TÁJÉKOZTATÓ A HAT ÉVFOLYAMOS
GIMNÁZIUMI FELVÉTELIRŐL

TOUR DE TELEKI
FEDEZD FEL!

Kedves Szülők!

Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt.
E kiadvány megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök
minél több információhoz jussanak a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium
és Általános Iskola hat évfolyamos gimnáziumi osztályaiba való felvétel
rendjéről.
A felvételivel kapcsolatos tudnivalók mellett, egy kis ízelítőt adunk az iskolai
diákönkormányzat programjairól, az iskola kulturális és diákéletéről.
Ha kiadványunkban nem kapnak választ kérdéseikre, döntésükhöz nem
rendelkeznek elég információval, kérem, forduljanak bizalommal hozzám vagy
kollégáimhoz.

Ráczné Kálmán Anikó
intézményvezető
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„Múltra, jövőre tekints
s mely még tied, élj az idővel.”
Vörösmarty Mihály
A SZÉKESFEHÉRVÁRI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM
ÉS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
JÖVŐKÉPE
Iskolánk a város és a régió közoktatási palettájának meghatározó szellemi
műhelye, ezért gyorsan és rugalmasan törekszik kielégíteni a korszerű oktatásra
vonatkozó társadalmi igényeket.
Intézményi feladatait szakmai igényességgel végzi, melynek zálogát a
folyamatos önfejlesztésben látja.
Demokratikus légkörben – személyes példamutatással – toleranciára, az
emberi értékek megbecsülésére, törvényességre nevel.
Kiemelt céljának tekinti a tehetséggondozást, a széles látókörű, ismereteit
hasznosítani tudó fiatalok képzését, akik képessé válnak egyéni életük és
közösségük tudatos jobbítására.
A Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola úgy óhajt
kaput nyitni a jövőbeni újító kezdeményezéseknek, hogy egyúttal ragaszkodik
értékes hagyományaihoz.
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Kedves leendő Telekis Diákok!
A Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola vezetése és nevelőtestülete
a tanórai oktató munka mellett számos más, az iskolai élethez tartozó területen kínál
lehetőséget az érdeklődő diákok számára. Tanáraink fontos feladatuknak tekintik a tanulók
megyei, országos versenyekre való felkészítését, házi versenyek megszervezését.
A tanulmányi munka mellett különböző rendezvények, sport- és kulturális programok,
kirándulások színesítik a diákéletet a Telekiben.
Telekis diáknak lenni nem csupán annyit jelent, hogy valaki egy nagyon jó eredményekkel
büszkélkedhető iskolába járhat, hanem azt is, hogy az év minden szakaszában tartalmasan
töltheti el szabadidejét.
Bemutatjuk a diákélet színtereit:
A „Teleki TDK” a Székesfehérvári Teleki Blanka
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii Gimnázium és Általános Iskola Tudományos Diákköre,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii a tudományokat népszerűsíti a gimnáziumban, az
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii érdeklődő diákokat patronálja, hogy
bekapcsolódjanak az önálló kutatómunkába. Célja, hogy minél több diák találja
meg a saját érdeklődési körét, és aki már megtalálta, azokat pedig támogatjuk
az adott területen. A TDK minden diáknak szól, aki érdeklődik valamilyen
műszaki-, humán- vagy éppen természettudomány iránt, így gyakorlatilag
minden tantárggyal foglalkozunk, ami nem készség tárgy. Hetente vannak
izgalmas programjaink, ahol mindenféle érdekes dolgokat csinálunk, többek
között kísérletezünk, vagy éppen szuper előadásokat hallgatunk.

