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Gimnázium az evangélikus templommal





NÉVADÓNK: SZTEHLO GÁBOR

„Nem volt egy szent, nem volt 
angyal, mondhatnám egy 
robusztus ember volt (…), csak 
azt éreztem, hogy olyan ember, 
akinek a számára Isten és 
Krisztus valóság, benne élt, és ő 
úgy érezte, hogy emiatt olyan, 
amilyen, ő csak azt csinálja, ami 
a kötelessége, de a kötelessége 
összefügg a hitével.”



Intézményünk világnézetileg 

elkötelezett

 Intézményünk világnézetileg elkötelezett, evangélikus keresztény 

szellemiségben oktatja, neveli tanulóit. 

 Mindennapjainkat színesítik 

 a közösséget építő hétkezdő áhítatok

 az ünnepek, közösségi alkalmakba beépített istentiszteletek

 a diák - és tanári csendesnapok.

 A hitoktatáson való részvétel felekezeti hovatartozás szerint 

kötelező. 

 Jelentkezésnél a keresztség és a lelkészi ajánlás

előnyt jelent, de nem feltétel. 



Induló emelt szintű képzések

Induló osztályok és képzések:

 9.A ANGOL 

 9.B  NÉMET/ SPANYOL 

 9.C  BIOLÓGIA/TÖRTÉNELEM

 9.D ÉNEK-ZENE/VIZUÁLIS KULTÚRA/ 

INFORMATIKA



A nyelvi emelt szintű képzések 

célja

 11. év végén előrehozott középszintű 

érettségi nyelvből

 12. év végén: emelt szintű érettségi. 

(60 százalékosnál nagyobb teljesítmény esetén 

államilag elismert B2-es középfokú komplex 

nyelvvizsga bizonyítványt kap a tanuló, ami a 

diplomához nélkülözhetetlen).



Biológia emelt szintű képzés

 Továbbtanulási és karrierlehetőségek:

orvos, állatorvos, vegyészmérnök, 

kertészmérnök, környezetmérnök, geológus, 

városfejlesztési szakember, kertépítő, biológus, 

zoológus, botanikus, mentőápoló, 

csecsemőápoló, tanári szakok, fizikus, 

természettudományos tanári szakok...



Történelem emelt szintű képzés

 jogi, 

 közgazdasági pálya , 

 kommunikációs szakember, 

 tanár, tanító, 

 államigazgatási szakember, 

 bölcsész szakok...



Művészeti képzések

 Karrierlehetőségek: 

 OKJ művészeti képzések, 

 művészeti egyetemek

 óvodapedagógus, tanító, hitoktató, 

 ének-zene tanár, egyházzenei tanár, 

hangszeres művész, 

 zeneipari menedzsment, hangmérnök.



Informatika emelt szintű képzés

 gazdaságinformatikus,

 mérnökinformatikus, 

 programtervező informatikus, 

 informatikatanár stb.



Nyílt napok az Evangélikus 

Iskolában

FONTOS IDŐPONTOK

 Központi írásbeli felvételire való jelentkezés határideje:

2020. december 4.

 Központi írásbeli felvételi ideje: 

2021. január 23. 10 óra – iskolánkban megírható 

 Megtekintés; értékelőlapok kiadása

2021. január 29. péntek 8-16 óra között

 Jelentkezési lapok leadási határideje

2021. február 19. 



Nyílt napok az Evangélikus 

Iskolában

FONTOS IDŐPONTOK 2.

 Szóbeli meghallgatások gimnáziumunkban: 

2021. március 4-5. és 9. – honlapon a pontos beosztás

 Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása

2021. március 16.

 Értesítés a felvételi eredményéről:

 2021. április 30.



Felvételi eljárás

A jelentkezés feltétele: 

 A központi felvételi vizsgára való jelentkezés

 A magyar nyelv és matematika központi feladatlap 

megírása

 Jelentkezés a képzésre/ képzésekre

 Szóbeli felvételi vizsgán való részvétel



Szóbeli felvételi vizsga 2021. 03.04.,05. és 09.

 A szóbeli felvételi kétfős vizsgabizottságok előtt zajlik, a 

vizsga időtartama maximálisan 15 perc.

 Nem konkrét tudástartalmakat kérünk számon, hanem

a felvételiző diákok képességeit, készségeit, fantáziáját,

motiváltságát és

 a egyházi ismereteit, kötődését vizsgáljuk.



Ének-zene: a szóbeli specialitásai

 Felkészülés: a diákok öt dallal készüljenek az 

elbeszélgetésre.

