
 Költségek a  
 2017/18-as tanévre 
Iskolafenntartási hozzájárulás (516 000 Ft/év  

+30 000 Ft felújítási alap. Ebéd (kb. 700 Ft/menü)

 Felvételi információk 
OM azonosító: 035464

Nyílt nap:

2016. november 26., szombat 9.00-12.00

részletes program a www.poli.hu oldalon

Nyílt órák: (előzetes bejelentkezéssel)

2016. december 7-8., szerda, csütörtök

2017. január 30-31., hétfő, kedd

Az iskolavezetés tájékozatója az érdeklődőknek:

2017. február 1. szerda, 18.00

A felvételi ügyek felelőse:

Melles Éva, Kraviánszky Anna

e-mail: felvi@poli.hu

 A Politechnikum értékalapon  

 működő iskola, vállalt értékei a  

 tanulóközpontúság, a tolerancia,  

 a társadalmi felelősségvállalás,  

 a demokrácia, az európaiság. 

 Közgazdasági 
 Politechnikum 
  Alternatív Gimnázium  

 elérhetőségek 

 cím: 1096 Budapest, Vendel utca 3. 

 tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 

 e-mail: titkar@poli.hu 

 Pedagógiai vezető: Diósi Alojzia 

ILYENEK 
VAGYUNKWWW.POLI.HU



 Értékek/sajátosságok,  
 amitől a POLI POLI 
partneri tanár-diák viszony // autonóm tanárszemé-

lyiségek // saját szakmai-pedagógiai program (alter-

natív kerettanterv) // demokratikus nevelési stílus, 

stresszmentes környezet // nyitott tanári // szöveges 

értékelés // előre bejelentett számonkérések // csalá-

dias légkör // mentál-team // sajátos nevelési igényű 

diákok befogadása // diákvállalkozási program // 

erdei iskola // városi iskola // témahét // stúdió // vá-

gószoba // Iskolabíróság // Iskolatanács // tutoriális  

rendszer // tagozatok // fakultációk // mediáció // 

óra-bérlet // osztályfőnökpárok // külföldi cserekap-

csolatok // dolgozatok javítási lehetősége

 események 
Tolerancia Nap // Másik Színház // TMT (Tavaszi 

Művészeti Találkozó) //  Fotó Alkotó Hétvégék //  

fotószakkör // videószakkör // Kapcsolda //  Tehet-

ségnap //  Poli-szülinap //  NOMÁD tábor //  sítábor //  

matektábor //  Nagy Durranás //  Tornaházi Party //  

Túlélő Túra

 Felvételi információk  
 a 6+1 osztályos  
 képzésről – 2017 
Tagozatkód: 0001

A jelentkezők 2017. február 15-ig küldjék el:

• a kitöltött jelentkezési lapot,

•  az 5. osztályos év végi, illetve a 6. osztályos  

félévi tanulmányi eredményeket.

Az iskolavezetés tájékoztatója: 

2017. február 1., szerda, 18.00

Bemutató foglalkozás:  

2017. február 24., péntek, 16.00

Sorrend kifüggesztése:  

2017. február 27., hétfő

Írásbeli felvételit, szóbeli meghallgatást nem tar-

tunk. A hozott átlagok alapján alakítjuk ki a rangsort.

Az 5. osztályos év végi és a 6. osztályos félévi bizo-

nyítványból számított tantárgyak (5 db): matematika, 

történelem, idegen nyelv, egy természettudomá-

nyos tantárgy, irodalom és nyelvtan osztályzat átla-

ga. Az 10 db osztályzat összege adja a pontszámot 

(max. 50 pont).

 Zenész, író, építész és divattervező, üzletember,  

 bankár és egyetemi docens is végzett  

 már nálunk. Különbözőek, de közös bennük  

 a Politechnikumban töltött idő nyoma. 

 „A Poliban gondolkodni tanulsz meg,  
 értékrendet kapsz, gazdasági alapokat,  
 de bármi lehetsz, ami szeretnél.” 

 Felvételi információk  
 a 4+1 osztályos  
 képzésről – 2017 
Tagozatkód: 0002

Jelentkezési határidő az egységes írásbeli felvételire: 

2016. december 9., péntek

Központi írásbeli felvételi: 

2017. január 21., szombat, 10.00

Az egységes írásbeli eredményének megtekintése: 

2017. január 27., péntek 

Szóbeli felvételi: 

2017. március 2-3-4., csütörtök, péntek és szombat

Az iskolavezetés tájékoztatója: 

2017. február 1., szerda, 18:00 óra

Sorrend kifüggesztése: 

2017. március 7., kedd

A jelentkezők 2017. február 15-ig küldjék el:

• a kitöltött jelentkezési lapot,

• a központi írásbeli felvételi eredményüket.

A hozott jegyek, a központi írásbeli és a szóbeli 

felvételi eredménye alapján alakítjuk ki a rangsorun-

kat. Elérhető: legfeljebb 200 pont. (A beérkezett je-

gyek összege: max. 50 pont; írásbeli: max. 100 pont 

(2x50 pont); csoportos szóbeli foglalkozás: max. 20 

pont; egyéni beszélgetés: max. 30 pont.). A 7. osztá-

lyos év végi és a 8. osztályos félévi bizonyítványból 

számított tantárgyak (5 db): matematika, történelem, 

idegen nyelv, egy természettudományos tantárgy, 

irodalom és nyelvtan osztályzat átlaga. 


