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Tájékoztató 8. osztályosoknak! 

Kedves Diákok, Tisztelt Szülők! 

Nagyon örülünk annak, hogy iskolánkat szeretnéd megjelölni, hiszen tudatában vagyunk 

annak, hogy milyen fontos döntés előtt állsz! Sajnos személyesen nem állt módunkban 

találkozni a többségetekkel, ezért röviden összefoglaljuk azokat az információkat, melyek 

segítenek a döntés meghozatalában: 

1. Adatok 

a) Iskolánk neve: Innovációs Gimnázium 

b) Székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 70-72 (telephelykód: 001) 

c) OM azonosítója: 100534 

d) Tagozatkódok: 

i. 0001 – Általános gimnáziumi osztály – informatikai fakultációval 

ii. 0002 – Általános gimnáziumi osztály – angol nyelvi tagozat 

iii. 0003 – Általános gimnáziumi osztály 

2. Felvételi információk: 

A felvételi eljárás során figyelembe vesszük a diákok általános iskolából hozott, a központi 

felvételi eljárás során szerzett és a szóbeli felvételi beszélgetésen kapott pontszámokat az 

alábbiak szerint: 

Felvételi pontszámítás 

Hozott jegyek (5-8. osztáy) Max.: 
Központi 
írásbeli Szóbeli Összesen 

Magyar 20 

50 50 100 300 

Matematika 20 

Történelem 20 

Angol 20 

Természettudományi tantárgy 20 
 

Az összesített pontszám alapján döntünk, hogy egy tanuló felvételt nyert-e iskolánkba. 

A hozzánk jelentkezett tanulóknak a szóbeli vizsga pontos időpontjáról levelet küldünk. A 

szóbeli vizsgán nem tantárgyi tudást kérdezünk, hanem egy általános beszélgetés során 

ismerkedünk a gyermek személyiségével. Kivételt képez az angol tagozat, ide nyelvi felmérést 

követően kerülhetnek be a diákok. 
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3. Támogatási információk 

Intézményünk magán fenntartású, ezért a működési költségeink csak egy részét fedezi az 

állami normatíva, emiatt szükséges a szülők részéről Hozzájárulást fizetni: 

A 2021/2022-es tanévben az éves hozzájárulás összege: 200.000.- Ft  

A gondviselő vállalja, hogy az éves hozzájárulást az Intézmény OTP Bank Nyrt-nél vezetett 

11704007-20195706 számú számlájára minden tanévben átutalással - kivételes esetben, a 

házipénztárban, készpénzben - az alábbi fizetési lehetőségekből választva fizet meg:  

a) Egy összegben, 20.000 Ft kedvezménnyel, az adott tanév szeptember 15-éig 180.000 Ft-
ot megfizet (vagy), 

b) Két összegben, 10.000 Ft kedvezménnyel, az adott tanév szeptember 15-éig a 100.000 
Ft-ot, adott tanév február 1-jéig pedig 90.000 Ft-ot megfizet (vagy), 

c) Tíz részletben, az adott tanév szeptember 1-étől 10 havi egyenlő részletben, havonta 
20.000 Ft-ot fizet meg (összesen: 200.000 Ft), minden hónap 10-ig teljesítve, oly módon, 
hogy az adott tanévben esedékes első részlet az adott tanév szeptember 10-ig, utolsó 
havi részlete az adott tanév június 10-ig - végzős évfolyam esetén április 10-ig – 
esedékes. 

Intézményünk gyermekközpontú iskola, ahol biztosítva van a nyugodt környezet minden 

tanuló számára. Célunk, hogy az egyéni képességekhez igazítva valamennyi diákunk 

zökkenőmentesen jusson el a sikeres érettségi vizsgáig. Hiszünk benne, ahogy ezt az elmúlt 20 

évben is tettük, a megfelelő környezet, s a gyermekekre történő odafigyelés, valamint a 

barátságos hangvétel elegendő motivációt adhat az iskola látogatásához, ezáltal a tanulás is 

könnyebbnek, helyenként szórakoztatóbbnak tűnjön. Ha a mi iskolánkba jössz, jó közösségre 

és sok-sok barátra is számíthatsz a középiskolai tudás megszerzése mellett. 

Sok szeretettel várunk benneteket! 

 Lénárt Péter s.k. 

 igazgató 

 

 

 


