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Kinek ajánljuk?

• Annak, aki tanulni akar.

• Annak, aki tudja, hogy szeretne egyetemen, 

főiskolán továbbtanulni.

• Annak, aki tudja, hogy érettségihez kötött 

szakképesítést akar szerezni.

• Annak, aki nem tudja, mit szeretne, de szeretne 

több lehetőség közül választani.



Az iskola bemutatása

• A gimnázium 1962-ben nyitotta meg kapuit.

• Baktay Ervin nevét 1972-ben vette fel.

• 1975 – 2011 között vízügyi képzés is működött.

• 1996. szeptember 1-től indult a hat évfolyamos, 

2004-től az öt évfolyamos (nyelvi előkészítős) 

osztály.

• 1996-tól UNESCO iskola vagyunk.

Osztályok száma: 15, tanulók száma: 457



Alapelveink:

• gyermekközpontúság

• közösségteremtés és közösségformálás

• egyénre szabott képesség- és 

személyiségfejlesztés

• az iskola hagyományainak tisztelete

• a helyi identitás megalapozása és erősítése



Néhány közösségformáló 

programunk

• Gólyanap

• Diáknap

• Délutáni sportbajnokság

• Osztálykirándulások

• A magyar népmese napja

• BEG-faktor és Ki mit tud?

• Projektnapok: évente más-más témában!



Egyéb programok, lehetőségek

• Baktay nap

• Részvétel EU-s és más pályázatokon (VEKOP)

• Határtalanul! pályázat

• Külföldi nyelvtanulási program

• Külkapcsolatok – nyelvgyakorlás

• Nyelvvizsga lehetőség itt helyben (Origo)

• Menza lehetőség

• Gyógytorna lehetőség

• Office365 használata 



T
Szakkörök

• Olasz nyelv, latin nyelv, orosz nyelv

• Rajz

• Fizika, matematika

• Honismereti

• Irodalmi színpad

• Nyelvvizsgára felkészítők

Délutáni testnevelés

Kosárlabda, kézilabda, röplabda, foci, 

relax, lusta torna, salsa



Eredményeink

A 2018/2019-es tanév adatai alapján

Érettségi vizsgák átlaga:

• Középszintű érettségi: 4,13 

• Emelt szintű érettségi (51 fő): 4,71

• Előrehozott érettségi (38 fő): 4,95 

Tanév végi iskolaátlag: 4,13



Egyetemen továbbtanulók :

• 6 évfolyamos gimnáziumi osztály: 96 %

• 5 évfolyamos gimnáziumi osztály: 75 %

• 4 évfolyamos gimnáziumi osztály: 50 %

Nyelvvizsgák aránya a 2018/2019-es 

tanévben érettségizett osztályokban:

• 6 évfolyamos gimnáziumi osztály: 69,23 %

• 5 évfolyamos gimnáziumi osztály: 86 %

• 4 évfolyamos gimnáziumi osztály: 63,64 %

A végzős évfolyamon: 80,26 %



Képzéseink

Profil Tagozatkód
Képzés 

időtartama

Hat évfolyamos 

gimnáziumi osztály
0001 6 év

Angol nyelvi 

előkészítő osztály
0002 5 év

Négy évfolyamos 

gimnáziumi osztály
0003 4 év



Öt évfolyamos angol nyelvi 

előkészítő osztály

• Első idegen nyelv: angol

• Első évben heti 14 órában, a további 

években heti 4 órában

• Második idegen nyelv: német, öt éven 

keresztül heti 4 órában

• Csoportbeosztások tanulmányi előmenetel 

és szintfelmérő alapján 

• Szintvizsga angol nyelvből



Négy évfolyamos általános 

tantervű osztály

• Általános tanterv szerinti képzés

• Két idegen nyelv: angol és német, heti 4-4 

órában

• Csoportbeosztás szintfelmérő és tanulmányi 

előmenetel alapján

• 1. év végén nyelvi szintvizsga angol 

nyelvből



Mindkét képzési formára jellemző: 

• a 10. évfolyamon két tantárgyból „kisfakt” 

választás

• a 11. – 12. évfolyamokon a diákjaink az 

érdeklődési körüknek, továbbtanulási 

elképzelésüknek megfelelően vesznek fel 

tantárgyakat (emelt szintű érettségire felkészítő 

foglalkozások)



