BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ A NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI
KÉPZÉSRE JELENTKEZŐKNEK
Tisztelt Szülők! Kedves jelentkező Tanulók!
A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a 2019/2020as tanévben is indít nyolc évfolyamos gimnáziumi képzést.
A képzés nyolc éve egy egységnek tekinthető 5. osztálytól az érettségi vizsgáig. Mivel a felvett
tanulók már 10 éves kortól ebben a rendszerben tanulnak, a más intézménytípusoknál szokásos,
előírt tananyag ismétlődő feldolgozása helyett plusz ismeretek elsajátítására nyílik lehetőség.
Az általános iskolai képzéstől eltérően a tanulók 5. osztálytól kötelezően két idegen nyelvet
tanulnak (angol és német), 9. évfolyamtól kötelező harmadik idegen nyelv a latin. A történelem
tanítását 5-6. évfolyamon a történelem tantárgyat helyettesítő Latin örökségünk tantárgy alapozza
meg, a történelem tanítása 7. évfolyamtól a 12. évfolyamig egységes szerkezetben történik.
A képzésre olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik
-

szívesen és örömmel tanulnak, nyitottak a tananyagon felüli ismeretek megszerzésére,
jó képességekkel rendelkeznek, melyet jó tanulmányi eredményeik is bizonyítanak,
tisztelettudó, jó magatartású, a közösséghez alkalmazkodni képes tanulók,
szívesen vállalkoznak arra, hogy versenyeken is megméretessék magukat,
szeretnének széles látókörű felnőttekké válni,
iskolai és iskolán kívüli feladataikban tudnak és szeretnek önállóan érvényesülni,
vállalják a világnézeti neveléssel járó követelmények teljesítését
A felvételi rendje

Írásbeli felvételi vizsgát a diákok számára a hatályos jogszabályok szerint nem tartunk. A
jelentkezéseket a középfokú beiskolázáshoz kapcsolódó határidőknek megfelelően 2019. február
18-ig várjuk az Oktatási Hivatal honlapján elérhető egyéni jelentkezési lapokon.
A nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésre más iskolákból jelentkező tanulók a jelentkezési lapot
közvetlenül (az általános iskola közvetítése nélkül) is elküldhetik postai úton a gimnáziumnak, az
iskola igazgatójának címzett borítékban, vagy személyesen is leadhatják az iskola titkárságán
munkanapokon 8.00-16.00 között. Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz kapcsolódó Tanulói adatlapot
a más általános iskolából jelentkező tanulók a megadott határidőig a Felvételi Központ felé is
továbbítsák!
A nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésre az iskolánkból jelentkező 4. osztályos tanulók esetében
azok a tanulók, akik a pedagógiai programban meghatározott feltételeknek megfelelnek, a tanév
rendjében meghatározott felvételi eljárás alól mentesülnek, tanulmányaikat az iskola igazgatójának
engedélyével folytathatják a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés keretében. Esetükben tehát a
felvételi eljárás során nem kell Tanulói adatlapot kitölteni.

Az iskolánkból jelentkező tanulók esetében a pedagógiai programban meghatározott felvételi
feltételek a következők:
- a tanuló példás magaviselete és szorgalma,
- kitűnő tanulmányi eredmény,
- a tanuló kellő motiváltsága és elkötelezettsége az általános iskola felső tagozatán
túlmutató tanulmányok iránt,
- támogató szülői háttér.
Amennyiben az iskolán belülről jelentkező 4. osztályos tanuló a feltételeknek nem felel meg, a
nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésre a tanév rendjében meghatározott felvételi eljárás
keretében kell benyújtani jelentkezését. Ebben az esetben a tanuló az iskolán kívülről jelentkező
tanulók között a felvételi rangsorban kerül rangsorolásra.
A jelentkezési laphoz minden esetben kérjük csatolni:
-

a jelentkező tanulók 3. év végi és 4. félévi eredményeinek bizonyítványmásolatát,
a keresztség szentségében részesült tanulók esetében a keresztlevél másolatát, bármelyik
történelmi egyházhoz tartoznak is.

A jelentkezési lapok beérkezése után a jelentkező tanulókat és szüleiket elbeszélgetésre hívjuk
be, melynek pontos időpontjáról a felvételi lapok beérkezése (2019.február 18.) után értesítést
küldünk. Az iskolán kívülről érkező, valamint az iskolánkból a pedagógiai programban meghatározott
feltételeket nem teljesítő jelentkezők esetében az általános iskolai 3. év végi és 4. félévi eredmények
alapján számítjuk a pontokat a következők szerint:
Nyolc évfolyamos gimnáziumi osztály (0005-ös tagozatkód)
Tantárgy
magyar nyelv és irodalom
matematika
környezetismeret
idegen nyelv
hozott pontszám összesen

3. év
vége
5x2
5x2
5
5

4. félév
5x2
5x2
5
5

Összesen
max.
20pont
20pont
10pont
10pont
60 pont
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A felvételivel kapcsolatban bővebb információk kérhetőek Molnár Zsolt igazgatóhelyettestől a
06 20 553 4939 telefonszámon.

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

