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A CSIK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM  

(OM kód: 034799, Telephelykód: 001) 

FELVÉTELT HIRDET 

2019. szeptember 1-jétől induló gimnáziumi osztályaiba 

(9. évfolyamra) 

 

Az iskola rövid története 

 

Intézményünk a Víziváros csendes mellék-utcájában a Batthyány tér közelében található, 

amely már 1872 óta jelentős szerepet tölt be a környék kulturális életében. 

A II. kerületi Önkormányzat segítségével 2002-ben felújították és bővítették a több, mint 140 

éves múltra visszatekintő, a XXI. század igényeit kielégítő Medve utcai épületet. 

20 év működő gimnáziumunkban korszerűen berendezett, legújabb oktatási eszközökkel 

felszerelt szaktantermekben média kultúra és köznevelési típusú sport orientáltságú képzés 

folyik. 

Pedagógiánkban fontos szerepet tölt be a hagyományok tisztelete, a kulturális értékek és a 

kiemelkedő teljesítmények megbecsülése. Névadó olimpiai bajnokunk, Csik Ferenc és a 

„Medve utcai polgári” híres diákja, tanára, Németh László példaképül szolgál az ifjúság 

oktatásában, nevelésében.  

Köznevelési típusú sportiskolai osztályaink működését a Közép-Budai Tankerületi Központ, 

mint fenntartó mellett, az EMMI Nemzeti Utánpótlás-Nevelési és Sportkapcsolatokért 

Felelős Helyettes Államtitkárság biztosítja, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy támogatni 

tudjuk élsportoló diákjaink számára az edzés, a versenyzés és a tanulás összehangolásának 

eredményes megvalósulását.  

Média kultúra tagozatos diákjainknak a Budapest Hilton pályaorientációs napokat szervez, 

pályázati és munkalehetőségeket biztosít. Művészetben tehetséges tanulóink munkáit 

kiállíthatjuk a szálloda Dominikánus kerengőjében. Média orientációt választó tanulók 

megismerkedhetnek a multimédiás eszközök és programok használatával (hang-és 

képdigitalizálás, mozgóképszerkesztés), a multimédia programozás alapjaival, mozgókép 

elemzéssel és kommunikációs rendszerekkel. 

 

Érdeklődő diákok és szülők számára 2018. november 27. kedden és 28. szerdán 8 
00 

– 8 
30 

tájékoztatót tartunk iskolánkról az aulában, majd 8
45 

- 11
25

 között nyílt órákat 

látogathatnak. A bemutató órákra a honlapon keresztül lehet jelentkezni, a nyílt napot 

megelőző héten. 

 

A 2018/2019-es tanévben iskolánk a 9. évfolyamon 2 osztályt indít: 

 

4 évfolyamos képzés:  

Tagozat kód: 0001  

Köznevelési típusú sportiskolai kerettantervre épülő helyi tantervű osztály.  

Első idegen nyelv: angol. Második idegen nyelv: a német vagy a spanyol. 

A második idegen nyelv csoportba sorolásáról a felvételi sorrend alapján döntünk. 
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A matematikát, az informatikát, az idegen nyelveket és a testnevelést csoportbontásban 

tanítjuk. Az osztályban sportelméleti ismereteket (tanulásmódszertan, gazdasági és pénzügyi 

ismeretek, sporttörténet, sport és szervezetei, testnevelés elmélet, sportági ismeretek, 

sportegészségtan, edzéselmélet, sportpszichológia, sportetika tantárgyakat) oktatunk.  

Élsportolóinkat kedvezményekkel támogatjuk: az edzések és a tanulás összehangolása 

érdekében kérés esetén lehetőséget biztosítunk az egyes órák alóli mentesítéssel, egyéni 

tanrend kialakításával, válogatott tanulóinknak magántanulói státusz engedélyezésével. A 

sokat hiányzó tanulóinkat felzárkóztatással segítjük, igény esetén e-learning keretében 

lehetőséget biztosítunk az edzőtáborok, külföldi versenyek alatt a tananyag elsajátítására. 