• 10. évfolyamon magyar nyelv és irodalomból és 

történelemből írásbeli és szóbeli, matematikából 

írásbeli évfolyamvizsga, angol nyelvből és 

német nyelvből szintfelmérő

• 12. évfolyamon a kötelező érettségi vizsgákból 

évfolyamvizsga

• a 11. – 12. évfolyamokon a matematika és az 

idegen nyelv évfolyamszintű bontása



Minden osztálynál a jelentkezés alapfeltétele a 

központi írásbeli vizsga megírása

• A vizsgára jelentkezés határideje: 

2019. december 06. – a jelentkezési lapot abban 

az intézményben kell leadni, amelyikben írni 

szeretné.

• A központi írásbeli vizsga időpontja:

2020. január 18. (szombat) 10:00 – 11:45

Felvételi eljárás



Az írásbeli vizsgára külön értesítést 

nem küldünk!

• A vizsgázók a vizsganapon 9:30-ig érkezzenek 

meg.

• A szülők a földszinti bejáratig kísérhetik 

gyermekeiket.

• A kijavított dolgozatok megtekintése:

2020. január 27. (hétfő) 10:00 – 18:00

• Az értékelő lapok átvétele:

2020. február 5. (szerda) 8:00 – 16:00



SNI-s és BTM-es tanulók

Az írásbeli vizsgára jelentkezéskor a jelentkezési 

laphoz csatolni kell:

• a szakértői véleményt

• „Kérelem szakértői vélemény alapján” 

nyomtatványt (iskolánk honlapjáról letölthető)

A kérelmet az iskola igazgatója bírálja el és

kizárólag a szakértői véleményben 

leírt kedvezményeket engedélyezheti.

A központi írásbeli vizsga alóli felmentés az 

írásbeli vizsgát szervező középiskolától 

nem kérhető!



A jelentkezéshez a középiskolába a következő

dokumentumokat kell eljuttatni:

• Jelentkezési lap

• Az írásbeli vizsga értékelő lapja

• Az 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi 

bizonyítványának másolata- Csak egyéni 

jelentkezés esetén!!

Jelentkezés az iskolába 

Általános iskola szervezi

A dokumentumok beérkezésének határideje:

2020. február 19. (szerda)



A győri Felvételi Központnak kell elküldeni: 

(Oktatási Hivatal, 9001 Győr, Pf. 694.)

• Tanulói adatlap 

A tanulói adatlap beérkezésének határideje:

2020. február 19. (szerda)

További információk:

www.oktatas.hu



A felvételi pontok számítása

A felvételin összesen 200 pontot lehet kapni

• A központi írásbeli vizsgán megszerzett pontok 

(maximum 100 pont)

• Az általános iskolai tanulmányi eredmények 

(maximum 100 pont)

(magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 

egy idegen nyelv, biológia, fizika, földrajz, kémia és 

informatika 7. osztály év végi  és 8. osztály félévi jegyei 

alapján) 

Szóbeli vizsgát nem tartunk!



A nyelvi előkészítő osztályba jelentkezőnek 

legalább 120 pontot, 

a négy évfolyamos osztályba jelentkezőnek pedig 

legalább 100 pontot  

el kell elérnie a felvételi rangsorba kerüléshez. 



• 6 évfolyamos osztály: átlag: 113,9 pont

• 5 évfolyamos osztály: átlag: 153 pont

• 4 évfolyamos osztály: átlag: 145 pont

Tavalyi felvételi pontok



Támogatóink

• Pro Alma Mater Alapítvány

• Dunaharaszti város Önkormányzata

• József Attila Művelődési Ház

• Német Nemzetiségi Tájház

• Laffert Kúria

• Nagy- és kisvállalkozások (célirányosan, 

rendezvényekre)



Életképek

Ki mit tud?



Diáknap 

2019.



Baktay nap 2019.





VÁRUNK SZERETETTEL!

• Tel/fax: 24/370-324

• Honlap: WWW.DHBEG.HU

• Facebook: Baktay Ervin Gimnázium

• E-mail: titkarsag@baktayg.hu, 

igazgato@baktayg.hu



Köszönjük a figyelmüket !


