása az írásbeli vizsgára:
– központi írásbeli vizsga:
– központi írásbeli pótló vizsga:
– a hivatalos jelentkezési lapok beérkezése:

2020. december 4. (péntek), 15:00
2021. január 23. (szombat), 10:00
2021. január 28. (csütörtök), 14:00
2021. február 19. (péntek), 15:00

A felvételi vizsgára érkező tanulóknak az írásbeli vizsga kezdési időpontja előtt harminc perccel meg
kell érkezniük.
A szülői értekezlet, valamint a központi írásbeli felvételi vizsga is
a Bárdos László Gimnáziumban lesz.

