
A felvételi rendje

A felvételi összpontszám három részterületből áll össze.
Hozott pontok (35%): az általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatai alapján a
következő tantárgyak figyelembevételével: magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv,
történelem, matematika, fizika, földrajz.
Írásbeli felvételi (50%):  központi felvételi feladatok magyar nyelvből és matematikából.
Szóbeli felvételi (15%):  olvasási készség, általános műveltség és tájékozottság alapján.

Az írásbeli és szóbeli felvételi minden jelentkező számára kötelező. Pontazonosság esetén előnyben részesül a
halmozottan hátrányos helyzetű, a Budapesten lakó, az írásbeli vizsgán jobb eredményt elérő, az iskolához családi
kötődéssel kapcsolódó jelentkező. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői véleményben foglaltak
alapján állapítjuk meg a speciális értékelési szabályokat.

TEHETSÉGGONDOZÓ FOGLALKOZÁS indul magyar nyelv és matematika tantárgyak-
ból. A foglalkozásokon a tanulók gyakorlati készségeit fejlesztjük azzal a céllal, hogy a
központi írásbeli felvételi vizsga feladatait eredményesebben tudják megoldani.
A foglalkozás 2017. november 22-én indul, és szerda délutánonként, 15.00-tól tartjuk 2018.
január 10-ig, összesen hét alkalommal.

SZÜLŐI FÓRUMOT tartunk 2017. november 9-én és 13-án 17.00 órától.
NYÍLT ISKOLALÁTOGATÁSI HETET rendezünk 2017. november 13. és 17. között.  
Naponta részletes tájékoztatást adunk iskolánkról (8.00, 9.00, 10.00 órai kezdettel), majd
lehetőséget biztosítunk tanóráinkba való betekintésre (8.25, 9.25, 10.25 órai kezdettel).

CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM
Egyedi kódszáma: 035281
Az idegen nyelvi tagozatos gimnáziumi osztályé: 035281.0001
A nyelvi előkészítő gimnáziumi osztályé: 035281.0002
Az informatika tagozatos gimnáziumi osztályé: 035281.0003
A humán tagozatos gimnáziumi osztályé: 035281.0004

2018. január 20. 10.00: központi írásbeli felvételi vizsga
2018. január 29. 7.00 - 15.00: írásbeli dolgozatok megtekintése
2018. február 6. 7.00 - 15.00: értékelő lap átvétele a Corvinban
2018. február 28. szóbeli felvételi vizsga (rendkívüli ok miatt hiányzóknak pótnap: március 1.)

A szóbeli vizsga pontos beosztása február 23-tól olvasható a Corvin-honlapon.
2018. április 23. a felvételről hozott döntés közzététele a Corvin-honlapon
2018. április 26. 7.00 - 15.00: a felvételről szóló értesítés átvétele a Corvinban

www.corvinsuli.hu
www.facebook.com/corvinsuli
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CORVINCORVIN
HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁSHAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS

Iskolánk 2018-ban 87. tanévét kezdi
meg. Az alapítás éve (1932) óta a folya-
matos változások mellett is igyekeztünk

Szabadidő, sport, művelődés

A szakkörök, diákkörök (énekkar, szín-
játszó, túracsoport) lehetőséget bizto-
sítanak diákjainknak a tartalmas délutáni
vagy szabadidős együttlétre is. 

Állandó iskolai rendezvényeink (gó-
lyabál, apródavatás, szalagtűző bál, közös
versmondás, diáknap, vetélkedők, kiállí-
tások) szinte mindenkit megmozgatnak. 

A pályaválasztáshoz kapcsolódóan
karriernapot szervezünk. A projekt-
munkákkal, témahetekkel a diákok
praktikus és együttműködő készségeit
erősítjük. 

Az iskolai házi bajnokságok (foci, kézi,
kosár stb.) és a sportheti események évente
nagy csatákat hoznak.

Könyvtárunk igényes környezete
vonzza az olvasni, tanulni vágyókat. 

A Tisza-tó partján, Sarudon, a Corvin
Diákalapítvány üdülőtelkén kiváló lehető-
ség nyílik a nyári pihenésre. A vízitúrázók
kenukkal és egy kis vitorlással szállhatnak
vízre.

Németországi testvériskolánkkal
immár 28 éve ápoljuk kapcsolatainkat. A
Ludwigsburgban töltött napok, illetve a
hagyományos külföldi kirándulások
(Anglia, Wales, sítábor) kitűnő alkalmat
jelentenek a nyelvgyakorlásra és új
kapcsolatok teremtésére is.

Minden további kérdésére szívesen vála-

szolunk a nyílt héten, amikor betekintést

nyerhet iskolánk életébe!

A nyelvi labor munka közben

Könyvtárunk

A sarudi táborban

Ludwigsburgi látogatóban

Informatika órán


