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RÖVIDEN AZ ISKOLÁRÓL
Az intézmény fenntartója a Premontrei Kanonokrend Gödöllői Perjelsége. – Katolikus iskolánk a Zsámbékon több
száz éve jelenlévő premontrei szellemiséget képviseli, de várjuk a más vallású családok gyermekeit is, akik az iskola
értékrendjével azonosulni tudnak.
Iskolánk olyan 8+4 évfolyamos összetett iskola, ahol alap- és középfokú oktató-nevelő munka, és 12 évfolyamos
alapfokú művészeti oktatás folyik.
ALAPELVEK, TANTÁRGYI PREFERENCIÁK
Oktatási-nevelési célok:

keresztény értékrendet magukénak érző fiatalokat nevelése,

eredményes felkészítés a felsőfokú tanulmányokra,

közösségi programokkal elősegíteni a leendő felnőttek társadalmi szerepvállalását,

az átlagosnál nagyobb általános műveltség elérése.
Középiskolai oktatásunk hangsúlyos területei: matematika, idegen nyelvek, művészetek, humán órák.
KÉPZÉSI RENDSZER
Gimnáziumunkban kétféle képzésre lehet jelentkezni: alapképzésre vagy az ezzel kombinált emelt óraszámú képzésekre. Az emelt óraszámú képzéseknek a központi írásbeli felvételik sikeres teljesítésén túl külön felvételi elvárásaik vannak.

GIMNÁZIUMI ALAPKÉPZÉS

EMELT ÓRASZÁMÚ KÉPZÉS

(tagozatkód: 0100)

(tagozatkódok: 0110–0150)

Az államilag előírt óraszámok szerinti gimnáziumi képzés,
amely tartalmazza a katolikus iskolákra jellemző hittanoktatást, és iskolánk saját tantárgyi preferenciáit is:
 11. évfolyamon egy, 12. évfolyamon két kötelezően választott fakultáció,
 érettségi előkészítő magyarból, történelemből és
matematikából a 12. évfolyamon,
 minden évfolyamon két idegen nyelv tanulása kötelező, választható nyelvek: angol, német, olasz,
 heti két hittanóra mind a négy évfolyamon,
 heti egy művészettörténet-óra a 9. és 10. évfolyamon,
 heti egy szövegértés-tanulásmódszertan foglalkozás.

Egy tantárgy vagy tantárgycsoport emelt óraszámú
tanulása, beleépítve a gimnáziumi alapképzésbe.
E képzési formára jellemző:
 11. és 12. évfolyamon egy kötelezően választott
fakultáció,
 érettségi előkészítő magyarból, történelemből és
matematikából a 12. évfolyamon,
 minden évfolyamon két idegen nyelv tanulása kötelező, választható nyelvek: angol, német, olasz.
 heti két hittanóra mind a négy évfolyamon,
 heti egy művészettörténet-óra a 9. és 10. évfolyamon.

VÁLASZTHATÓ EMELT ÓRASZÁMÚ KÉPZÉSEINK:

MATEMATIKA (tagozatkód: 0110)


Heti 5 óra matematika mind a négy évfolyamon, külön csoportban, külön tanárral;

12. évfolyamon heti plusz 1 óra emelt érettségi előkészítő.
Plusz felvételi elvárások: sikeres tantárgyi írásbeli felvételi.
(Erre a tagozatra 2015 októberétől külön felvételi előkészítőt tartunk. Érdeklődni: iskola@kszj.hu)

IDEGEN NYELV: ANGOL (tagozatkód: 0120)


Heti 5 óra angol nyelv mind a négy évfolyamon, külön csoportban, külön tanárral.
Plusz felvételi elvárások: a választott idegen nyelv legalább négyévnyi tanulása és sikeres tantárgyi írásbeli felvételi.

INFORMATIKA (tagozatkód: 0130)


Heti +2 óra 9. és 10. osztályokban az alapórán felül, illetve 2-2 óra a 11. és 12. osztályokban. Informatika
órák száma a négy évfolyamon: 3+3+2+2.
Plusz felvételi elvárások: sikeres tantárgyi szóbeli felvételi.