A jelentkezés feltétele: 

 magyar és matematika központi írásbeli vizsga 

 szabályosan kitöltött jelentkezési lap 

 A nemzeti köznevelési törvény 51.§ (5) bekezdésében meghatározott tanulók estében 

a meglévő szakvéleményt a jelentkezési laphoz mellékelni kell. 

 az iskola honlapjáról letölthető élsportolói adatlap (a sporttevékenység a 

sportegyesület által kitöltött és lepecsételt igazolása, az elért eredmények hitelesítése) 

csatolva a felvételi jelentkezési laphoz. 

 

5 évfolyamos képzés:  

Tagozat kód: 0002 

4 évfolyamos + 1 évfolyam angol nyelvi előkészítő média kultúra tagozat. Második idegen 

nyelv: a német vagy a spanyol. 

A második idegen nyelv csoportba sorolásáról a felvételi sorrend alapján döntünk. 

 

A nyelvi előkészítő csoportjainkban haladó szintről induló intenzív idegennyelv oktatást 

szervezünk, annak érdekében, hogy hozzásegítsük diákjainkat a nyelvvizsga mielőbbi 

megszerzéséhez. 

A vizuális kultúra tantárgy a vizuális média, az ének–zene az auditív média, a dráma pedig 

mind hangban, mind képben alkotja a multimédia tartalmát. A fent említett tárgyak, mint a 

társművészet elemeiből táplálkozó tantárgyak egyfajta szövetségre lépnek a média kultúra 

értéséért, fejlesztéséért, műveléséért. Iskolánk olyan általános, a jelenben megkerülhetetlen 

műveltséget kíván nyújtani diákjainak, mellyel a jövőben tájékozódni és érvényesülni tudnak. 

Az audiovizuális műfaj sajátosságaiból adódóan az utómunkálatok nem mindig fejeződnek be 

a tanórák alatt, ezért olykor délutáni elfoglaltságot is jelenthet a tanulók számára. 

A matematikát, az idegen nyelveket, az informatikát, a média kultúrát és a testnevelést 

csoportbontásban tanítjuk. 

A jelentkezés feltétele: 

 magyar és matematika központi írásbeli vizsga 

 szabályosan kitöltött jelentkezési lap 

 A nemzeti köznevelési törvény 51.§ (5) bekezdésében meghatározott tanulók estében 

a meglévő szakvéleményt a jelentkezési laphoz mellékelni kell. 
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 A nyelvi előkészítős osztályba, angol képzésre olyan diákok jelentkezését várjuk, 

akik rendelkeznek nyelvi előképzettséggel, előzőleg az általános iskolában az angol 

nyelvet tanulták több éven keresztül és ezt a bizonyítványukban érdemjeggyel 

igazolják. 

Tagozat kód: 0003 

4 évfolyamos + 1 évfolyam német nyelvi előkészítő média kultúra tagozat. Második idegen 

nyelv: angol. 

A nyelvi előkészítő csoportjainkban haladó szintről induló intenzív idegennyelv oktatást 

szervezünk, annak érdekében, hogy hozzásegítsük diákjainkat a nyelvvizsga mielőbbi 

megszerzéséhez. 

A vizuális kultúra tantárgy a vizuális média, az ének–zene az auditív média, a dráma pedig 

mind hangban, mind képben alkotja a multimédia tartalmát. A fent említett tárgyak, mint a 

társművészet elemeiből táplálkozó tantárgyak egyfajta szövetségre lépnek a média kultúra 

értéséért, fejlesztéséért, műveléséért. Iskolánk olyan általános, a jelenben megkerülhetetlen 

műveltséget kíván nyújtani diákjainak, mellyel a jövőben tájékozódni és érvényesülni tudnak. 

Az audiovizuális műfaj sajátosságaiból adódóan az utómunkálatok nem mindig fejeződnek be 

a tanórák alatt, ezért olykor délutáni elfoglaltságot is jelenthet a tanulók számára. 

A matematikát, az idegen nyelveket, az informatikát, a média kultúrát és a testnevelést 

csoportbontásban tanítjuk. 

A jelentkezés feltétele: 

 magyar és matematika központi írásbeli vizsga 

 szabályosan kitöltött jelentkezési lap 

 A nemzeti köznevelési törvény 51.§ (5) bekezdésében meghatározott tanulók estében 

a meglévő szakvéleményt a jelentkezési laphoz mellékelni kell. 

