BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ A NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI
KÉPZÉSRE JELENTKEZŐKNEK
Tisztelt Szülők! Kedves jelentkező Tanulók!
A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a 2023/2024es 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.
A tanulók az 5. osztálytól kezdődően emelt szintű nyelvi képzésben vesznek részt, angol vagy
német nyelvet tanulhatnak heti 5 órában. A német nyelv oktatása kezdő szinttől indul, az angol
nyelv esetében az általános iskolában alsó tagozaton tanult ismeretekre már támaszkodunk. A 2.
idegen nyelv oktatása a 9. évfolyamtól indul, választható nyelvek: angol nyelv, német nyelv, francia
nyelv és latin nyelv.
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

A korábbi évek gyakorlatától eltérően a jelentkezés feltétele mind az iskolánkból, mind az iskolán
kívülről jelentkezők esetében a központi írásbeli felvételi vizsga teljesítése, melynek időpontja
2023. január 21. (szombat) 10.00 óra. A jelentkezőket az írásbeli eredménye és a hozott tanulmányi
eredmények alapján rangsoroljuk. A jelentkezéseket a középfokú beiskolázáshoz kapcsolódó
határidőknek megfelelően 2023. február 22-ig várjuk.
A nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésre más iskolákból jelentkező tanulóknak az Oktatási Hivatal
honlapján elérhető egyéni jelentkezési lapot kell kitölteniük, és azt közvetlenül, az általános iskola
közvetítése nélkül küldik el postai úton a gimnáziumunknak, 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 (február 22.) a Felvételi Központ felé is továbbítsák!

A jelentkezési laphoz iskolánkon kívülről jelentkező tanulók esetében 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 más iskolákból jelentkező tanulókat és szüleiket
elbeszélgetésre hívjuk be, melynek pontos időpontjáról a felvételi lapok beérkezése
(2023.február 22.) után értesítést küldünk.
A nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésre az iskolánkból jelentkező 4. osztályos tanulók esetében
azok a tanulók, akik a pedagógiai programban meghatározott feltételeknek megfelelnek,
tanulmányaikat (belső rangsorolás után) az iskola igazgatójának engedélyével folytathatják a nyolc
évfolyamos gimnáziumi képzés keretében. Esetükben a jelentkezési lap kitöltésre kerül, de a Felvételi
központba nem továbbítjuk. A tanulók határozatban értesülnek a felvételről az írásbeli vizsgák és a
belső rangsorolás után, legkésőbb február első hetében. Az iskolánkból jelentkező tanulók esetében
a pedagógiai programban meghatározott felvételi feltételek a következők:
- a tanuló példás magaviselete és példás szorgalma,
- kitűnő tanulmányi eredmény,
- a központi írásbeli felvételi vizsga megírása magyar nyelvből és matematikából.
A rangsorolásnál további szempont:
- a tanuló kellő motiváltsága és elkötelezettsége az általános iskola felső tagozatán túlmutató
tanulmányok iránt,
- támogató szülői háttér,
- a felvételt támogató osztályfőnöki vélemény.
Az iskolánkból jelentkező, a fönti feltételeknek megfelelő 4. osztályos tanulókat a központi írásbeli
felvételi vizsga eredménye alapján a belső felvételi esetében is rangsoroljuk. A rangsorolásnál a
további szempontként feltüntetett elemeket is figyelembe vesszük. A tanulók felvételéről ezek
tükrében, illetve az adott tanévben a külső jelentkezők számának függvényében megállapított
felvételi keretszámok mentén születik döntés.
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, jelentkezési lapját továbbítjuk a Felvételi Központ felé.
Ebben az esetben a tanuló az iskolán kívülről jelentkező tanulók között a felvételi rangsorban kerül
rangsorolásra.

A felvételi pontok számításának módja a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésben (0006-os tagozatkód)
(a táblázat az „ideális” esetet mutatja, tehát ha a jelentkező minden tantárgyból jeles eredménnyel
jelentkezik; a 2x szorzó azt jelzi, hogy az adott tantárgy év végi vagy félévi eredményei duplán számítanak)
Tantárgy
magyar nyelv és irodalom
matematika
környezetismeret
idegen nyelv
Összesen az általános iskolai
eredmények alapján elérhető
maximális pontszám
A központi írásbeli eredményével (100
pont) együtt elérhető maximális
felvételi pontszám

3. év végi
eredmény
2x5
2x5
5
5

4. félévi
eredmény
2x5
2x5
5
5

Összesen
max.
20 pont
20 pont
10 pont
10 pont
60 pont

160 pont

A felvételivel kapcsolatban bővebb információk kérhetőek Molnár Zsolt igazgatóhelyettestől a
06 20 553 4939 telefonszámon.

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