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA (tagozatkód: 0140)


Heti +2 óra az alapképzés művészeti óráin felül. Művészeti órák száma a négy évfolyamon: 5+4+4+4.
Ajánljuk azoknak, akik a következő pályák iránt érdeklődnek: építész, építészmérnök, belsőépítész, építőmérnök,
tájrendező és kertépítő mérnök, formatervező, divattervező, lakberendező, dekoratőr, kirakatrendező, média

designer, látványtervező, művészettörténész, művészetmenedzser, vizuális és környezetkultúra tanár, festő,
szobrász, grafikus, restaurátor, animációs filmrendező, fotográfus.
Plusz felvételi elvárások: általános alkalmassági vizsga rajzból, amely egyrészt az otthon elkészített munkákon,
másrészt a szóbeli felvételi napján az iskolában elkészített munkákon alapszik.

HUMÁN tantárgycsoport (tagozatkód: 0150)





tantárgyak: irodalom, történelem, filozófiatörténet;
heti +2 óra az alapképzés magyar és történelem óráin felül, 3 szaktanárral;
humán órák száma a négy évfolyamon: 8+8+9+11;
11. évfolyamon a heti 2 órából 1 történelem, minden más évfolyamon egyenlően oszlik meg a képzés a 3 tantárgy között.
Plusz felvételi elvárások: sikeres tantárgyi szóbeli felvételi.
TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK
Alapfokú művészeti iskola: jól felkészült művésztanárok, tágas, jól felszerelt műtermek. Választható tanszakok: grafika és festészet, szobrászat és kerámia, fotó és film.
Szakkörök: francia, informatika (ECDL), énekkar, filmklub stb.
Sportolási lehetőségek és különféle nyári táborok.
A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL
A felvételi eljárás a Köznevelési törvény szerint történik. A jelentkezőknek írásbeli és szóbeli felvételit kell tenniük.

ÍRÁSBELI FELVÉTELI
Központi írásbeli magyar nyelv és irodalomból valamint matematikából.
Az írásbeli vizsgára a jelentkezés a kiadott Tanulói jelentkezési lapon történik, melyet kérünk az iskola titkárságára eljuttatni 2016. december 9-ig.
A felvételi időpontja: 2017. január 21. (szombat) 10 óra.
Pótfelvételi: 2017. január 26. (csütörtök) 14 óra. (Azok részére, akik igazolhatóan nem tudtak részt venni az
írásbelin).

SZÓBELI FELVÉTELI
A szóbeli vizsgára történő jelentkezéshez a Jelentkezési lapot, ill. az Értékelő lap másolatát kell benyújtani.
A szóbeli beszélgetésen a magyar nyelv és irodalomhoz, a hitélethez és a 14 évesek életkori sajátosságainak
megfelelő általános műveltséghez tartozó kérdések kerülnek szóba.
Az emelt óraszámú képzésekre jelentkezők az adott tantárgyakhoz kapcsolódó kérdéseket is kapnak.
A rajz és vizuális kultúrára jelentkezők hozzák magukkal legjobbnak tartott munkáikat.
A szóbeli vizsgára a tanulók hozzák el az általános iskolai ellenőrzőjüket.
A plébánosi/lelkipásztori ajánlással rendelkezők hozzák el az ajánlást.
A felvételi beszélgetés időpontja: 2017. február 27. (hétfő) 14 óra.
Pótszóbeli: 2017. március 2. (csütörtök) 14 óra.
A szóbeli felvételi vizsga időpontjáról külön értesítést küldünk!
PONTSZÁMÍTÁS
Írásbeli pontok: legfeljebb 100 pont a központi írásbeli alapján.
Hozott pontok: legfeljebb 50 pont a matematika, magyar, történelem, idegen nyelv és egy választott tantárgy
7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi jegyeinek összege.
Szóbeli pontok: legfeljebb 50 pont, 25 pont tantárgyi ismeretre + 25 pont az általános tájékozottságra.
Maximális összpontszám: 200.
Gimnáziumunkba olyan tanuló vehető fel, aki a központi írásbeli vizsgán összesítve 40% felett teljesít, illetve
mindkét vizsgatárgyból eredménye meghaladja a 15%-ot. Az emelt óraszámú képzéseknél plusz felvételi elvárások vannak! (Lásd fentebb.)
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük: a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót; azt a tanulót, akinek a lakóhelye, tartózkodási helye az iskola
székhelyén, telephelyének településén található; saját diákjainkat; saját diákjaink testvéreit; a hitüket élő,
keresztény családok gyermekeit. A szóbeli felvételi beszélgetés minden jelentkező számára kötelező!

