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,,Embereket neveliink, kiknek homloka igi
fdnyben rsgyog, ldbuk meg erfsen megdll azon
a helyen,ahovti6ketu Gondviselds
rendelte."
(Bitter IIIis gondolata az iskola 1912-esevnyitfjdn)
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A Butlai CiszterciSzentImre Gimndziumrdvid tiirtdnete
A Szent Imre herceg nev6t visel6 budai ciszterci rendi gimnSziumalapit6s5nak
gondolata6s kivitelez6seB6kefi Remig zirci ap6t munk6ss6g6t
dics6ri, aki 1912-ben
inditottaitj|ra az iskol6t,miut6n megnyerteaz akkori kultuszkorm6nyzat
timogatilsdt.
Az intenzivenfej16d6d6l-budair6gi6 a cisztercirend szempondSb6l
misszi6skcimy6k
volt. A zirci aphtaz alapit6s6rdek6ben
vris6roltamega Gell6rt-hegyalatti - a mai M6nesi
ft 6s Vill6nyi ft koz6 es6 - tertiletet,ahol isko16t,templomotes rendhazattervezett
fel6piteni.Az iskola beindit6sa6rdek6benazonbansziiks6gvolt azonnalhaszniilhat6
6piiletre6s Remig ap6tennek6rdek6ben
k6rt 6s kapotta sz6kesfov6rost6l
haszn6latra
a
,,... V61iutcai kozs6gielemi iskola 6ptilet6nekIII. emeletenhelyis6geketa zirci apdtsf;g
6ltal l6tesitend6
gimn6ziumelhelyez6se
c61j6b61.
. ."
A budai SzentImre F6gimn6ziumels6 oszt6ly6naktanevnyit6Veni Sancte-j
6t 1912.
szeptember
5-6n a zirci ap5t mondta6s megindulta tanit6sa Bitter I116sigazgat66ltal
ir6nyitott,akkor4 ftis tantestiilettaglaival6s az els6 osztiiy 48 di6kj6val.A gimnazium
az 191911920-as
tan6vv6gdnbocs6tottautjdra
els66retts6gizciit.
Addigraaz iskolaegy,re
ismertebb66s elismertebb6v61tmagasszinvonalttantiirgyi-szakmai
6s kiivetkezetesen
ig6nyesnevel6si-pedag6giai
tevdkenys6ge
r6v6n.Az 1919-es6vbenindult el Brisits
Frigyes (irodaiomtud6s-magyartaniir,
k6scibbigazgat6) irdnyitirsitvalaz <ink6pz6kciri
munka 6s alakult meg a 25. sz. Szent Imre Cserk6szcsapat.Bitter lll6s
kezdem1nyezdsevel
aiakult meg 1920-bana FoederatioEmericana,tflmutatva a
gimn6ziumon.A m6g Bitter I116s61ta1inditott iskolai dnekkara nagyhini zenetud6s,
RajeczkyBenj6minvezet6seal6 keriilt, aki 1926-banzenekartis szervezett,s ut6bb a
c_serk€sztevdkenys6gbe
is "beleszritte"a magyar zerte szeretoiipol6s6t.A Magyar
Orciks6gdijasCiszterciDi6kszovets6g
| 922-benjott l6tre.
Az els<ivil5gh6boru,a Tan5cskcizt6rsas6g
es a trianoni dsszeoml6s
der6kbatorte az
-ben
6pitkez6sterv6t,amely 1927
az alapkolet|tellelindult el rijra.
A hiresensz6piskola6piilettervezdjea mri6pit6sz-egyetemi
tan6rW61derG1ula,aki
neobarokkihlet6sri 6s hangulatri,de modem iskolit illesztett a hegy l6bhhoz.A
munk6latokata szerzetesrend
r6sz6rcila kiv6l6 termeszettud6s
6s nagyszenipedag6gus
Hadarits-Endr6dyVendel (k6s6bb igazgat6,ma.jd zirci ap6t) iranyitotta - ragyog6
gyakoriati6rz6kke1.
