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Iskolánkról röviden
A Baktay Ervin Gimnázium vállalt küldetése, hogy Dunaharasztin, valamint a városhoz közel
lakó, a közlekedési infrastruktúra által könnyen elérhető települések tehetséges gyermekei számára biztosítsa azt a lehetőséget, hogy a maguk választotta pályán továbbtanulva olyan
szakemberré válhassanak, akik a magyar és európai hagyományok és értékrend birtokosaként
sikeresen tevékenykednek pályájukon. Pedagógiai gondolkodásunk középpontjában olyan
alapelvek állnak, mint a gyermekközpontúság, a közösségteremtés és közösségformálás, az
egyénre szabott képesség- és személyiségfejlesztés, valamint a legfontosabb tudás átadása: az
élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák minél hatékonyabb elsajátítása. Fontos az
iskola fél évszázados hagyományainak tisztelete, és a helyi identitás megalapozása, erősítése.
Mindezeken túl az iskolában folyó nevelő-oktató munka célja és feladata, hogy felkészítse a
tanulókat a sikeres közép- és emelt szintű érettségi vizsgára, valamint a felsőfokú vagy szakmai
továbbtanulásra.

A színes diákélet (az iskolai diáknap, a Baktay nap, az Irodalmi Színpad előadásai, az énekkari
és sportfoglalkozások, erdei iskola, kirándulások, nemzetközi diákcsere-programok stb.) az
igényes időtöltés mellett a készségek, képességek fejlesztését, valamint a személyiség
fejlődését is szolgálják.
Gimnáziumunk 1996 óta tagja az UNESCO Associated School hálózatnak.

Induló képzéseink
Tagozatkód

Képzés
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Hat évfolyamos gimnáziumi osztály

0001

6 év

Angol nyelvi előkészítő osztály

0002

5 év

Négy évfolyamos digitális osztály

0003

4 év

Profil

Az osztályok jellemzése
Hat évfolyamos gimnáziumi osztály (0001):
Iskolánkban a 6 évfolyamos képzés 1996. szeptember 1-én indult. Az eddigi tapasztalatok igen
kedvezőek. A tanulók beilleszkednek az új közösségbe, igen érdeklődők, és nagyobb
megerőltetés nélkül teljesítik a gyorsabb haladás, illetve a mélyebb megismerés miatti
magasabb követelményeket.
Az első négy évfolyamon általános képzést nyújtunk a diákjainknak, viszont a tanulók
képességei lehetővé teszik, a kötelezően előírt tananyag magasabb szinten történő oktatását. Az
utolsó két évben (11–12. évfolyamon) a tanulók érdeklődési körüknek megfelelően
választhatnak olyan tantárgyakat, amelyek lehetővé teszik az emelt szintű érettségire, illetve az
egyetemi tanulmányokra történő eredményes felkészülést.
Diákjaink a hat év folyamán két élő idegen nyelvet tanulnak. A 7-8. évfolyamon az angol
nyelvet tanulják heti 4-4 órában. Az angol nyelvi csoportok kialakítása a tanulók tanulmányi
előmenetelei és a szintfelmérő dolgozat eredményei alapján történik. A második idegen nyelv

(német nyelv) oktatása mindkét csoportban a 9. évfolyamtól indul, 9-10. évfolyamon heti 3, a
11-12. évfolyamon heti 4 órában.

Angol nyelvi előkészítő osztály (0002):
Ezt a képzési formát azoknak a diákoknak ajánljuk, akik magas szinten kívánnak az angol
nyelvvel foglalkozni.
A nyelvi előkészítő évfolyammal bővített osztályban az első idegen nyelv az angol (kezdő vagy
haladó), a második idegen nyelv pedig a német. Az angol nyelvet a nyelvi előkészítő évben heti
14 órában tanítjuk, a további négy évben heti 4 órában. A felvételt nyert diákok szintfelmérő
megírása után két tanulócsoportba kerülnek. A két csoport megegyező óraszámban tanul angolul, különböző haladási ütemben, de azonos célkitűzéssel. A német nyelvet az öt év során heti
3- 4 órában tanulják diákjaink.
Az utolsó két évben (11–12. évfolyamon) a tanulók érdeklődési körüknek megfelelően
választhatnak olyan tantárgyakat, amelyek lehetővé teszik az emelt szintű érettségire, illetve az
egyetemi tanulmányokra történő eredményes felkészülést.