 A nyelvi előkészítős osztályba, német képzésre olyan diákok jelentkezését várjuk, 

akik rendelkeznek nyelvi előképzettséggel, előzőleg az általános iskolában a német 

nyelvet tanulták több éven keresztül és ezt a bizonyítványukban érdemjeggyel 

igazolják. 

 

 

FELVÉTELI TUDNIVALÓK 

 

A 2018/2019-es tanévre EGYSÉGES KÖZPONTI írásbeli felvételit tartunk: 

2019. január 19-én szombaton 10
00

 órakor, 

pótló írásbeli 2019. január 24-én csütörtökön 14
00 

órakor.  

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem 

tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos 

típusú központi írásbeli vizsgát. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra 

alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal. 

Az írásbeli vizsga részei: matematika (45 perc), magyar nyelv és irodalom (45 perc). 

 

Az írásbeli vizsgát követően 2019. január 31-én 8
00

 és 16
00

 óra között az iskola biztosítja az 

írásbeli dolgozatok megtekintését. A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési 

mailto:titkarsag@csikferenc.hu
http://www.csikferenc.hu/


Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 

Budapest 1027 Medve utca 5-7. 

Tel.: 201-1137, 225-1720 

Mobil: +36 20 228-0543 

Fax: 212-5495 

E-mail: titkarsag@csikferenc.hu 

Web: www.csikferenc.hu 
OM azonosító: 034799 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig 

– tizenhat óráig – írásban adhatja le az intézmény vezetőjének. Az iskola a bírálat eredményét 

határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három 

munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. 2019. február 6-án 8
00

 és 16
00

 óra 

között kiadja a tanuló nevére kiállított értékelő lapot. Amennyiben a tanuló más iskolában írja 

a központi felvételi vizsgát, ennek eredményéről szóló értékelő lapot a jelentkezési laphoz 

csatolni kell.  

 

A szóbeli meghallgatást 2019. február 26 – március 1. között szervezzük. A szóbeli 

időpontjáról személyes értesítést nem küldünk.  

A szóbeli konkrét időpontját 2019. február 21-én, csütörtökön az iskola honlapján hirdetjük 

ki a behívott tanulók oktatási azonosító számának feltüntetésével. 

 

A köznevelési típusú sportosztályba jelentkező tanulók alkalmassági felmérését a fiúknak: 

2019. február 27. szerda 14
00

, a lányoknak: 2019. február 28. csütörtök 14
00

 órakor az 

iskola tornatermében tartjuk.  

 

Ezt követően 2019. március 18-ig nyilvánosságra hozzuk (a honlapon megjelentetjük) az 

ideiglenes felvételi jegyzéket. Ennek ismeretében 2019. március 21-én és 22-én a felvételi 

jelentkezés módosítható. A tanulmányi területek sorrendjének változtatására, illetve új 

tanulmányi terület felvételére van lehetőség. Új tanulmányi terület csak a már szereplő 

iskolákon belül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján 

jelölhető meg. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói 

adatlapon feltüntetni! A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói 

adatlap érvényét veszti. 

 

A végleges felvételi jegyzéket 2019. április 23-ig a honlapon közzé tesszük. 

Felvételi követelmények: 

1. Központ írásbeli vizsgán való részvétel matematika és magyar tantárgyból. 

2. A központi írásbeli eredményének értékelési lapjának másolata csatolva a felvételi 

laphoz. 

3. A sport osztályba a sportegyesület által hitelesített adatlap csatolva a jelentkezési 

laphoz.  

4. A sport osztályba való felvételhez a sportegészségügyi alkalmassági, valamint a 

fizikai képesség felmérési vizsgálaton való megfelelés.  

5. A média kultúra tagozaton a tanuló által készített vizuális, auditív, vagy 

multimédiás elemeket tartalmazó portfólió bemutatása a szóbeli meghallgatáson 

(hang, fotó, videó, illetve analóg, manuális módon készített grafikai vagy egyéb 

alkotások). 

6. Szóbeli meghallgatásra 2019. február 26 – 29. között kerül sor, honlapunkon 

tájékozódhatnak a tanulók számára kijelölt időpontokról. 

7. A szóbeli meghallgatásra kérjük, hogy a jelentkezők szüleik kíséretében, a féléves 

értesítő másolatával, ellenőrzővel, matematika és magyar füzettel jelenjenek meg. 
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8. A portfólió bemutatása a szóbeli meghallgatáson történik. 