A m6rtirsorsirszerzetes
boldogg5avat5sht2012-ben
kezdem6nyezte
a cisztercirendgener6lisap6da.
Az ij iskola6piiletben
7929 szeptemberdben
indult meg a munkaa V61ittr6l tort6n6
,,6ttelepiil6s"ut6n. Szeptember8-6n celebr6ltaaz akkor m6r clairvaux-iap6ti cimet is
viselii Bitter I116sigazgat6az els6 iinnepi szentmisetaz iskola k6poln6j6ban.
N6h6ny
nappal k6s6bb tartott6k az iskolaavat5st,amelyena koz6leti m6lt6s6goksor6bana
korm5nyz6is megjelent.
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Nagyszeni ilj korszak kezdridcitt, amelynek eredmenyek6nta tudom6nyok,
mtiv6szetek6s a kdz6let majdani kiv5l6s6gainakeg6sz sora k6sziilt fel itt a
tov6bbtanul6sra,
6s 6,ltalSbar,pz 61etre".A vlgzett di6kok magas szintri tud6st,
ig6nyess6get
6s ciszterciszellemis6get
vittek magukkal,amelyremai napigoly szivesen
eml6keznek.
A ciszterci Rend szent Imre Gimnaziumaa negyvenes6vewe az orsz6glegjobb
gimniiziumainakegyik6v6v6lt, tanul6inaksz6ma800 f6 kdnil alakult 6s 6vente90-100
,,6rett"di6kotbocs6tottki.
A m6sodikvil6gh6boru- az ostrom- kegyetleniilelbint az 6piilettel.Bombatal6lat
6s
sok bel<iv6s6fte, a felszerel6sek
6s berendezdsek
p6tolhatatlank6rokatszenvedtek,
de a
mtik6d6si lehet6s6geibensirlyosan gitolt szerzetesrend,
a csal6dok 6s a di6ks6g
segits6g6vel
a legsziiks6gesebb
helyre6llit5sokat
elvlgezte.
Ujraindult a munka 6s tov6bbi kiv516 eredm6nyeksz0lettek,6m 1948-banaz
6llamosit6smiatt megszakadta cisztercirend 6s iskol6inakmiikrid6se.Brisits Frigyes
igazgat6 1948 m6jus6ban,a ballag6si iinneps6gen,6rtesilve az illlamosithsr6l,a
rem6nytelenhelyzetbenpr6f6cianakbei116kijelent6sttett: ,,Mi itt 61lunk,mi itt v6runk,
mi itt maradunkl"
Az az6ta hiress6v6lt mondat az alapitis6nak sz6zadlk6vfordul6j5t iinnepl6 Budai
CiszterciSzentImre Gimni2ium egyikjelmondatdv|vSlt.
1950szeptemb
er|tol az iskolaJ6zsefAttila nev6tvettefel. A kcivetkezo6vtizedekben
a teljesenmegv6ltozottkdriilm6nyekkiizott is 6lt, lltezett, s6t l6legzetta cisztercimirlt
hagyom6nya,
ami a J6zsefAttila Gimn6zium6let6neksaj6tosszinezetet
kcilcsonzcitt.
A rendszerv6lt6skor
lehet6segnyilt a valamikoriegyhiniiskolSkvisszaig6nyl6s6re.
A
CiszterciRend,illetve dr. KerekesK6roly zirci ap6tmegragadvaaz es6lyt- m6sjeles
iskolSimellett- k6rtebudaigimnazium6nak
visszaadSs6t
is.
A J6zsef Attila Gimn6ziumban1992 szeptember6tcil
m6r egyhdzi beiskol6z6sri
oszt6lyokis indulhattak.Az 6vekig elhriz6d6t6rgyal6sokatkovetcien,a J6zsefAttila
Gimn6ziumfokozatos6ttelepit6se
mellett, 1.997-ben
indult rijra a Budai CiszterciSzent
Imre Gimn6zium,melynekfenntart6jaaZirci CiszterciAp6ts6g.
