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Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos 
és Negyedikes Tanulók! 

 
 

Intézményünk a 2020/2021-es tanévben a következő képzési 

irányokat indítja a fenntartó engedélyével. 

 

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÉPZÉS (TAGOZATKÓD: 0001 ) 
 

 4 évfolyamos gimnáziumi képzés, a 9-10. évfolyamon emelt óraszámú oktatással 

történelem, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyból. 

 

 

ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS (TAGOZATKÓD: 0002) 

 

4 évfolyamos gimnáziumi képzés, a 9-10. évfolyamon magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem és 1. idegen nyelv tantárgyból többletórával. 



EMELT ÓRASZÁMÚ ANGOL NYELVI KÉPZÉS (TAGOZATKÓD: 0003) 

 

4 évfolyamos gimnáziumi képzés, emelt szintű nyelvi képzéssel angol nyelvből . A csoport 

tanulói számára kötelező második idegen nyelv a képzés végéig a német nyelv. Az angol 

nyelvi képzésre (0003) jelentkezőknek szóbeli felvételi vizsgát nem szervezünk, de az angol 

nyelvi előismeret elvárt a jelentkezőktől. A német nyelv kezdő szinttől indul.  

 

ÉNEK-ZENE MŰVÉSZETI KÉPZÉS (TAGOZATKÓD: 0004) 

 

4 évfolyamos gimnáziumi művészeti képzés, a 9-10. évfolyamon emelt óraszámú oktatással 

ének-zene tantárgyból. A képzésre jelentkezőknek alkalmassági meghallgatáson kell részt 

venni. A képzés ideje alatt az énekkari tevékenység kötelező. 

 

DRÁMATAGOZATOS MŰVÉSZETI KÉPZÉS (TAGOZATKÓD: 0005) 

 

4 évfolyamos gimnáziumi művészeti képzés, a 9-10. évfolyamon emelt óraszámú oktatással 

dráma és tánc tantárgyból. A képzésre jelentkezőknek alkalmassági meghallgatáson kell részt 

venni. A képzés ideje alatt a drámajáték foglalkozáson való részvétel kötelező. 

 

 

NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS (TAGOZATKÓD: 0006) 

 

8 éves gimnáziumi képzés, melyet a 2020/2021-es tanévben 5. osztályba lépő (az idei 

tanévben általános iskolai 4. osztályos) tanulók számára hirdetünk meg. Az 5. évfolyamtól 

kötelező első idegen nyelv az angol nyelv, kötelező második idegen nyelv a képzés végéig a 

német nyelv. A 9. évfolyamtól lehetőség van az angol vagy a német nyelv emelt óraszámú 

tanulására, vagy választható 3. idegen nyelvként a latin nyelv. 

A nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésre (0006) jelentkező tanulókat csak az általános 

iskolai eredmények alapján rangsoroljuk, írásbeli felvételi vizsgát nem szervezünk. 

A képzés iránt érdeklődők a felvételi eljárással kapcsolatban részletesebb információkat 

találhatnak az iskola honlapján található tájékoztató anyagban. A jelentkező tanulókat és 

szüleiket a jelentkezési lapok beérkezése után felvételi elbeszélgetésre hívjuk. 

 

  Minden tagozaton két idegen nyelv tanulása kötelező. A társadalomtudományi, az 

általános gimnáziumi, az ének-zenei és a dráma tagozatos képzésben az első idegen nyelv 

az általános iskolában már tanult nyelv (angol vagy német), a második idegen nyelv 

választható (angol, német, francia vagy latin nyelv). A francia és a latin nyelv esetében a 

csoport indítása minimális létszámhoz (5-6 fő) kötött. 

   Valamennyi tagozatunkon biztosítjuk 11. évfolyamtól az emelt szintű oktatást a tanuló 

által választott tantárgyakból (a csoportok indítása létszámtól függ). 

 

A vidéki tanulók számára a kollégiumi férőhely biztosított. 

 



  Pályaválasztási szülői értekezletet, ahol az iskola egészéről adunk részletesebb 

tájékoztatást, 2019. november 21-én (csütörtökön) délután tartunk 16.30-tól. 

 

Nyílt tanítási napot szintén 2019. november 21-én csütörtökön szervezünk 8.00-12.00 óra 

között. A nyílt napon általános tájékoztatást adunk az iskolával, a felvétellel és a hitéleti 

neveléssel kapcsolatban, illetve ekkor van lehetőség óralátogatásra, az intézmény 

bejárására is az iskola által meghatározott keretek között. 