9. A szóbeli beszélgetésen az általános tájékozottságot, a motivációt és az 

elkötelezettséget hangsúlyosan értékeljük. 

 

Felvételi pontszámok számításának módja: 

A 7. osztály év végi és a 8. félévi közismereti tantárgyak /magyar nyelv, 

magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, 

biológia, földrajz/ osztályzatok átlagának 10-szerese  

max. 50 pont 

Matematika központi írásbeli eredmény max. 50 pont 

Magyar nyelv és irodalom központi írásbeli eredmény max. 50 pont 

Szóbeli meghallgatás  max. 50 pont 

Elérhető összes pontszám max. 200 pont 

 

A szöveges értékelést csak számszerű osztályzattá átszámítva tudjuk figyelembe venni. Az 

átváltást minden esetben az általános iskolából kell kérni! 

 

Azok a leigazoltan sportoló diákok, akik az 5 évfolyamos média kultúra tagozatot választják a 

sportolóknak biztosított kedvezményekben ugyanúgy részesülhetnek, mint a sport tagozat 

tanulói. 

A tanuló felvételéről az elért eredmény alapján az igazgató dönt. Azonos pontszámot elért 

tanulók esetében a rangsorolás során a hátrányos helyzetű tanulót soroljuk előre, ezt követően 

azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, 

feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt 

indokolja. 

A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 8. osztályos tanulói, akik gimnáziumunkba 

jelentkeznek a külsős tanulókkal azonos felvételi eljárásban vesznek részt. Szóbeli 

eredményükbe beleszámítjuk a jelenleg az osztályban tanító tanárok által javasolt pontszámot. 
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A köznevelési típusú sportosztályokba jelentkező tanulók 

sport alkalmassági vizsga feladatai 

2019/2020-as tanév 

 

 

Tesztek 

 

Teszteredmény 

Megfelelt  

nem 

felelt 

meg 

 

1. 48 ütemű (előírt) 

gimnasztika  

 

 

6x8 ütemű folyamatos végrehajtással 

 

 

2. Helyből távolugrás 

 

 

 

Lány – min.: 160 cm  

Fiú    – min.: 180 cm  

 

 

 

3. 20 m gyorsfutás 

 

 

 

Min.: fiú – 3,65 mp 

          lány – 3,85 mp 

 

 

4. Kötélmászás 

 

 

 

Mászás mászó kulcsolással/ 

függeszkedés 

min. kötél feléig 

 

 

 

 

5. Labdavezetés 

 

 

 

Ritmusos, folyamatos labdavezetés hiba 

nélkül 

5db 2m-ként lerakott bójakerüléssel 

oda-vissza /foci, kézi, kosárlabda 

választható/ 

 

 

 

 

A sport alkalmassági megfeleléshez a 48 ütemű gyakorlat végrehajtása kötelező és 4 

számban el kell érni a minimum szintet. 

 

Budapest, 2018. október 04. 

     Polgár Anikó 

         Intézményvezető 
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A 48 ütemű gyakorlat leírása 

 

1. gyakorlat 

Kiindulóhelyzet: alapállás 

1. ütem: balkar-lendítés oldalsóközéptartáson át magastartásba, 

2. ütem: jobbkar-lendítés oldalsó középtartásba, 

3. ütem: jobbkar-lendítés magastartásba, 

4. ütem: karleengedés oldalsó középtartásba, 

5. ütem: karleengedésmélytartásba karkeresztezéssel, 

6. ütem: karlendítés oldalsó középtartásba, 

7-8. ütem: karkörzés lefelé kétszer. 

 

 

2. gyakorlat 

Kiindulóhelyzet: az előző gyakorlat véghelyzete 

1. ütem: ugrás terpeszállásba és törzshajlítás előre bokaérintéssel, 

2. ütem: karlendítés hátsó rézsútos mélytartásba, 

3. ütem: ua. mint az 1. ütem, 

4. ütem: kiindulóhelyzet, 

5. ütem: enyhe törzshajlítás hátra, 

6. ütem: karemelés magastartásba, 

7. ütem: ua. mint az 5. ütem, 

8. ütem: törzsnyújtás és karleengedés alapállásba. 

