A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium felvételi tájékoztatója
a 2018/2019-es tanévre
OM azonosító: 201492
A gimnázium telefonszáma: 48-510-050
Az iskola címe: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.
E-mail címe: direktor@sagim.hu
Honlap: direktor.szalezi@gmail.com
A pályaválasztási felelős: Molnárné Marczis Erzsébet igazgatóhelyettes

1. A 2017/2018-as tanévben indítandó osztályaink
Kódja

Évfolyamok
száma

Tanulmányi terület
Az alkalmazott tanterv típusa, az oktatás fő jellemzői

Felvehető
Osztály
Fő

Szakirányú gimnáziumi osztály a felvett diákok
választása szerint a 9-12. évfolyamon emelt szintű
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történelem vagy emelt szintű matematika specifikációval
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és az adott szakirányra történő emelt szintű érettségire
történő felkészítéssel
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Öt évfolyamos emelt szintű angol nyelvi osztály a 9.
évfolyamon 9/Ny nyelvi előkészítő évfolyammal
Hat évfolyamos gimnáziumi osztály emelt szintű idegen
nyelvoktatással
Hét évfolyamos gimnáziumi osztály a 7. évfolyamon
7/Ny nyelvi előkészítő évfolyammal

2. Minden jelentkező számára központi írásbeli felvételi vizsgát tartunk anyanyelvből
és matematikából.
a) Az írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 20. 10.00 óra
A pótló írásbeli időpontja: 2018. január 25. 14.00 óra
b) A központi írásbeli vizsga után szóbeli meghallgatást nem tartunk.
c) A központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés módja: az Oktatási Hivatal vagy az
intézmény honlapjáról letölthető jelentkezési lapnak az intézménybe való benyújtásával
(postai úton vagy személyesen).
Az írásbeli vizsgára történő jelentkezés határideje 2017. december 8.
A felvételi döntés a 4- és 5 évfolyamos osztályokba jelentkező nyolcadik osztályos tanulók
esetében az általános iskolából hozott 7. osztályos év végi, 8. osztályos félévi tanulmányi
eredmények és a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal

megszervezett írásbeli vizsga eredményei alapján történik. A felvételi pontszám 50%-át az
általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar, történelem, matematika, fizika
és idegen nyelvi osztályzatok átlaga, 25%-át az anyanyelvi egységes írásbeli, 25%-át pedig
a matematika egységes írásbeli pontszáma képezi.
A felvételi döntés a 6-és 7 évfolyamos osztályokba jelentkező hatodik osztályos tanulók
esetében az általános iskolából hozott 6. osztályos félévi tanulmányi eredmények és a
központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli
vizsga eredményei alapján történik. A felvételi pontszám 50%-át az általános iskola 6.
osztály félévi osztályzatainak átlaga, 25%-át az anyanyelvi egységes írásbeli, 25%-át pedig
a matematika egységes írásbeli pontszáma képezi. Feltétlenül javasoljuk, hogy a 7
évfolyamos képzésre jelentkező 6. osztályosok párhuzamosan a 6 évfolyamos osztályba
történő jelentkezésüket is adják be.
Az azonos pontszámot elérő tanulók esetében követendő szabályokat az iskola házirendje
tartalmazza.
4. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése és oktatása
Gimnáziumunk alapító okirata nem tartalmazza a sajátos nevelési igényű tanulók integrált
nevelését és oktatását, így a felvételi vizsgán számukra kedvezményt nem tudunk biztosítani.
5. A gimnáziumban oktatott idegen nyelvek és a nyelvoktatás formái: első idegen
nyelvként angol nyelv; második idegen nyelvként német, orosz, francia vagy latin, a tanuló
szabad választása alapján.
6. Az emelt szintű érettségire való felkészítés: magyar, történelem, matematika, angol és
német nyelv, biológia, fizika, kémia, földrajz, testnevelés és informatika tantárgyakból
biztosított az intézményben.
7. A nyílt nap időpontja: 2017. október 18-án 8.00-tól 11.00 óráig.

Kazincbarcika, 2017. szeptember 25.

Petróczi Gábor s.k.
igazgató