Négy évfolyamos digitális osztály (0003):
Az osztályban a hagyományos oktatási forma mellett nagyobb hangsúlyt kap a digitális
pedagógiai módszer, a tanulók digitális készségeinek fejlesztése. A digitális tanórákon a
tanulók számítógépen dolgoznak, a tananyag feldolgozását digitális tananyagok, digitális
tankönyvet segítségével valósítjuk meg. Kiemelten foglalkozunk a biztonságos és hatékony
internethasználat és a felelősségteljesebb eszközhasználat kérdésével.
A 9. évfolyamtól kezdve első idegen nyelv az angol, melyet heti 4 órában oktatunk. A második
idegen nyelv a német nyelv, melyet a 9. és 10. évfolyamokon heti 3, a 11. és 12. évfolyamokon
heti 4 órában tanulják diákjaink. A nyelvi csoportok kialakítása a tanulók tanulmányi
előmenetelei és a szintfelmérő dolgozat eredményei alapján történik.
A 11-12. évfolyamon a tanulók érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak olyan
tantárgyakat, amelyek lehetővé teszik az emelt szintű érettségire, illetve az egyetemi
tanulmányokra történő eredményes felkészülést.

A felvételi pontok számítása
A jelentkezők felvételi eljáráson vesznek részt, amelynek eredményeként az iskola felvételi
rangsort készít. A felvételi döntés a jelentkezőnek a rangsorban elfoglalt helyezése, valamint
az iskola által felvehető tanulói létszám függvényében történik.
Szóbeli felvételi vizsgát egyik képzési területen sem szervezünk.

Hat évfolyamos gimnáziumi osztály (0001):
A felvételi eljárásban összesen 100 pont (50 pont + 50 pont) szerezhető, a felvételi rangsor
az elért pontszámok alapján alakul ki.


A központi írásbeli felvételi vizsgán nyújtott eredmény – 50 pont

Az egységes központi írásbeli vizsga kétféle típusú, anyanyelvi és matematikai feladatsorokból
áll. Mindkét feladatsor maximális pontszáma 50-50 pont. A felvételi rangsor kialakításánál az
írásbeli vizsgán megszerzett pontok 50 %-át vesszük figyelembe.


Az általános iskolai tanulmányi eredmények – 50 pont

Az 5. osztály év végi és 6. osztály félévi jegyei alapján számítjuk a következő tantárgyakból:
magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv.

Angol nyelvi előkészítő osztály (0002):
A felvételi eljárásban összesen 200 pont (100 pont + 100 pont) szerezhető, a felvételi rangsor
az elért pontszámok alapján alakul ki. A jelentkezőnek legalább 120 pontot el kell érnie a
felvételi rangsorba kerüléshez.


A központi írásbeli felvételi vizsgán nyújtott eredmény – 100 pont

Központilag szervezett írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből 50 pont, matematikából 50
pont.


Az általános iskolai tanulmányi eredmények – 100 pont

A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi jegyei alapján számítjuk a következő tantárgyakból:
magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, fizika,
földrajz, kémia, informatika.

Négy évfolyamos osztály (0003):
A felvételi eljárásban összesen 200 pont (100 pont + 100 pont) szerezhető, a felvételi rangsor
az elért pontszámok alapján alakul ki. A jelentkezőnek legalább 100 pontot el kell érnie a
felvételi rangsorba kerüléshez.



A központi írásbeli felvételi vizsgán nyújtott eredmény – 100 pont

Központilag szervezett írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből 50 pont, matematikából 50
pont.


