VETÉSI ALBERT GIMNÁZIUM
Felvételi tájékoztató a 2021/2022-es tanévre
AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA
A KÉPZÉSEK ISMERTETÉSE
FELVÉTELI TUDNIVALÓK

Az intézmény bemutatása


A Vetési Albert Gimnázium a Közép-dunántúli régió rangos közoktatási
intézménye



Két tanítási nyelvű iskola, európai színvonalú oktatással



Alapvető célunk
 a klasszikus, humanista gimnáziumi eszmények megvalósítása
 a 21. századi oktatási-nevelési követelmények biztosítása



Kiemelten fontos számunkra, hogy diákjainkat a képességeiknek megfelelő
legmagasabb tanulmányi szintre juttassuk el
 Az iskolában töltött évek alatt személyiségük harmonikus egységgé
formálódjon
 Nagy hangsúlyt fektetünk a testi-lelki egészségre, a közösségi
szemlélet formálására

Kiváló tárgyi feltételek


Veszprém város zöldövezetében, kiváló közlekedési helyzetben



Parkosított udvar, korszerű épület, nagy belső terekkel



Szaktantermek: természettudományos labor, kémia, biológia, informatika



Kiválóan felszerelt tornacsarnok, konditerem, szertorna-terem, sportpályák



Diák- és pedagógus közösségi terek, könyvtár, Zöld-sarok

Személyi feltételek, közösségek


Teljes szakos ellátottság az oktatásban



Elhivatott, magas módszertani kultúrával rendelkező tanárok,
munkaközösségek



Anyanyelvi lektorok a francia és spanyol kéttannyelvű oktatásban



Nagy hangsúly az osztályszintű közösségépítésen



Széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatok



Színjátszó kör (magyar, francia és spanyol nyelvű)



Énekkar



Sportkörök



Túrák, sítáborok



Ökoiskola programok



Közösségi szolgálat



Határtalanul program

Eredményeink


Veszprém megye 3. gimnáziuma a kompetenciamérések, érettségi és
felvételi eredmények alapján



OKTV országos eredmények alapján a legjobb 10 között
 Pl. magyar, francia, spanyol, angol, matematika



Tanulóink több mint 90%-a legalább egy közép- vagy felsőfokú
nyelvvizsgával hagyja el a gimnáziumot



A végzősök több mint 90%-a elsőre bejut valamilyen felsőoktatási
intézménybe, 2020-ban:
1. ELTE 34%
2. Budapesti Gazdasági Egyetem (15%)
3. Pécsi Tudományegyetem (8%)
3. Budapesti Műszaki Egyetem (8%)



Összesen mintegy 80 szakra jutottak be diákjaink 2020-ban

Elismeréseink, támogatóink


2009 óta a gimnázium kiváló érettségi vizsgahely kitüntető cím birtokosa



LABELFRANCEDUCATION – francia nyelvoktatási minőségi díj 2015 óta



LanguageCert akkreditált nyelvvizsgahely



Örökös Ökoiskola cím 2012 óta



UNESCO társult intézmény



Spanyol Nagykövetség, Cervantes Intézet



Francia Nagykövetség, Francia Intézet



Pannon Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, ELTE



Mathias Corvinus Collegium

Európai partnerkapcsolataink
Az iskola meghatározó értéke a kéttannyelvű oktatási forma és az emelt
szintű nyelvoktatás. Ennek egyik színtere az európai partnerkapcsolatok
ápolása, diákcserék szervezése.
Diákcsere partnerintézményeink:


Zernike College

Groningen



Institution Saint-Louis

Saumur



Instituto El Palo

Malaga



Jean-Paul II

Coutances



Lycée Marlioz

Aix-les-Bains



Bernardus College

Oudenaarde



Gymnasium

Burgdorf



Gymnasium

Bad Mergentheim

Sport a Vetésiben


Országos 3. helyezett a Diákolimpia összetett eredmények alapján
 Párbajtőr, kézilabda, ügyességi és váltófutó csapatbajnokság, mezei
futás, atlétika, tájékozódási futás, petanque…



3 + 2 óra testnevelés, sportkör vagy egyesületi tevékenység fiú-lány
csoportokban



Kiváló tárgyi feltételek, minőségi sporteszközök



Tornacsarnok, konditerem, szertorna terem, udvari sportpályák



Kézilabda, kosárlabda, röplabda, szertorna, labdarúgás, aerobic, tollaslabda, jóga