 Egyszerű feladatok, amivel felmérjük a zenei 

készségeket és képességeket (pl.: dallam 

visszaéneklése, visszatapsolás)



Vizuális kultúra: a szóbeli 

specialitásai
 egy mappát mely tartalmaz;

 - 3 darab, grafit vagy szén technikával elkészített tanulmányrajzot 

(csendélet, vagy portré, vagy drapéria)

 - 2 darab, szabadon választott technikával készített munka

 - 2 darab, színes technikával készített alkotást, csendélet vagy 

portré témában 

 (pl: vízfesték, tempera, színes ceruza, akrilfesték)

 - 1 darab felvételiző által legjobbnak talált alkotást (szabad téma, és 

technika választás)

 Minden munkát legalább A/3-as méretben kérünk elkészíteni.

Csendélet rajzolása beállítás alapján grafitceruzával 



Angol nyelvi képzés - kód:0001 

 Angol emelt szintű gimnáziumi képzés

 Csoportbontás a bemeneti tudásszint felmérése alapján

 Második nyelv: német

 Központi eredménye: max.100 pont

 Hozott pontok: max. 50 pont 

(7. év végi és 8. félévi eredmények )

 beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és 

irodalom, történelem, idegen nyelv

 Szóbeli pontok: max.50 pont



Német nyelvi képzés - kód:0002

 Német nyelvi emelt szintű gimnáziumi képzés

 Csoportbontás a bemeneti tudásszint felmérése alapján

 Második nyelv: angol (kezdő/haladó)

 Központi eredménye: max.100 pont

 Hozott pontok: max. 50 pont 

(7. év végi és 8. félévi eredmények )

 beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom, 

történelem, idegen nyelv

 Szóbeli pontok: max.50 pont



Spanyol nyelvi képzés - kód:0003 

 Spanyol nyelvi emelt szintű gimnáziumi képzés

 Kezdő szintről indul

 Második nyelv: angol (kezdő/haladó)

 Központi eredménye: max.100 pont

 Hozott pontok: max. 50 pont 

(7. év végi és 8. félévi eredmények )

 beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom, 

történelem, idegen nyelv

 Szóbeli pontok: max.50 pont



Biológia tagozat - kód:0004 

Biológia emelt szintű képzés

 Biológia: heti 4 óra  

 többlet kémia és földrajz órák

 első idegen nyelv: angol, második nyelv: német

 Hozott pontok: max. 50 pont 

(7. év végi és 8. félévi eredmények )

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom 

egy osztályzatként, biológia, fizika, kémia



Történelem tagozat- kód:0005 

 Történelem emelt szintű képzés

 Történelem: heti négy óra  

 Első idegen nyelv: angol, második nyelv: francia (kezdő).

 Központi eredménye: max.100 pont

 Hozott pontok: max. 50 pont 

(7. év végi és 8. félévi eredmények )

 beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv, irodalom, 

történelem, idegen nyelv

 Szóbeli pontok: max.50 pont



Ének-zene tagozat - kód:0006

 Ének-zene emelt szintű művészeti képzés

 Első nyelv: angol

 Második nyelv választható: német, olasz vagy spanyol

 Központi eredménye: max.100 pont

 Hozott pontok: max. 50 pont 

(7. év végi és 8. félévi eredmények )

 beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és 

irodalom egy osztályzatként, történelem, idegen nyelv, 

ének-zene

 Szóbeli pontok: max.50 pont



Vizuális kultúra tagozat - kód:0007

 Vizuális kultúra emelt szintű művészeti képzés

 Első nyelv: angol

 Második nyelv választható: német, olasz vagy spanyol

 Központi eredménye: max.100 pont

 Hozott pontok: max. 50 pont 

(7. év végi és 8. félévi eredmények )

 beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és 

irodalom egy osztályzatként, történelem, vizuális kultúra, 

idegen nyelv

 Szóbeli pontok: max.50 pont



Informatika tagozat - kód:0006 

 Informatika emelt szintű képzés

 Első nyelv: angol

 Második nyelv választható: német, olasz vagy spanyol

 Központi eredménye: max.100 pont

 Hozott pontok: max. 50 pont 

(év végi és 8. félévi eredmények )

 beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és 

irodalom egy osztályzatként, történelem, informatika, 

idegen nyelv

 Szóbeli pontok: max.50 pont









Fűszerkert







www.sztehloiskola.hu

info@sztehloiskola.hu

Bp., 1183 Kossuth tér 2. tel: 290-9088

OM: 201505/001



Köszönjük a figyelmet!


