Hat évfolyamos gimnáziumi képzés
emelt szintű nyelvoktatással (angol vagy német nyelv)
Felvételi tájékoztató a 2019/2020. tanévre

A hat évfolyamos képzés, amely a tehetséggondozás kiemelt lehetőségét biztosítja, illeszkedik
az iskola többszakaszos oktatási és szakképzési struktúrájába.

A program első szakaszának (7-10. évfolyam) céljai:
 magas szintű, tartalmas idegen nyelvtudás elsajátítása, a választott első idegen nyelvből
felsőfokú, a második nyelvből középfokú nyelvvizsga szintű ismeret megalapozása
(német nyelvből a különleges, csak iskolarendszerű oktatás során megszerezhető DSD
nyelvvizsgára készítjük fel a tanulókat)
 a tanulók természettudományos műveltségének sokoldalú megalapozása, motiváció
erősítése a fizika, kémia, biológia tantárgyak területén (komplex természettudományos
oktatás, 7-8. évfolyamon erdei iskola)
 informatikai ismeretek rendszerezése, gyakorlati alkalmazásának elsajátítása
A magasabb rendű célok eléréséhez többlet óraszámot biztosítunk.
A hatosztályos képzésben a tanulók választásuk szerint angol, illetve német nyelvből
intenzív, magas szintű nyelvoktatásban részesülnek. Az első nyelvet haladó nyelvként
tanulják mind a hat évfolyamon, felsőfokú nyelvtudásra, B2-C1 típusú nyelvvizsgára tesznek
szert. A felkészítés középpontjában a kommunikációs készség, a biztos nyelvtantudás, valamint
széles körű lexikális, kulturális és civilizációs ismeretek megszerzése áll. A kilencedik
évfolyamtól a tanulók tudásszintjüknek megfelelő csoportokban második idegen nyelvet
tanulnak (német, angol, francia, olasz vagy spanyol nyelvet).
A hatosztályos gimnáziumi képzés első szakaszában (7-10. évfolyam) az emelt szintű nyelvi
képzés és a magasabb óraszámú informatikaoktatás mellett sokoldalú, színes képzés folyik,
humán, matematika és természettudományi, művészeti, testnevelés és sport területeken. Ezt
segíti a mindennapos testnevelés, az erdei iskola, kirándulások, tehetséggondozó műhelyek,
versenyek, iskolai és osztályprogramok.

A program második szakaszának (11-12. évfolyam) céljai:
Az utolsó két évre a hat évfolyamos képzésben is ugyanazok a választási alternatívák, mint a
többi ágazaton tanulóknak. A 11-12. évfolyamon a tanulókat felkészítjük a közép és emelt
szintű érettségire, valamint a felsőfokú tanulmányokra.
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Az első és második idegen nyelvből továbbra is az eredeti csoportjukban tanulnak a hat
évfolyamos képzés diákjai, folytatják az intenzív nyelvtanulást, az első idegen nyelvből
felkészülnek a B2-C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsgákra.
Választási alternatívák a 11. és 12. évfolyamra:
matematika - fizika
matematika - informatika
matematika - közgazdasági
biológia - kémia
magyar - történelem
humán
idegen nyelvi tagozat
általános gimnázium

Felvételi eljárás a hatosztályos képzésben:
A felvételi vizsgálat célja a tanulók képességeinek, érdeklődésének, a jelentkezésük
megalapozottságának megismerése, a felvételről szóló igazgatói döntés minél sokoldalúbb
megalapozása.
Felvételi eljárásunk szempontjai:
1. A Központilag szervezett írásbeli vizsga eredménye.
Az írásbeli vizsga magyar nyelvi és matematikai ismereteket, kompetenciákat mérő
feladatlapok megoldásából áll. (50-50 pont)
2. Tanulmányi eredmények.
Általános iskolai tanulmányi eredmények 5. év végén és 6. osztály I. félévében
a) magyar nyelv- és irodalom, valamint matematika duplázva (20-20 pont)
b) idegen nyelv (10 pont)
Jelentkezési határidők:
1. Az egységes követelmények szerint szervezett írásbelire: 2018. december 7.
(A jelentkezési lap megtalálható lesz iskolánk honlapján, vagy letölthető az Oktatási Hivatal
honlapjáról:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/Kifir_altisk_jelentkezo_taj_2
018_2019.pdf
Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi
eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell
majd használni.
Az írásbeli vizsgára a jelentkezési lapokat az iskola címére kell elküldeni.
2. A középfokú intézménybe, iskolánkba:
A jelentkezési lapok továbbítási határideje: 2019. február 18.
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A jelentkezési lapokat az iskola címére kell elküldeni.
Mivel a hatodikos általános iskolai tanuló a középiskola kilencedik évfolyamnál alacsonyabb
évfolyamára jelentkezik, a szülő egyénileg intézheti a KIFIR felvételi lapok (jelentkezési lapok,
tanulói adatlap) kitöltését. Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat az Oktatási
Hivatal a honlapján – a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális
beiskolázási időszak (2018/2019. tanév) menüpont alatt – fogja nyilvánosságra hozni, a jelentkezési
időszakot megelőzően, várhatóan 2019. január első felében.
(https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2018/KIFIR_kiadvany_20180907.
pdf)

A felvételi időpontja:
Az egységes követelmények szerint szervezett írásbeli 6. osztályos tanulóknak:
2019. január 19. (szombat) 10 óra
Személyes találkozás, beszélgetés a tanulóval és szüleivel:
2019. február 23. (szombat) 9 óra
A személyes találkozás a tanulóval és szüleivel a jelentkezés megalapozottságáról és az alapítványi
működés sajátosságairól a felvételi pontszámokat nem befolyásolja. A felvételi döntésnél azonos
pontszám esetén előnyt jelent: Hátrányos helyzet (jogszabály szerint igazolható), testvér idejár vagy
idejárt.
Amennyiben sajátos nevelési igényű tanuló jelentkezik az iskolába, az igazgató egyéni eljárásrendet
alkalmazhat a Köznevelési Törvény és a szakértői vélemény alapján.
Az iskola alapítványi fenntartású intézmény, fenntartója a Neumann Iskola Alapítvány. Céljai ennek megfelelően pedagógiai szolgáltatásai is - meghaladják az alapellátás szintjét, ezért a tanulók
szüleitől hozzájárulást kérünk az iskolai fejlesztések támogatásához, a működési költségekhez.
Nyílt napok iskolánkban: 2018. november 7-8. és 2018. november 21-22. 8 órától.
2019. január 9. tájékoztató 14:00
Részletesebb felvilágosítással szívesen állunk rendelkezésre személyesen vagy telefonon!
Kocsis Emese igazgatóhelyettes, a hatosztályos képzés felelőse 36/536-088, 536-070/129. mellék
Dr. Liptainé Reszegi Ágnes igazgatóhelyettes 36/536-073, 536-070/113. mellék
www.nejanet.hu
OM azonosító: 031603
A hatosztályos képzés kódja: 0004
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