VETÉSI ALBERT GIMNÁZIUM
A KÉPZÉSEK ISMERTETÉSE

Képzési kínálatunk
 Emelt szintű biológia képzés
 0001 kód (16 fő)
 Emelt szintű angol nyelvi képzés emelt szintű fakultációs 2. nyelvvel
 0002 kód (32 fő)
 Emelt szintű német nyelvi képzés emelt szintű fakultációs 2. nyelvvel
 0003 kód (16 fő)

 Általános gimnáziumi képzés
 0004 kód (16 fő)
 Spanyol-magyar két tanítási nyelvű képzés
 0005 kód (16 fő)
 Francia-magyar két tanítási nyelvű képzés
 0006 kód (32 fő)

Nyelvi előkészítő évfolyam
■ Minden képzésünk első évfolyama
■ Az idegen nyelvi kommunikáció az iskola alapítása óta kiemelt szerepet kap
■ Megteremtjük a lehetőségét, hogy minden nálunk végző diák rendelkezzen
akár két államilag elismert nyelvvizsgával
■ Az emelt szintű nyelvi osztályokban – a francia és a spanyol két tanítási
nyelvű képzéshez hasonlóan – a cél egy felső és egy középfokú államilag
elismert nyelvvizsga elérése
■ Az előkészítő évfolyam keretében a diákok heti 18 órában kezdik meg az
egy vagy két idegen nyelv tanulását.
■ Anyanyelvi és matematikai képességfejlesztés, digitális kultúra és
mindennapos testnevelés órák szerepelnek a tanrendben

Emelt szintű biológia képzés
■ Dinamikusan fejlődő tudomány, élménygazdag oktatás
■ Széleskörű továbbtanulási lehetőségek
 Ökológiai, környezetvédelmi, orvosi egyetemi képzés

■ Sikeres emelt szintű érettségik a szaktárgyakból
■ biológia emelt óraszáma
■ Túrák, terepgyakorlatok

Emelt szintű angol vagy német nyelvi képzés
emelt szintű fakultációs 2. nyelvvel
■ Fejlett anyanyelvi kultúrájú diákok részére
■ angol, vagy német nyelvből jó nyelvi előképzettséggel rendelkezőknek
■ az érettségi idejére két élő idegen nyelv magas szintű ismerete
■ jó eséllyel felsőfokú nyelvvizsgákkal indulnak a felsőoktatásba
■ széleskörű testvériskolai kapcsolatok: Hollandia, Németország

Általános gimnáziumi képzés
■ A képzésre olyan, az általános iskolát jó eredménnyel elvégzett tanulókat
várunk, akiknek még nincs kialakult érdeklődési körük valamilyen speciális
szakterület, illetőleg tantárgy iránt, de szeretnének szilárd alapokat szerezni
a későbbi felsőfokú tanulmányok érdekében
■ Nem igényel nyelvi előképzettséget
■ A nyelvi előkészítő évfolyamos képzés keretében az első nyelv az angol, a
második a német

■ Az idegen nyelveket kezdő és középhaldó csoportokban tanulják a diákok

Spanyol-magyar vagy francia-magyar
két tanítási nyelvű képzés
■ A legmagasabb szintű, legkomplexebb nyelvtudás megszerzése
■ Fejlett anyanyelvi kultúrájú diákok részére
■ Nyelvi előképzettség nélküli beiskolázás
■ Gyors nyelvi előrehaladás a „9.KNY évfolyamon”, heti 18 óra nyelv
■ 9. évfolyamtól legalább 3 tantárgy tanulása a célnyelven történik
■ Anyanyelvi tanárok részvétele a képzés során
■ Második idegen nyelvként angolt vagy németet tanulnak
■ Kiscsoportos formában tanulható a célnyelv illetve a célnyelvi tantárgyak
■ A két tanítási nyelvű érettségi vizsgával felsőfokú nyelvvizsga megszerzése
■ Diákcsereprogramok lehetősége partneriskoláinkkal

Miért a francia nyelv?
■ A francia nyelvet mind az 5 kontinensen beszélik
■ A diplomácia nyelve

