
Új kapcsolattartó rendszer a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban 

 

A Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban az idén a szokásos négy helyett öt osztályt indítottunk, 

mert két hat-évfolyamos osztály indult 26-27 fővel. Jövőre is két hatosztályost indítunk! 

 

1. A Szalézi Gimnáziumban megkezdődött a 2014/15-ös tanév előkészítése. Jövőre 

 két 6-évfolyamos emelt szintű angol 

 egy 5-évfolyamos nyelvi előkészítő 

 egy 4-évfolyamos matematika –történelem–informatika specifikációs osztály indul 

 

Változás, hogy a 6-évfolyamos osztályba jelentkezőknek nem kell egységes írásbelit tenniük, 

ők a 6. osztályos félévi tanulmányi eredményük alapján kerülhetnek be a Gimnáziumba. A 4- 

és 5-évfolyamosok számára továbbra is kötelező az egységes írásbeli vizsga. 

 

2. Új kapcsolattartási rendszert vezettünk be az általános iskolások számára 

 

250 elektronikus levelet küldtünk a 6. és 8. osztályosoknak a felvételi előkészítő 

programjainkról 

 létrejött a Facebook.com/szalezigimi kapcsolattartó oldal 

 golya2014@sagim címre várjuk a jelzéseket, kérdéseket, problémákat 

 

Programjaink a 8. osztályosok számára október 11-én (pénteken) 15.00 órakor: 

 Nyelvparádé – teadélután minden idegen nyelven 

 Tiéd a világ – természettudományi játékok, érdekességek, feladatok 

 Barangolás a történelmi korokban – misztikus történelmi kalandok és játékok 

a programok forgószínpad-szerűen sorban meglátogathatók! 

 

Programjaink a 6. osztályosok számára október 12-én (szombaton) 9.00 órától: 

 6 óra játék, 6 óra izgalom a 6-osztályosoknak 

6-fős 6-odikos csapatok 6 állomáson játszanak és vetélkednek 

 

Október 25-én (szombaton) 16.00 órától „Kenyérlángos szalézi módra” a 6. és 8. 

osztályos diákok és szüleik számára: kötetlen beszélgetés és kenyérlángos sütés a 

plébánián. Lehetőség nyílik az atyákkal és a tanárokkal való beszélgetésre. 

 

3. Megváltozik és kiegészül a hagyományos nyílt napunk 

 

November 20-án 8.00 órától Nyílt napot tartunk, ahol az érdeklődők bepillanthatnak a 

szalézis órák és a Szalézi Gimnázium mindennapjaiba. 

 

November 29-én (szombaton) 18-22 óra között Kelepelő Szalézi Klubot tartunk a 6. és 

8. osztályos érdeklődő tanulók számára, amelyen részt vesznek a Gimnázium 7-8-9. 

osztályos tanulói is. 

 

4. Fontos időpontok 

 A 4-5-évfolyamos osztályokba jelentkezők december 10-ig nyújthatják be az egységes 

írásbelire történő jelentkezésüket. 

 A 4-5-évfolyamosok számra az egységes írásbelit 2014. január 18-án rendezzük. 

 A 6-évfolyamosok 2014. február 10-ig nyújthatják be jelentkezési lapjukat! 


