Felvételi tájékoztató
A Deutsche Schule Budapest – Thomas Mann Gymnasium (OM: 038071) tagja a több mint 140
intézményt számláló külföldön működő német iskolák hálózatának, és ennek keretében a két kultúrát
integráló közös német-magyar iskola különleges státuszával rendelkezik.
Az iskola német-magyar államközi szerződés alapján jött létre 1990-ben, alapítói a Német
Szövetségi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, Baden-Württemberg tartomány és a magyar főváros,
Budapest. Az iskola fenntartója az 1992-ben alapított Budapesti Német Iskola Alapítvány, melyben az
alapítók mellett a szülők képviselői is helyet kaptak.
Az iskola tanári karának mintegy kétharmada Németországból érkezett, illetve német anyanyelvű.
A magyar nyelvű tárgyakat magyar nyelvű tanárok tanítják. Az ország egyik legmodernebb, a diákok köré
tervezett iskolaépületét a német állam támogatásával építették fel Budapest egyik legszebb pontján, a
Svábhegyen.
Az iskola tandíj fizetése ellenében látogatható, a tandíjat, illetve az esetleges tandíjkedvezményt a
fenntartó állapítja meg. A tandíjon felül egyszeri beiratkozási díjat is kell fizetni. Ennek pontos részleteiről
iskolánk honlapján tájékozódhatnak.
A nyolcévfolyamos gimnázium 5. osztályába a magyar tanulók magyar nyelv és irodalom,
matematika és német nyelv tantárgyakból tett sikeres felvételi vizsga után kerülnek be.
A német nyelvtudás nem előfeltétele a jelentkezésnek. A negyedikes, magyar általános iskolában
járó tanulóknak német nyelvű előkészítő tanfolyamot indítunk. A németül alapfokon tudó negyedikeseknek
nem kell a tanfolyamon részt venni. A felvételizők megírják a magyar és a matematika központi
feladatlapokat, majd részt vesznek a német nyelvű írásbeli vizsgán. Az e három vizsga összpontszáma
alapján (mindhárom vizsga 1/3 arányban számít bele az összpontszámba) kialakult sorrendben vesszük fel
az első 20 főt a következő évi ötödikes magyar osztályba. A második félévben minden felvett diák
számára kötelező a nyelvi előkészítő tanfolyam látogatása, ez heti két alkalommal három-három órás
elfoglaltságot jelent.
A magyar ág tanulói a 8. osztályig magas óraszámban tanulják a német mint idegen nyelvet és
folyamatosan növekszik a német nyelven oktatott tantárgyaik száma. Ezt követően az oktatás vegyes,
német-magyar osztályokban történik, azaz a német nyelvű tárgyakat a német tanulókkal azonos módon
tanulják. Második idegen nyelvként ötödik osztálytól az angol lép be számukra, kilencediktől pedig
lehetőségük van a spanyol vagy a francia nyelv tanulására is.
A magyar ág tanulói a német érettségi mellett letehetik a magyart is. Az erre történő készülés
során a magyar nyelv és irodalmat, a magyar történelmet, valamint a kémiát és a biológiát mindvégig
magyar nyelven, magyar tantervek alapján tanulják. A tanulók a 12. évfolyam végén német és magyar
érettségi vizsgát tesznek. A magyar nyelven tanult tárgyak érettségi vizsgája a magyar, a németül
tanultaké a német előírások szerint zajlik. A két ország megállapodása alapján kölcsönösen elfogadják és
bevezetik a saját érettségi bizonyítványukba a másik fél vizsgarendszerében elért eredményeket. A
magyar tanulók a sikeres érettségi vizsgával együtt német nyelvből felsőfokú C típusú állami nyelvvizsgát
kapnak.
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