 

A 9. évfolyamra meghirdetett valamennyi képzési irány esetében a felvétel feltétele a 

központi írásbeli vizsgán való részvétel magyar nyelv és irodalom valamint matematika 

tantárgyból. A központi írásbeli vizsga időpontja 2020. január 18. 10.00 óra. A vizsga egyik 

színhelye intézményünk: a vizsgára történő jelentkezés az általános iskolán keresztül 

történik, a jelentkezés határideje 2019. december 06. Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz az 

SNI vagy BTMN kategóriába sorolt tanulók csatolják a szakértői vélemény másolatát, hogy 

a vizsgán a biztosítható kedvezményeket érvényesíteni tudjuk! 

 

  A társadalomtudományi (0001), az általános gimnáziumi (0002) és az angol nyelvi képzésre 

(0003) jelentkezőket felvételi elbeszélgetésre hívjuk be a jelentkezési lapok beérkezése 

után. A felvételi elbeszélgetés időpontjáról az általános iskoláknak küldünk értesítést. Az 

elbeszélgetésnek pontértéke nincs, a felvételi pontszámítást nem befolyásolja, a 

jelentkezők viszonyulását szeretnénk megismerni a világnézeti oktatáshoz, közelebbről 

megismerni a jelentkezőket. 

 

Az ének-zenei és drámatagozatos képzésre (0004 és 0005) jelentkezőknek alkalmassági 

meghallgatást szervezünk.  Az alkalmassági meghallgatásokat 2020. február 24-től (kedd) 

tartjuk meghatározott beosztás szerint, a pontos beosztásról az általános iskolának küldünk 

értesítést a felvételi jelentkezési lapok beérkezése után. A művészeti képzésekre 

jelentkezők ekkor vesznek részt a felvételi elbeszélgetésen is. A meghallgatások helyszíne az 

iskola, követelményei megtalálhatóak az iskola honlapján, a Beiskolázás/Középiskola 

menüpont alatt. Az alkalmasság a felvétel feltétele.  

 

A jelentkezési lapok beérkezési határideje: 2020. február 19.  

 

Kérjük, hogy a 9. évfolyamra jelentkezők a jelentkezési lap mellé csatolják a felvételi vizsga 

értékelő lapjának fénymásolatát és az iskola honlapjáról letölthető szándéknyilatkozatot, az 

SNI vagy BTMN kategóriába tartozó tanulók a szakértői vélemény másolatát, valamint, ha a 

jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű, az erről szóló jegyzői igazolást! 

 

A felvételi kérelmek elbírálásakor a 9. évfolyamra történő beiskolázás során  pontazonosság 

esetén a következő  szempontok szerint rangsoroljuk a jelentkezőket: 

1. A jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű. 

2. A jelentkező lakóhelye Szolnok városa. 



3. Az iskola egyházi jellegének és a világnézetileg elkötelezett oktatásnak feltétel nélküli 

elfogadása, melyet a jelentkező a felvételi laphoz kötelezően csatolandó 

szándéknyilatkozat aláírásával ismer el. 

4. A jelentkező országos és megyei vagy egyéb kiemelkedő versenyeredménnyel 

rendelkezik. 

5. A jelentkező összesített központi írásbeli eredménye magasabb. 

6. A jelentkező lakóhelye Szolnok kistérsége. 

7. A fönti szempontokon túli pontazonosság esetén: 

-  a társadalomtudományi osztályban az a jelentkező kerül a rangsorban előbbre, akinek 

magyar nyelvi központi írásbeli felvételin elért eredménye jobb,  

- az általános gimnáziumi képzésben a matematika központi írásbeli vizsgán jobb 

eredményt elért jelentkező,  

- az angol nyelvi képzésben az, akinek általános iskolai eredményei angol nyelvből 

átlagban magasabbak,  

- az ének-zene képzésben és a dráma tagozatos képzésben az alkalmassági vizsgán 

eredményesebben szereplő tanulók. 

 

A felvételi eljárással, képzésekkel kapcsolatos egyéb kérdések esetén tájékoztatást a 06 

20 553 4939-es telefonszámon lehet kérni, Molnár Zsolt igazgatóhelyettestől. A felvételi 

eljárással kapcsolatos általános információk és anyagok (pl. szándéknyilatkozat, 

pontszámítás, alkalmassági vizsga követelményei) megtalálhatóak az iskola honlapján is 

(www.tiszaparti-szolnok.hu/Beiskolázás/Középiskola).    

                                    

                       SZERETETTEL VÁRJUK A JELENTKEZÉSEKET!  

 

                                                                                                                   Balog Zsolt 

                                                                                                                      igazgató 

      

 
Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium  

5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 4/a. 

Telefon: (56) 513 821, Fax: (56) 513 822 

E-mail cím: titkarsag@tiszaparti.sulinet.hu  

Honlap: www.tiszaparti-szolnok.hu  

(OM azonosító: 201326)  
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