■ Diploma Magyarországon is francia nyelven (Szeged, Budapest, Győr)
■ Jó eredmény esetén évközi tanulási lehetőség francia partneriskoláinkban
■ Francia Nagykövetség ösztöndíja a franciaországi továbbtanuláshoz
■ Nyelvi felvételi nélküli továbbtanulási lehetőség francia egyetemeken
■ Francia színjátszó kör iskolánkban

Miért a spanyol nyelv?
■ A spanyol nyelv a világ legdinamikusabban fejlődő, fiatalos és lendületes, az
angol mögött 2. számú világnyelve
■ Megkönnyíti a francia, olasz és a többi újlatin nyelv tanulását
■ Spanyol és Mexikói Nagykövetség pályázatai diákoknak
■ Lehetőség spanyol nyelvű színjátszó körben, fesztiválokon való részvételre
■ Lehetőség spanyol egyetemeken való továbbtanulásra

VETÉSI ALBERT GIMNÁZIUM
FELVÉTELI TUDNIVALÓK

Felvételi eljárás
■ Központi írásbeli felvételi vizsga
 a Vetési Albert Gimnáziumba jelentkező minden diák részére feltétel
 Jelentkezési lapok beérkezési határideje: 2020. december 4.
 Központi írásbeli felvételi vizsga: 2021. január 23. 10 óra


Pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2021. január 28. 14 óra

■ Szóbeli felvételi vizsga
 Emelt szintű biológia, angol és német nyelvi képzéseken
 Helyi szóbeli felvételi vizsga: 2021. február 24-25 .
 A szóbeli vizsga tudnivalóiról honlapunkon tájékozódhat

Felvételi pontszámítás
■ Hozott pontok
 5 tantárgy 7. tanév végi, és 8. félévi teljesítménye


magyar irodalom és nyelvtan átlaga, első idegen nyelv,
matematika, történelem, biológia

■ Központi írásbeli felvételi vizsga eredménye
 Minden jelentkezőnek magyar nyelvből és matematikából
■ Szóbeli felvételi vizsga
 Emelt szintű biológia szakra: biológia
 Emelt szintű angol szakra:
angol
 Emelt szintű német szakra: német

Felvételi tantárgyak
Tagozat

Központi írásbeli
2021.01.23.

Szóbeli
2021.02.24-25.

001 emelt szintű biológia

Magyar nyelv és
matematika

Biológia

002 emelt szintű angol

Magyar nyelv és
matematika

Angol

003 emelt szintű német

Magyar nyelv és
matematika

Német

004 általános gimnáziumi

Magyar nyelv és
matematika

Nincs

005 spanyol két tannyelvű

Magyar nyelv és
matematika

Nincs

006 francia két tannyelvű

Magyar nyelv és
matematika

Nincs

Felvételi pontszámítás
Max. 250 pont

francia-magyar és
spanyol-magyar két
tanítási nyelvű

Központi írásbeli
felvételi magyar
nyelvből

emelt szintű
biológia

emelt szintű
angol és német

50 pont

Hozott pontok
Központi
írásbeli felvételi
matematikából

általános
gimnáziumi

összpontszám 20%-a

100 pont
(szerzett pont kétszerese)
összpontszám 40%-a

100 pont
(szerzett pont kétszerese)
összpontszám 40%-a

50 pont
összpontszám 20%-a

50 pont
Szóbeli felvételi

nincs

(szerzett pont kétszerese)
összpontszám 20%-a

Felvételi rangsor kialakítása, felvétel
■ A hozott és a szerzett pontszámok összege alapján
■ Sorrendazonosság esetén a specializációnak megfelelő felvételi pontszámot
hasonlítjuk össze és a magasabbat elérőt soroljuk előre
■ Amennyiben a rangsorban továbbra is egyenlőség áll fenn, előnyben
részesítjük a hátrányos helyzetű tanulókat, a veszprémi diákokat, jobb
matematika írásbeli eredményt elérő diákokat, azt a tanulót, akinek testvére
a Vetési tanulója

■ Kollégiumi ellátás a felvételt nyert vidéki tanulók számára:
 Veszprémi Központi Középiskolai Kollégium – iskolánk mellett
 Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium

Információk
■ Interneten: www.vetesigimnazium.hu
■ Telefonon: 88/560-680

■ e-mailben: igazgato@vetesi.hu
■ Beiskolázási naptár
■ A szóbeli vizsga követelményei (biológia, angol és német nyelv)

Mindenkinek sikeres felvételi vizsgát kíván
a Vetési Albert Gimnázium
közössége