Az általános iskolai tanulmányi eredmények – 100 pont

A 7 . osztály év végi és 8. osztály félévi jegyei alapján számítjuk a következő tantárgyakból:
magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, fizika,
földrajz, kémia, informatika.
A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük
a hátrányos helyzetű jelentkezőket, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén
található. Továbbá az azonos pontszámot elért tanulók közül a matematika írásbeli felvételi
vizsgán magasabb pontszámot elért tanuló részesül előnyben, valamint az a tanuló, akinek
testvére már intézményünkben tanul vagy tanult.

A felvételi eljárás speciális esetei
Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részvétele a középfokú
felvételi eljárásban
Azt, hogy az adott tanuló különleges bánásmódot igénylő tanulónak minősül – függetlenül attól,
hogy a tanuló milyen képzési rendszerben és milyen munkarendben tanul – a pedagógiai
szakszolgálat megfelelő szakértői bizottsága az ún. szakértői véleménybe foglalva állapítja
meg. A szakértői vélemény tartalmazza annak megállapítását, hogy a különleges bánásmódot
igénylő tanuló milyen nehézséggel küzd (sajátos nevelési igényű, a továbbiakban: SNI, illetve
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a továbbiakban: BTMN), valamint
mindazoknak a mentességeknek és kedvezményeknek a körét, amelyek a tanulót a tanulmányai
során megilletik. Fontos, hogy a kedvezmények és mentességek a középfokú felvételi eljárás
során csak az érvényes szakértői vélemények birtokában érvényesíthetők. Amennyiben a
szakértői véleményben foglaltak középfokú felvételi eljárás során való alkalmazásával
kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, mielőbb forduljanak a szakértői véleményt kiállító
szakértői bizottsághoz.

Az alábbi linken elérhető rövid összefoglaló a különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN)
tanulók középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó legfontosabb információkat
tartalmazza.
Tájékoztató különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részére

A felvételivel kapcsolatos időpontok


Nyílt nap a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek: 2021. november 8. 17:00



Nyílt nap a 9. évfolyamra jelentkezőknek: 2021. november 9., 2021. november 15.
17:00



A központi írásbeli vizsgákra a jelentkezési lapok benyújtásának határideje:
2021. december 3.



A központi írásbeli felvételi vizsga: 2022. január 22. 10:00



Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2022. január 27. 14:00 (Azoknak a jelentkezőknek, akik
az előző írásbeli vizsgán alapos ok miatt, igazoltan nem tudtak részt venni.
Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi
írásbeli vizsgát. Pótló írásbeli vizsgát csak abban az intézményben írhat a tanuló,
ahová a központi írásbeli vizsgára jelentkezett.)



A kijavított írásbeli dolgozatok megtekintése: 2022. január 28. 10:00 – 18:00



Értesítés az írásbeli vizsga eredményéről (az értékelő lapok kiosztása):
2022. február 07. 8:00 – 16:00



A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2022. február 18.



Ideiglenes felvételi rangsor: 2022. március 16.



Egyeztetett (végleges) felvételi jegyzék: 2022. április 22.