Mivel er6teljesig6nymutatkozotta klasszikus8 6vfolyamosgimn6ziumik6pz6sre,
az
<jrokdlt4 6vfolyamosszerkezetet
minim6lisra,azazegy oszt6lyracsokkentett6k.
Az iskolapedag6giaiprogramja- a magasszinvonahitanthrgy-tartalmik6pz6smellett
- kiemeltenhatgs'61yozza
fontoss6g6t6s a tantestiileta
a neveles6s kiizoss6gform6l6s
a
,,ciszterci csal6diassSg"szellem6ben,komolyan tiirekszik annak erv6nyesit6s6re
mindennapigyakorlatban.
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A cisztercineveldsvildga
A Budai CiszterciSzentImre Gimn6ziumban
jelleg6t a
zajl6 nevel6-6s oktat6munka
jell.emzti
cisztercilelkis6gre
torekv6sekalakitj6k. Ezek a tdrekvdseka csal6diass6g,
a
csal6diask<imyezetmegval6sit6s6ra
ir6nyulnakabb6la megfontol6sb6l,
hogy egy ilyen
j6 es6lykin6lkozik a di6kok 6s kozriss6geiklehet6legjobb,leghat6konyabb
kcizegben
kifejleszt6s6re
6skibontakoztatSsitra.
Term6szetesen
az iskola a fiatals6gfelnevel6s6ben,
es az 6letreva16felk6szit6s6ben
a
legmesszebbmen<ien
egytittmiikodika di6kok csal6djaival.A gimn6zium ez6rt sajbt
eszkozeinek
6slehet6s6geinek
mineljobb kihaszn6l6sa
mellett- k6ri a sziil6k,a csal6dok
segits6get,
hogya kcizcis
c61megval6sulhasson.
Kovetkezetesen
tcireksz0nkdi6(aink ig6nyes6s tartalmasoktat6s6ra6s. Ugyanakkor
valljuk, hogy a nevel6siigy6nekekitdrbeillliti-saer6sitiaz oktat6munkahat6konys6g6t,
l6v6n a j61 6rv6nyesiil6nevelci hat6sok k<izeg6bena fiatalok cisszeszedettebben,
kitaft6bban,rendszeresebben,
kovetkezetesebben
tudjiik v6geznimunk6jukat.
Katolikusiskolak6ntalapvetcifeladatunknak
tekintjtik,hogy segitsiikdi6kjainkateljutni
a szem6lyes Isten-kapcsolathoz.Nevel6stink fontos elemek6nt ez5rt tanul6ink
gimn6ziumi 6veik alatt, tant6rgyi keretben,hetenk6ntk6t 6r6ban tanulnak hittant.
Ugyancsaka kcizoss6gi
hit6letkordbetartoznakazrinnepialkalmakontiil az algimnhzium
heti rendszeressegii
6rarendi 6vfolyammis6ia gimn6ziumkiipoln6j6ban,valamint a
fSgimn6zium
templomiszentmis6i.
Bens6s6ges
hanguiatuak
az adventhez
6snagybojthriz
kdt6d6 oszt5lyszinttilelki napok. Az iskolai, kozciss6gihit6let esem6nyeitkomolyan
vessziik,ez5rtaz ilyen esemdnyeken
va16megjelen6st
6stev6kenyr6szv6telthatfirozottan
kdrjiik6selvdrjuk.
C61unk,hogy minden tev6kenysegiinkben
6s vSlialkoz6sunkban6rv6nyesriljiina
kereszt6ny
6rt6kvil5gviszonlt6si rendje.Fontos,hogyaz iskolSbabekenilcifi.atalokazitt
eltoltott evek ut6n j6l felk6sztilt, testbenl6lekbenkifejlett, munkabir6 6s az elet
kihiv6sairav6laszolnik6pes, igazi egy6nis6gekkent,
k6szen,,,hitre,
egyrittmiikrid6sre
rem6nyre,szeretetre,
valamintt6rsadalomra
eshazira6retten"folytass6k6letiiket.