 

3. gyakorlat 

Kiindulóhelyzet: az előző gyakorlat véghelyzete 

1. ütem: balláb-lendítés oldalt lebegőállásba karlendítéssel oldalsó  

középtartásba és bal lábbal kilépés oldalt bal támadóállásba törzshajlítással a jobb lábhoz, 

bokaérintés, 

2. ütem: törzshajlításban balláb-nyújtással törzsfordítás jobbra, karemelés oldalsó 

középtartásba, 

3. ütem: balláb-hajlítással bal támadóállásba törzshajlítás a jobb lábhoz, bokaérintés, 

4. ütem: balláb-lendítés oldalt jobb lebegőállásba karlendítéssel oldalsó középtartásba, kar-és 

lábleengedés alapállásba, 

5-8. ütem: az 1-4.ütem ellenkezőleg. 

 

4. gyakorlat 

Kiindulóhelyzet: az előző gyakorlat véghelyzete 

1-2. ütem: ugrással terpeszállásba és karlendítéssel oldalsó középtartásba, törzsdöntés előre 

kétszer, 

3. ütem: jobbtérd-hajlítással és jobbkar-emeléssel magastartásba törzshajlítás balra, 

4. ütem: a 3. ütem ellenkezőleg, 

5. ütem: jobb térdhajlítással törzsfordítás balra, bal oldalsó középtartás, 

6. ütem: az 5. ütem ellenkezőleg, 

7. ütem: bal térdnyújtás terpeszállásba, jobbkar-lendítés oldalsóközéptartásba, 

8. ütem: ugrással lábzárás. 
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5. gyakorlat 

Kiindulóhelyzet: az előző gyakorlat véghelyzete. 

1. ütem: balláb-lendítéssel előre karlendítés mellső középtartásba, 

2. ütem: kiindulóhelyzet, 

3-4. ütem: az 1-2. ütem ellenkezőleg, 

5. ütem: ereszkedés guggolótámaszba, 

6. ütem: jobbláb-nyújtással és balláb-lendítéssel oldalt emelkedés jobb lebegőállásba, balkar-

lendítés oldalsó középtartáson át magastartásba, jobbkar-lendítésoldalsó középtartásba, 

7. ütem: ua., mint az 5. ütem, 

8. ütem: a 6. ütem ellenkezőleg. 

 

6. gyakorlat 

Kiindulóhelyzet: 

az előző gyakorlat véghelyzete. 

1. ütem: ereszkedés guggolótámaszba, 

2. ütem: ugrás hátra fekvőtámaszba, 

3. ütem: ua. mint az 1. ütem, 

4.ütem: ugrás terpeszállásba karlendítéssel oldalsó középtartásba, 

5. ütem: baltérd-hajlítás és jobbkar-leengedés mélytartásba, 

6. ütem: az 5. ütem ellenkezőleg, 

7. ütem: jobbtérd-nyújtással enyhe törzshajlítás hátra, kar oldalsó  

középtartásban, 

8. ütem: törzsnyújtás 
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Média kultúra tagozat 

Szóbeli felvételi eljárás és a portfólió 

  

A szóbeli felvételi eljárás két részből áll. Bemutatásra kerül a hozott portfólió tartalma, azt 

követően a bizottság által összeválogatott képanyag elemzése történik. Ezek alapján mérjük a 

tájékozottságot a jelentkező auditív és vizuális szövegértési, elemzési, alkalmazási szintjéről. 

  

A portfólió két részből áll: 

  
I. 3 db kinyomtatott saját fotó, más-más témában 

  

II. Egy szabadon választott kedvelt alkotói tevékenység bemutatása saját munkán 

vagy munkákon keresztül 3 percben. Bármilyen szabadkézi (grafika, festmény, 

plasztika, báb, képregény stb.) vagy digitális összefoglaló, akár előadói 

művészetbe tartozó személyes bemutatás (szavalat, ének) vagy kép és 

hangfelvétel. 

  

Figyelembe vesszük: 
- az elemi megfigyelőkészséget 

- a szabatos anyanyelvi kommunikációt 

- a média iránti érdeklődést, tájékozottságot 

- az alkotói igényességet 

- az ötletességet, egyediséget 

                 

 

Jó felkészülést kívánunk! 
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