
KÜLDETÉSÜNK 
TUDÁS 

 4 évfolyamos gimnáziumi képzés, emelt 

nyelvi óraszámokkal 

(angol, német, francia, spanyol) 

 Művészeti nevelés (kórus, népdal, fotó, 

társastánc, kézműves foglalkozások, rajz, 

színjátszó, néptánc) 

 Személyre szabott tehetséggondozás 

 Ward Mária Tehetségpont 

LELKISÉG 

 Személyes törődés értelmileg és érzelmileg 

egyaránt. 

 Közös iskolai szentmisék 

 Több napos lelkigyakorlatok 

(önismeret, közösségépítés, imasuli) 

 Lelki napok 

(Advent, Hivatások Napja, Nagyböjt) 

 Családi programok 

(Ward Weekend, Családi zarándoklat) 

 Szülői lelkigyakorlatok 

SZOLGÁLAT 

 Önkéntességre nevelés 

 Szociális érzékenység kialakítása 

 Tudatos hivatáskeresés 

 

Nyílt napok a gimnáziumban 

2016. október 24. 

2016. november 15. 

2016. november 24. 

2016. december 7. 

Nyílt órák: 8.00-11.00 

Tájékoztató szülőknek: 11.00 

 

 

FENNTARTÓ : CÓNGREGATIÓ JESU 

SZERZETESREND 

WWW.CÓNGJESU.HU 

Budapesti Ward Mária 

Általános Iskola, Gimnázium és 

Zeneművészeti Szakgimnázium 
OM 034894 

 

GIMNÁZIUMI 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

1056 Budapest, Irányi u. 3. 

+36 1 797 7792 | iskola@wardmaria.hu 

WWW.WARDMARIA.HU 



KEDVES FELVÉTELIZŐ DKEDVES FELVÉTELIZŐ DKEDVES FELVÉTELIZŐ DIÁKOK!IÁKOK!IÁKOK!   
 

M inden jelentkezőnek meg kell írni az egységes, központi felvételi írás-
beli feladatsort, majd a felvételi bizottsággal való személyes találkozás 

után döntünk arról, hogy ki kezdheti meg tanulmányait Gimnáziumunkban. 
 

ISKOLÁNK HÁROM KÖZPOISKOLÁNK HÁROM KÖZPOISKOLÁNK HÁROM KÖZPONTI ÉRTÉKE:NTI ÉRTÉKE:NTI ÉRTÉKE:   
TUDÁSTUDÁSTUDÁS---LELKISÉGLELKISÉGLELKISÉG---SZOLGSZOLGSZOLGÁLATÁLATÁLAT   

 

A  jelentkezők tudását a központi írásbeli felvételin elért pontok alapján tud-
juk megítélni. A matematikából és magyar nyelvből hozott pontok az eljá-

rás során maximum 25-25%-ot, a hetedik év végi és a nyolcadik félévi bizonyít-
vány átlagát tekintve 20%-ot érnek. 

Megnevezés Max. abszolút érték 
Max. felvételi 

pontszám 

A 

1. 
Magyar nyelv központi felvételi írásbeli dolgozat 

eredménye 
50 

50 

2. 
Matematika központi felvételi írásbeli dolgozat 

eredménye 
50 

B 

1. 
Magyar nyelv és irodalom 7. év végi 

érdemjegyeinek átlaga 
5 

20 

2. 
Magyar nyelv és irodalom 8. félévi 

érdemjegyeinek átlaga 
5 

3. Matematika 7. év végi érdemjegye 5 

4. Matematika 8. félévi érdemjegye 5 

5. Történelem 7. év végi érdemjegye 5 

6. Történelem 8. félévi érdemjegye 5 

7. Idegen nyelv 7. év végi érdemjegye 5 

8. Idegen nyelv 8. félévi érdemjegye 5 

C 1. Szóbeli meghallgatás eredménye 25 25 

D 1. Családi bemutatkozó levél 5 5 

Összesen (A+B+C+D): 100 

A  jelentkező diákok lelki beállítottságát, értékrendjét a személyes 

találkozás során ismerjük meg. A szóbeli meghallgatás 25%-ban, a 

családi bemutatkozó levél további 5%-ban járul hozzá a felvételi sikeréhez. 

 

A  személyes találkozás során a jelentkező diák az általa választott 

tantárgyból/érdeklődési területről rövid (maximum 3 perces) előadást 

tart. 

A  jelentkezők a meghallgatást megelőzően adják le az iskola titkárságán 

a gimnázium saját jelentkezési lapját (honlapról letölthető), a családi 

bemutatkozó levelet, valamint a plébánosi vagy hitoktatói ajánlást. 

P ontazonosság esetén az azonos teljesítményt elérő tanulók közül 

előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt 

követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a 

tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén, a mi 

helyzetünkben, az V. kerületben található. 

A  Budapesti Ward Mária Általános Iskola tanulóinak, az általános iskola 

8. osztályából, a gimnázium 9. osztályába lépéséhez szintén meg kell 

írniuk az egységes, központi felvételi írásbelit, és részt kell venni a szóbeli 

meghallgatáson is. 

A  2011. évi CXC. nemzeti köznevelési törvény 4. § 2. illetve 4. § 23. 

pontjainak figyelembe vételével iskolánk vezetősége a felvételi eljárás 

során él az egyéni elbírálás lehetőségével, és dönt arról, hogy tudja-e 

biztosítani az SNI illetve BTMN határozattal rendelkező diákok speciális 

oktatás-nevelését. 