Neve16munkdnk kiemelt ter iiletei:
r Oszt6iykeretben
zaj16programok:
o az oszt|lyv6dciszentj6nek
iinnepe
o kdzcislelki napok
o oszt6lykirandul6sok
o ny6ri oszt6lltiiborok
o szinhin-6smfzeumliltosat6sok
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o d6iut6ni6sestioszt6lykeretben
zaj16programok(pl. onk6pz6kiir,
tead6lut6n,
fi lmklub, adventigyertyagyujt6s)
Teah|zd6lut6nonk6nt
Iskolairjs6g
(Pingvinszakk<ir)
szerkeszt6s
Di6kszinpad
Tud6sszalon(meghivottelciad6kkal)
K6pz6mtiv6szeti
szakkcirlk(rajz, szobrhszat,
mtiveszettcirt6net)
6ski6llit6sok
Iskolaik6rusok6szenekar
WeinerLe6 Zeneiskolakiheiyezetttagozata
Simplex(filmklub)
Iskolaikeretbenzajl6 versenyek(Di6kakademiai
pitly|zatok,szaktant|rgyi
versenyek,
PiciszteresFociszterlabdarug6versenyek)
Hat sport6gban
d6lut6nidi6ksportkorok
SzentErzs6betSzeretetszolg6lat9. 6vfolyamon
G6lyatSbor(a di6kkamaraszervezes6ben)
Romanap
SzentImreNap (meghivotte16ad6kka1,
oregdi6kokkal)
20I 3/2 0I 4-estandvben i ndulti osztrilyok
(tanulmdnyi teriil etek megaddsa):

K6d:01
8 6vfolyamos
gimn6ziumik6pz6sidegennyelvispecializici6val(5-12.6vfolyam)
Tanult els6idegennyelv:angol
Felv6te1i
l6tsziimkeret:
34 fri
Felv6telikiivetelm6ny:kcizpontiir6sbelivizsgamagyarnyelv 6sirodalomb6lvaiamint
matematikdb6l;
sz6belimeghaligat6s

Gimn6rziumunkban
n6pszeni a nyolc 6vfolyamos kepz6s, amely alapvetrien a
tehets6ggondozhsra
6pil. Algimn6ziumitanulm6nyaiksor6nbiztosidukdi6kjainknaka
g6pir6selsajdtit6s6t,
valamint hetedik 6vfolyamt6lmegkezdikm6sodik idegennyelvi
tanulm6nyaikat.Otodik, hatodik 6vfolyamon a kulturtort6nettant6rgy keret6bena
klasszikusmiivelts6gbevezediik a gyerekeketdr6mapedag6giai
m6dszerekket.
Otoait
6vfolyamt6l biztositjuk a latin nyelv fakultativ tanul6s6t.Fels6bb 6vfolyamokon
lehet6seget
biztositunktovribbitant6rgyakemeltszintiielsaj6tit6s6ra.
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K6d:02
8 6vfolyamos
gimndziumik6pz6sidegennyelvispeciarizici6var
(5-r2.6vfolyam)
Tanult els6idegennyelv:n6met
Felv6telil6tsz6mkeret:
34 fci
Felv6telikcivetelm6ny:
krizpontiir6sbelivizsgamagyarnyelv 6sirodalomb6lvalamint
matematik6b6l;
sz6belimeghallgat6s

Gimn6ziumunkban n6pszeni a 8 6vfolyamos k6pz6s, amely alapvet6en a
tehets6ggondoz6sra
6ptil. Algimn6ziumi tanulm6nyaik sor6n biztositjuk a g€pir6s
elsaj6tit6s6t,
valaminthetedik 6vfolyamt6ldi6(aink megkezdikm6sodikidegennyelvi
tanulm6nyaikat.6tOdik, hatodik 6vfolyamon a kultrirtcirt6nettanthrgy keret6bena
klasszikusmiivelts6gbevezetjiik a gyerekeketdr6mapedag6giai
m6dszerekkei.6toOit<
6vfolyamt6l biztosiduk a latin nyelv fakultativ tanul6s6t.Fels6bb 6vfolyamokon
lehet6s6get
biztositunktov6bbitantdrgyakemeltszinttielsaj6tit6s6ra.