0. (beiskolázási) szülői értekezlet: 2022. június 8. 17:00



Beiratkozás a 2022/2023. tanévre: 2022. június 22-24.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Érintett!
A középfokú köznevelési intézmény a központi írásbeli vizsga és a középiskolai felvételei eljárás
lefolytatásához megadott személyes adatokat – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a
továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használja fel:
1.
Adatkezelő adatai, elérhetősége:
Megnevezés: Baktay Ervin Gimnázium
Székhelye: 2330 Dunaharaszti
Elektronikus levélcím: igazgato@baktayg.hu
Telefon: +36-24/360-324
2.
Adatvédelmi tisztviselő:
név: Pál Anita
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.
Elektronikus levélcím: anita.pal@kk.gov.hu
3.
A kezelt adatok köre:
3.1.
központi írásbeli vizsga során kezelt adatok: tanuló oktatási azonosító száma, neve, születési
helye, ideje, anyja neve, lakcím, tanuló telefonszáma, szülő telefonszáma, értesítési e-mail elérhetősége,
sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező
esetén a szakértői bizottság véleménye és a hosszabb felkészülési idő, az iskolai tanulmányai során általa
használt, megszokott eszközök biztosítására vonatkozó kérelem, szakértői bizottság véleményének
másolata, valamint a központi írásbeli vizsga típusa, tárgya, eredménye, továbbá a tanuló általános
iskolájának OM azonosítója, neve, székhelyének címe, a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény
(feladatellátási hely) neve, címe.
A köznevelési intézmény az Oktatási Hivatal által működtetett középfokú intézmények felvételi
információs rendszerében (a továbbiakban: KIFIR) köteles rögzíteni a vizsgázók jelentkezési adatait.
Az adatok rögzítése adattovábbításnak minősül a KIFIR rendszerén keresztül az Oktatási Hivatal címzett
részére.
3.2.
középfokú felvételi eljárás során kezelt személyes adatok: tanuló oktatási azonosító száma, neve,
születési helye, ideje, anyja neve, lakcím, tanuló telefonszáma, szülő telefonszáma, az értesítési címzett
neve, értesítési címe, értesítési e-mail-címe, értesítési telefonszáma, a tanuló évfolyama, általános
iskolai tanulmányi eredmények a jelentkezés típusától függően (1–4 vagy 1-6 vagy 1-8. évfolyam), a
központi vizsga típusa (írásbeli és szóbeli), tárgya és eredményei, a tanuló általános iskolájának OM
azonosítója, neve, székhelyének címe.
Az általános iskola tanulója esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A
felvételi lapokat az általános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok ellenőrzése és rögzítése után a
KIFIR rendszerben állítja elő, és megküldi a középfokú köznevelési intézmény részére.
4.
Az adatkezelés jogalapja:
4.1.
központi írásbeli vizsga esetében: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelő jogi kötelezettségét a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (4) bekezdés, 51. § (5) bekezdés, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI r.) 33. § írja elő.
4.2.
középfokú felvételi eljárás esetében: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelő jogi kötelezettségét
az EMMI r. 27. § (2) bekezdés, 37. § (1), (2), (7) 38. § (3) bekezdés, 40. § (1) bekezdés írja elő.
5.
Az adatkezelés célja:
5.1.
központi írásbeli vizsga esetében: A központi írásbeli vizsga lebonyolítása és a vizsga során a
sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező
részére hosszabb felkészülési idő, az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközök
biztosítása a szakértői vélemény alapján, a vizsgázó értesítése az eredményről.
5.2.
középfokú felvételi eljárás esetében: A felvételi eljárás lebonyolítása, teljesítmények értékelése.

6.
Az adatkezelés időtartama: 2022. szeptember 15.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.1.
A tájékoztatás kéréséhez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken
keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Tankerületi Központtól arról, hogy a) mely személyes adatait,
b) milyen jogalapon, c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében, d) milyen forrásból, e) mennyi
ideig kezeli, f) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon
belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell.
7.2.
A helyesbítéshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban
kérheti, hogy az intézményvezető módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatát, kérheti a
hiányos személyes adatok kiegészítését.
7.3.
A törléshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban
kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből valósul meg,
jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy
véleménynyilvánítás szabadságához, tájékozódáshoz való jog gyakorlásához szükséges.
7.4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: Az érintett az 1. pontban megadott
elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) az érintett
tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, c) az adatkezelés jogellenes,
és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását, d) az
adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez. Az adatkezelés korlátozása az
a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A b)-d) pontban foglalt
esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.
8.
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet a
intézményvezetőnél személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az 1.
pontban elektronikus levélcímen kérheti. Az intézményvezető a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja,
és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik.