Diákönkormányzat
A diákönkormányzat az iskolán belül működő öntevékeny
szervezet, tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre
kiterjed.
Egyik legfontosabb feladata, hogy a diákokat és jogaikat
képviselje. A különböző programok és rendezvények
megszervezése is lényeges tevékenysége. Munkájában bárki részt
vállalhat, aki kedvet érez hozzá, és akit érdekel a diákélet
alakulása az iskolában. A diákok nagy erővel munkálkodnak azon,
hogy erőfeszítéseik meghozzák a kívánt eredményeket.
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Gólyatábor
A Telekibe felvételt nyert 7. és 9. évfolyamos
tanulókat a tanévkezdés előtt egy 2 napos táborba
hívjuk, ahol megismerkedhetnek egymással, a
diákönkormányzat
tagjaival
és
leendő
osztályfőnökükkel.

Telekis napok
A telekis napok évtizedek óta iskolánk legrangosabb diákrendezvénye. Az osztályok
vetélkednek az iskola legjobbja címért, mind a színpadon, mind a játékos és
műveltségi vetélkedők terén. Koncertek, beszélgetések és sportprogramok színesítik
ezt a pár napot, ami az iskolai élet szerves része. A diákok ekkor választják meg a
végzős osztályok legnépszerűbb tanulóját, akit királlyá avatnak. A cím megszerzése
minden végzős osztálynak komoly kihívást jelent, hiszen a győzelemhez kreatív, jó
kampányra van szükség.

Kórus
Kulturális tevékenységünk egyik büszkesége az énekkarunk. Sok
sikeres szereplésük mögött áldozatkész, komoly munka van.
Iskolánkban egynemű és vegyes kar, valamint önálló fiú kar
működik. Vegyes karunk „Az év kórusa” kitüntető cím többszörös
tulajdonosa, legutóbb éppen 2019 tavaszán kapták meg.
Rendszeresen megjelennek a keszthelyi Helikonon, számos
alkalommal nyertek arany minősítést.

Színjátszókör (TEDI)
A színjátszó csoport tagjai számára az önkifejezés, a
személyiségfejlesztés, az önismeret és a sikerélmény alkalmait
jelenti az a munka, amelyet egy-egy produkció megformálása kíván.
A színjátszókör mint alkotó műhely dolgozik, olyan időtöltést kínál,
amely céltudatosságra, fegyelemre, empátiára és az összetartozás
jó érzésére szerveződik.
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Hat évfolyamos gimnáziumi képzés
A Teleki Blanka Gimnázium OM azonosító kódja:

030192

Tagozatkód

6000

Osztály

Hat évfolyamos emelt szintű angol

Induló osztályok száma

1/2

Felvehető tanulók max. száma

16

Az oktatás sajátos jellemzője

Emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból

Oktatott idegen nyelv

Az angol nyelv emelt szintű oktatása mellett, II. idegen nyelv
oktatása a 9. évfolyamtól: német vagy francia vagy spanyol
vagy orosz vagy olasz nyelv. Választható továbbá a latin nyelv.

Emelt szintű érettségire való
felkészítés

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül:

Csoportbontásban tanult
tantárgyak

Idegen nyelvek, matematika, informatika.

Tagozatkód

6100

Osztály

Hat évfolyamos emelt szintű német

Induló osztályok száma

1/2

Felvehető tanulók max. száma

16

Az oktatás sajátos jellemzője

Emelt szintű oktatás német nyelv tantárgyból

Oktatott idegen nyelv

A német nyelv emelt szintű oktatása mellett, II. idegen nyelv
oktatása a 9. évfolyamtól: angol vagy francia vagy spanyol
vagy orosz vagy olasz nyelv. Választható továbbá a latin nyelv.

Emelt szintű érettségire való
felkészítés

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül:

Csoportbontásban tanult
tantárgyak

Idegen nyelvek, matematika, informatika.

biológia, kémia, fizika, informatika.

biológia, kémia, fizika, informatika.
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Tagozatkód

6200

Osztály

Hat évfolyamos emelt szintű matematika, első idegen nyelv
az angol

Induló osztályok száma

1

Felvehető tanulók max. száma

32

Az oktatás sajátos jellemzője

Emelt szintű oktatás matematika tantárgyból

Oktatott idegen nyelv

A 7. évfolyamtól angol nyelv, a II. idegen nyelv oktatása a 9.
évfolyamtól: német vagy francia vagy spanyol vagy orosz vagy
olasz nyelv. Választható továbbá a latin nyelv.