K6d:03
4 6vfolyamos
riltal6nosgimndziumik6pz6smatematikaspecializ6ci6val
(9-12.
6vfolyam)
Felvetelil6tsz6mkeret:
17 f6
Felvetelikiivetelm6ny:kdzpontiir6sbelivtzsgamagyar
nyelv 6sirodalomb6lvalamint
matematik6b6l;
sz6belimeghallgat6s
A tanul6k a k6pz6s sor6n emelt 6raszdmbantanulnak matematik6t,tov6bb6 9.
dvfolyamonfizik5t 6s angol nyelvet. Az emelt 6rasz6mrimatematikamegalapozza
a
term€szettudom6nyos
tant6rgyakoktatSs6hozszriks6gesismereteket.10. 6vfolyamt6l
lehet6s6gnyilik re6i tantfirgyakmagasabb6rasz6mban
tcirtenotanul6s5ra.Ezt ak5pzesl
azoknakaj6nljuk,akik a re61i6kb61
emeltszintii6retts6gtvizsgira k6sztilnek,6smtiszaki,
term6szettudom6nyi,
orvosi-egeszs6gi.igyi
felscioktat6sban
szeretn6nek
tov6bbtanulni.
K6d:04
4 6vfolyamos
(9-12.
6ltal6nosgimnfziumi k6pz6sidegennyelvispecializdci6val
6vfolyam)
Felv6telil6tsz6mkeret:
17 fo
Felv6telikovetelm6ny:kcizpontiir6sbelivizsgamagyarnyelv 6sirodalomb6l6s
matematik6b6l,
sz6belimeghallgat6s
A tanul6ka k6pz€ssorilnaz angol6snemetidegennyelvetszintszerintibont6sban
emelt
6
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6rasz6mban
tanulj6k.Ezr a k6pz6,sr
azoknakaj6nljuk,akik fontosnaktartlilk az idegen
nyelv magas szintri elsaj6titiis6t, tov6bbS t5rsadalom- 6s bcilcs6szettudom5nyi
szakteriiletrek6szrilnek. A k6pz6sbenr6sztvev6 tanul6k az utols6 k6t 6vben
6rdekl<jd6sriknek
megfelel6enemeltszintiik6pz6stkapnak.

Kbqonti frdsbeli vizsgdvalkapcsolatostudnivaldk
Fdlredrtdsekelkeriildse 6rdekdbentisxttizzuk,hogy a k\zponti irdsbeli felvdtelire vald
jelentkezdsnem azonosa kbzdpiskoltibaval6jelentkealssel,amelynekhatdrideje2013.
februdr 15.
A ktizponti ir6sbeli vizsgikra a ,,tanul6ijelentkez6silap kiizponti ir6sbeli vizsgira,,
benyrijt6sdnak
hatrirideje:2012.december10.(h6tf6)
A,,tanu16ijelentkezesilap" letcilthetci
az Oktat6siHivatalhonlapj6r6l,amit abbaavizsgfit
meghirdet6koz6pfokuiskol6bakell a tanul6nakbenyijtania, ahol a kcizpontiir6sbeii
vrzsgStkiv6njamegimi.
Iskolank az 5. 6s a 9. 6vfolyamrajelentkez6knekegyar6ntszervezkcizpontiir6sbeli
vizsg6t:
jelentkez6knek
8 6vfolyamosgimn6ziumba
(5. oszt6lyba)
2013.janu6r
18-6n(pdntek)14 6rht61
4 6vfolyamosgimn6ziumba(9. oszt6lyba)jelentkezrlknek2013.janu6r
19-6n(szombat)
106r6t6l
P6t16ir6sbelivizsga(5. 6s9. osztSlybajelentkez5knek)
2013.januSr24-6n(csiitortok)14
6r6t61.P6tl6 ir6sbelivizsghtcsakazoka tanul6ktehetnek,aktk az elciz6ir6sbelinalapos
indokmiattnemtudtakr6sztvenni.
