
1 

 

 
 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

az általános iskola 8. osztályát befejezett tanulók részére 

 

(2020/2021-es tanév) 

 

 

Iskolánk – az Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola, 1022 Budapest, 

Marczibányi tér 3. (www.addeturiskola.hu) – 1993-óta működik. A 8. osztályt eredményesen 

befejezett fiataloknak nyújt képzéseket. 

 

Nevelőtestületünk pedagógiai hitvallását egy Dorothy Law Nolte-tól származó idézet szemlélteti a 

legjobban: 

 

"Ha egy gyerek bíztatásban él, 

 megtanulja az önbizalmat. 

Ha egy gyerek megértésben él, 

 megtanulja a türelmet. 

Ha egy gyerek dicséretben él, 

 megtanulja az önbecsülést. 

Ha egy gyerek helyeslésben él, 

 megtanulja magát szeretni. 

Ha egy gyerek elismerésben él, 

 megtanulja, hogy jó, ha célja van. " 

 

Számunkra fontos az, hogy a nálunk tanuló fiatalok szeressenek iskolába járni, legyenek nyitottak az új 

ismeretekre, s bátran nézzenek szembe a kihívásokkal. Hisszük és igazolni is tudjuk, hogy diákjaink 

eredményessége tanáraink toleráns és támogató hozzáállásának köszönhető. 

 

Az intézményünkben folyó oktató-nevelő munka további sajátossága, hogy kiemelten, személyre 

szabottan foglalkozunk tehetséggondozással. Pedagógusaink a központilag előírt tananyag helyi 

programokkal kiegészített elméleti, szakmai és gyakorlati ismereteinek átadására törekednek. 

 

Képzéseinkre mozgássérült, autista, látássérült és más SNI tanulók jelentkezését is várjuk. 

Szakembereink fejlesztő programokkal, terápiákkal segítik a sajátos nevelési igényű fiatalok önálló 

életre történő felkészülését. 

 

Az érettségihez szükséges közösségi szolgálatot – saját fejlesztésű programunknak köszönhetően – 

tanulóink iskolánkban is teljesíthetik. 

Honlapunk további információt nyújt az érdeklődő tanulók és szülők számára: www.addeturiskola.hu 

 

 

http://www.addeturiskola.hu/
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Miért érdemes bennünket választani? 

 

1. Iskolánk akkreditált kiváló Tehetségpont. 

2. Egy osztályban maximum 25 fő tanul. 

3. Egyénre szabott képzést, fejlesztést biztosítunk diákjainknak. 

4.Tanulásmódszertani, önismereti és kommunikációs tréningekkel fejlesztjük tanulóink kompetenciáit. 

5. Emelt szintű érettségire bármely tárgyból felkészítünk. 

6. A tanórák anyagát elektronikus adathordozón tanulóink rendelkezésére bocsátjuk. 

7. Diákjaink számtalan szakkör közül választhatnak (pl.: művészetterápiás foglalkozás, barlangászás, 

média és filmkészítés, hatékony kommunikáció, gépírás, túraszakkör stb.) 

8. Az érettségihez szükséges közösségi szolgálatot – saját fejlesztésű programunknak köszönhetően – 

tanulóink iskolánkban teljesíthetik. 

9. Diákjaink stresszmentes, családias környezetben készülnek fel az érettségire, szakmai vizsgára. 

10. Az Oktatási Hivatal előminősítési eljárásának megállapítása, hogy pedagógusaink eredménye mind 

a nyolc vizsgált területen meghaladja a 4,8-as átlagot. 

 

+1 Tanulóink a legújabb informatikai eszközöket használják. 

 

A felvételi eljárás rendje 

 

Tanulmányi eredmények és motivációs beszélgetés alapján rangsoroljuk a jelentkezőket.  

Központi felvételi vizsga szövegértés és matematika tantárgyból nem kötelező, de előnyt jelent. 

 

 

Tanulmányi területek 

OM azonosító: 035562 

 

GIMNÁZIUM  0001 (tagozatkód) 

 

4 + 1 évfolyam 

nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből; 

általános kerettanterv; 

első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német vagy orosz nyelv; 

A tanulmányi területre testi fogyatékos, látássérült (gyengénlátó), hallássérült (nagyothalló), 

beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

A gimnáziumi kerettanterv mellett tanulóink az 5 év során magas színvonalú + képzést választhatnak 

informatika valamint médiaismeret és filmkészítés témakörökből. 

 

GIMNÁZIUM  0002 (tagozatkód) 

 

4 évfolyam 
általános kerettanterv; 

első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német vagy orosz nyelv; 
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A tanulmányi területre testi fogyatékos, látássérült (gyengénlátó), hallássérült (nagyothalló), 

beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

A gimnáziumi kerettanterv mellett tanulóink a 4 év során magas színvonalú + képzést választhatnak 

informatika valamint médiaismeret és filmkészítés témakörökből. 

 

SZAKISKOLA  0003 (tagozatkód) 

 
2 évfolyamos képzés; 

számítógépes adatrögzítő részszakképesítés; 

Elsősorban mozgássérült diákok jelentkezhetnek. 

 

 

A felvételi kérelmek rangsorolásának módja 

 

A felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények, valamint a nem kötelező központi 

írásbeli vizsga és motivációs beszélgetés alapján döntünk. 

 

 

Budapest, 2019. október 03. 

   

 

        Kékesné Czinder Gabriella sk. 

                       igazgató 

 