Emelt szintű érettségire való
felkészítés

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül:

Csoportbontásban tanult
tantárgyak

Idegen nyelvek, matematika, informatika.

Felvételi követelmény

biológia, kémia, fizika, informatika.

Az intézmény a felvételi kérelmekről:



Felvételi pontszámítás módja
valamennyi tagozatkódra értendő

a tanulmányi eredmények és
a központilag kiadott egységes feladatlapokkal
megszervezett írásbeli vizsga (központi írásbeli
vizsga) eredményei alapján dönt.
Tanulmányi eredmények:







magyar nyelv
irodalom,
történelem,
idegen nyelv,
matematika,
egy a Nat ’Ember és természet’ műveltségi terület
tartalmát közvetítő, az adott bizonyítványt kiállító
általános iskola helyi tantervében szereplő tantárgy 5. évfolyam év végi és 6. évfolyam I. félévi osztályzata,
tantárgyanként legfeljebb 10 pont, összesen
legfeljebb 60 pont.

Az angol nyelvi irányultságú osztályba történő jelentkezés
esetén az idegen nyelvi tanulmányi eredmény csak az angol
nyelv osztályzata lehet.
A német nyelvi irányultságú és a matematikai irányultságú
osztályba történő jelentkezés esetén az idegen nyelvi
tanulmányi eredmény bármely tanult idegen nyelv
osztályzata lehet.
Felvételi pontszámítás módja:
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A hat évfolyamos gimnáziumok számára készített központilag
kiadott egységes magyar nyelvi feladatlap 1,4 szorzója,
legfeljebb 70 pont.
A hat évfolyamos gimnáziumok számára készített központilag
kiadott egységes matematika feladatlap 1,4 szorzója,
legfeljebb 70 pont.
Kollégiumi elhelyezés

Biztosított

Konzultációs foglalkozások
A hat évfolyamos képzés iránt érdeklődő tanulók számára – a tervezett
jelentkezés irányultságától függetlenül – egységesen, konzultációt szervezünk
matematikából 2 alkalommal.
1. időpont:
Időpont: 2021. december 10. (péntek) 15.00-16.30
2. időpont:
Időpont: 2022. január 7. (péntek) 15.00-16.30

A foglalkozások helye: Székesfehérvár, Budai út 7. (A Teleki főépülete)

A konzultációs foglalkozásokra 2021. november 22-ig lehet jelentkezni, a
honlapon lévő linkre kattintva.
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A beiskolázás főbb időpontjai
Határidők
2021. 12. 03.

2022. 01. 22. SZOMBAT 10.00 óra

2022. 01. 27. 14.00 óra

2022. 02.01. kedd 8.00-16.00

2022. 02. 18.

2022. 03. 16.

2022. 03. 21-22
2022. 04. 29.

Feladatok
A tanulóknak a „TANULÓI JELENTKEZÉSI
LAP” benyújtásával kell jelentkezniük a központi
írásbeli vizsgára. (szülő viszi be abba a
gimnáziumba, amelyik szervez írásbeli felvételit)
Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli
vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a
felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal,
amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor
kell majd használni.
Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett
gimnáziumokban.
Az írásbeli vizsgára az iskola nem küld külön
értesítőt.
Pótló írásbeli felvételi vizsga azoknak a tanulóknak,
akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak
részt venni.
Az egységes írásbelit szervező középfokú
intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a
tanulókat.
A szülő továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első
példányát pedig a Felvételi Központnak.
Kérjük, hogy az Értékelő lap másolatát
szíveskedjenek a jelentkezési laphoz csatolni.
A középfokú iskola eddig az időpontig
nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi
jegyzéket.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége
online.
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a
felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
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Információk:
Siposné Tóth Krisztina intézményvezető-helyettes,
telefon: 22/ 506-162
Titkárság, telefon: 22/ 506-472
web: www.telekiblanka.hu
e-mail: budai@telekiblanka.hu
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