A tanul6k a kozponti ir6sbeli vrzsgira szemllyazonosit6sra
alkalmasigazolvanytdiilI<t'gazolvinytvagy szemelyi igazolv6nl't - hozzanakmagukkal. A kozponti ir6sbeli
(p1.sz6mo16g6p)
vizsgasor6n- kcirz6n6s vonalz6nkiviii - semmif6leseg6deszkoz
nem
haszn6lhat6.
A felv6telifeladatlapokat
tolial keil kitolteni.
A ki6rt6keltfeladatlapok
megtekint6s6nek
lehet6s6ge:
2013.janu6r28. (hetfd)8-166r6ig.
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Az eredm6nykdzz6t6telez
Az,,6rt6ke16
iapok" szem6lyesen,
al6ir6sellen6benvehet6k6t
a port6valszembeni,,Ttik<irteremben"
a kovetkezo rend,szerint:
- febru6r6. (szerda)
7:30-9:006r6ig6s l5:00-18:006rdig
- febru6r7. (csiitort<ik)
15:00-18:00
6r6ig
,,Ert6kelcilap": Az ir6sbeli vizsga r6szletes eredm6nyeit tartalmaz6,az iskola
korb6lyegzcij6vel
6s az tgazgat6vagy az 61ta1a
kijelolt szem6ly allirdsflal hitelesitett
dokumentum.

A kbzdpiskolai felviteli jelentkezdssel kapcsolatos tudnival6k

A tanul6ijelentkez6si
lapok be6rkez6s6nek
hatirideje: 2013.febru6r 15.(p6ntek).
A 4 6vfolyamosk6pz6srejelentkez6ktanul6i jelentkez6silapjfit az 61ta16nos
iskola
tov6bbitja a gimn6ziumnak,a tanul6i adatlapokels6 p61d6ny6tpedig a Felv6teli
Kozpontnak.
- az elSirirsokszerint- jelentkez6silapjukaton6ll6an
A 8 dvfolyamosk6pz6srek€szril<jk
juttad6kel a gimndziumhoz,
illetve az adatlapot
a gyciriFelv6teliKcizpontba.
Jelentkezesilapot az 61ta16nos
iskola adhat. Amennyibenerre nincs m6d, iskol6nk
titk6rs6g6n
hozzdflrhet6lesz,el6rel6that6lag
2013.janu5rI 1-t61.
Egyjelentkez6si
laponaz iskolatiibb tanulmdnyiteriileteis megieliilhet6.
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A SzentImre Gimndziumbaval6jelentkezdshez
az iskoldbabenyfijtandd
dokumenlumok
1.Tanul6ijelentkez6si
lap
2. A tanul661ta16nos
iskolaieredm6nyeit
igazol6dokumentum:
8 evfolyamosk6pzesrejelentkezcikeset6n:3. 6v v6gi bizonyitv6ny6nak
6s
a 4. f6l6vi 6rtesitrij6nek
mSsolata,
valaminta 4. osztiilyost6j1koztat6fuzet
teliesm6solata

4 6vfolyamoskepz6srejelentkezrikeset6n: 7. 6v v6gi es a 8. f616vi
6rtesitcij
6nekm5solata
3. Motiv6ci6s1ev61:
k6rjiik a szril<ik61ta1
irt motiv6ci6slev61ben
bemutatnia jelentkezri
tanul6
a) csalSdikrirnyezet6t
b) hit6letigyakorlat6t
- egyh.6zk6zs1gi
hovatarlozSsit
- hitoktat5sban
va16r6szv6tel6t
- kozciss6gi
( pl. cserk6szet,
hovatartoz6s6t
Regnum)
- amennyibennincs megkeresztelve,
indokolja szhnd5kSt,hogy mi6rt
szeretn6
iskol6nkbaj6ratni gyermek6t.
c) 6rdekl6d6sikor6t 6s eredmenyeit(mriv6szetek,
6nek-zene,
tudom5nyok,
sport,hobbistb.)
4. Keresztlev6l:k6rjrik a jelentkez6olyan keresztlevel6nek
m6solat6tcsatolni,amely're
r6vezettdk,
(Egyhdziaj6nl6stnemk6riink.)
hogymilyentovribbiszents6gekben
r6szesr.ilt.
5. Az,,6rt1kelo
lap" m6solata

(I. em.7.)
Beaddsihat6rid6:2013.februir 15.(p6ntek),a dokumentumok
a titk5rs6gon
6r6ig)
adhat6kle iigyf6lfogad6si
id6ben(8:45-12.00
6rakozisziinetekben
6s 14.30-15.00
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A felvdteli eljdrds tartalma dsaz drtdkelAsszempontjai

Az riltaldnosiskol6b6l hozott 4,00-es6tlagn6l gyeng6bberedm6nnyelrendelkez6
tanul6knem keriilhetnekbe a felvehet6kktir6bel. A jelentkez6kriltaldnosiskolaitanulm6nyieredm6nyeinek
beszimitisa:(50pont)
8 dvfolyamosk6pz6srejelentkezcikn6\az alilbbi 3. 6v v6gi 6s 4. f6l6vi
tant6rgyieredm6nyeket
iisszegezziik:
magyar nyelv, magyar irodalom, matematika,kcirnyezetismeret,
idegen
nyelv. Amennyibena tanul6 csaknegyedikoszt6lybankezdteel az idegen
nyelvtaaul6siit,a negyedikoszt|ly f6l6vijegyeduplaz6dik.
4 6vfolyamosk6pz6srejelentkezcikn6laz al|bbi 7.6v vbgt 6s 8. f6l6vi
tant6rgyieredm6nyeket
osszegezzi.ik:
matematika,
tort6nelem,magyarnyelv 6sirodalom,idegennyelv,6segy
v6laszthat6
term6szettudom6nyos
t6rgy(biol6gia,,foldrajz,k6mia,fizika).
2. A kiizpontiir6sbelivizsgaeredm6nye
(100pont)
Az irdsbehmagyarnyelvi 6s matematikaifeladatlapokeredmdnyeita kcivetkez6m6don
6rt6keljrik:
jelentkez6keset6negyenl6srillyal,
8 6vfolvamosk6pz6sre
jelentkez6keseten
4 6vfolyamosk6pz6sre
- idegennyelvi specializSci6tv 6laszt6kn61
egyenl6srillyal
- matematikaspecializ5ci6tv6laszt6kn6l
a matematik6t60o/o-ban,
a magyart
pedig4lTo-bansz6mitjuka pontsz6mba.
3. Sz6belimeghallgatds
(50 pont)
A sz6belimeghallgat6s,ismerked6besz6lget6s
tobb pil16rret6maszkodik:egyik a
jelentkez6csal6dja6ltal benffitott motiv6ci6slevel. A felv6teliz6erre vonatkoz6
k6rd6seketkap. Ehhez kapcsol6dnaka hit6letet, intelligenci6t,kifejez6k6szs6get,
fell6p6steskreativit6stfelm6rrij6t6koshelyzetgyakorlatok.
A sz6beli meghallgatisok febru6r 25. 6s mSrcius 1. kiiziitt lesznek.
P6tfelv6telimeghallgat6s:
m6rcius8. (kizri16lag
alaposindok eset6n)
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A jelentkez6k 2013. febru6r 22-6n (p6nteken)6rtesiilhetneka beszelget6spontos
id<ipontj6r6l,
amir6l senkit sem 6rtesitiink kiiliin lev6lben.T6j6koz6dniszem6lyesen
a
port6n6lkitett plak6ton,az iskolahonlapj6nvagytelefonritj6nlehet.
Mindenjelentkez6tllk6rjiik, hogy a motiv6ci6sbesz6lget6sre
hozzonmagiivalegy sajrlt
n6vre megcimzettkozepesm6retriboritekot.

A fe lvdteli eljdrds tovtibbi iddpontj ai
2013.mircius 13.(szerda)d6lut6n:azideiglenes
felvetelilistakifi.iggeszt6se
2013. 6prilis 8. a Felvdteli Kozpontnak megkiildcitt v6gleges felv6teli n6vsor
kifiiggeszt6se: nemhivataloseredm6ny
Kiertesit6spostaz6sa
a felvetelieredmeny6r6l:
2013.iprilis 25. (az 61ta16nos
iskol6knak
6sa csal6doknak): hivatalosv6geredm6ny
A Kiiznevel6siTorv6ny 51. $ (5) bekezd6s6be
es6 tanul6k (SNI) a szak6rt6i6s
rehabilit6ci6sbizotts6gilletve a nevel6sitan6csad66ltal kiadott szak6rt6iv6lem6nyben
foglaltak alapjdnjavasoltaknakmegfelel<ienfelv6teliznek.A hathrozatf6nymdsolat6t
mell6kelnikell.
Jogorvoslatik6relem:A felv6telelutasit5sa
eset6na Koznevel6siTorv6ny37. $ alapj6n
a sziil6a ddnt6sellen kiz6r6lagtcirv6nyess6gi
kifog6ssal-jogorvoslatik6relemmel
fordulhata gimn6ziumfenntart6j6nak
oktat6sihivatal|hoz(CiszterciIskolaiF6hat6s6g,
Oktat6silgazgat6sbg
8420Zirc, R6k6czit6r I .).
A k6releme1bir6l6s6nak
hat6rideje
2013.jriniusl.
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Hatdriddk
ielentkez6silap kiizponti irdsbeli vizse6ra',benyf it6sival)

2013.jaw|r 18.(p6ntek)14 6r5t6tir6sbetivizsga
j elentkezciknek)
(8 6vfolyamosba
2013.janu6r19.(szombat)
106rrit6lir6sbelivizsga
j elentkez<iknek)
(4 dvfolyamosba
2013.janu'r 24. (csiitorrok)14 6rfit61p6tl6ir6sbelivizsga
(alaposok eset6ben)
2013.janu6r28.,(h6tf6)8-16:00azir6sbeiifeladatlapok
megtekint6s6nek
lehet6s6ge
2013.febru6r6. (szerda)7:30-9:006r6ig6s 15:00-18:00
6r6ig6s febru6r7. (csritorrrik)
l5:00-18:00
6rLigazir6sbelivizsgaert6kel6lapj6nakszem6lyes
6tv6tele
2013.febru:ir 15.(p6ntek)a kiiz6piskoldba
val6 tanul6i ielentkez6si
lapok
be6rkez6s6nek
hat6rideie
2013.febru6r22. (p6ntek)a sz6belimeghallgat6s
id6rendibeoszt6s6nak
nyilv6noss6gra
hoz6sa(portamellettihirdetcit6bla
6shonlap)
2013.febru6r25.- mdrcius1.kozottsz6belimeghallgat6s
2013.m6rcius8. P6tfelvetelimeghallgatris
(kizir6lag alaposindokkal)
2013.m6rcius13.(szerda)
d6lut6n:ideiglenes
felv6telilistakifliggeszt6se
2013. m6rciusI 8-I 9.: a tanul6iadatlapon
szerepl6
iskoldksorrendj6nek
m6dosit6sa
az
6Lltal6nos
iskol6ban
2013. 6prilis 8. (h6tf6) A Felv6teli Kozpontnakmeginildcittv6glegesfelv6teli nevsor
(nemhivataloseredm6ny)
kifiiggesztese
2013.6prilis25-ig:ki6rtesit6spost6z6sa
a felvetelieredm6nyr6l(hivatalosv6geredm6ny)
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Az iskola adatai:
Budai CiszterciSzentLnre Gimn6zium
I 114Budapest,
Yillfiny it 27.
OM azonosit6:035362
honlap:www.szig.hu
e-mailcim: iskola@szis.hu
telefonsz6m:
061466 9710(titk6rs6g),06
I 4665088(kdzpontisz6m)
Titk6rs6g:I.em.7.
Titk6rs6gi
fogad66ra:
8:45-12.00
6rakoziszrinetekben
6s 14.30-15.00
6r6ie.
Fenntart6: Zirci CiszterciAp6ts6g
8420Zirc, Rrik6czit6r L
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