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Felvételi információkMi teszi a „lila” hétköznapokat
 felejthetetlenné?

1.  Általános iskolai tanulmányi eredmények a 7. év végén és 

a 8. év I. félévében (kötelezõen: magyar nyelv és irodalom, 

matematika tantárgyakból, valamint választottként 

három, a tanuló számára legkedvezõbb tantárgyak a 

következõkbõl: történelem, földrajz, biológia, kémia, 

fizika és idegen nyelv).

2022. január 22.  10:00 óra

Beszélgetés a tanulóval és szüleivel:

 2022. február 26.  9:00 óra

Központi írásbeli időpontja:

Felvételi az Arany János Tehetséggondozó Programba: 

2022. január 21-22.
A felvételink szempontjai:

2. A központilag szervezett írásbeli vizsga a magyar nyelvi és 

matematikai ismereteket mérő feladatlap megoldásából  

áll.

A beszélgetés a tanulóval és szüleivel a jelentkezés meg-

alapozottságáról és az alapítványi működés sajátosságairól a  

felvételi pontszámokat nem befolyásolja.

Az egységes követelmények szerinti írásbelire:

Jelentkezési határidõ:

 2021. december 3.

Jelentkezés a középiskolába:  2022. február 18.

A Neumann  Nyílt Napok (október 14., november 3. és 

16.) programjáról és a beiskolázási tudnivalókról 

bővebb információt olvashat a www.nejanet.hu oldalon 

vagy az iskola Facebook oldalán.
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Hogyan tovább 10. után?

Itt igazán otthon érezheted magad!

Miért jó választás a Neumann?

Gyere a Neumannba! Segítünk!

Szeretnél bekapcsolódni nemzetközi csereprogramokba?

Szeretnéd, ha több nyelvvizsgád is lenne a nálunk választható 
nyelvekből?

Vagy inkább orvos, biológus, vegyész, jogász, újságíró, 
művész szeretnél lenni?

Azt tervezed, hogy mérnökként, informatikusként, gazdasági 
szakemberként váltod meg a világot?

Téged is vonz, hogy egy Európai Nyelvi Díjas iskolában tanulj 
idegen nyelveket?

Biztos vagy abban, hogy nyolcadik osztályos tanulóként 
visszavonhatatlan döntést tudsz hozni saját jövődről?

Szívesen csiszolnád nyelvtudásod anyanyelvi tanárok 
segítségével?

 a 9-10. évfolyamon alapozó ismereteket tanulsz, 

 a 11-12. évfolyamon intenzív felkészítést kapsz a magad 

választotta felsőfokú tanulmányokhoz.

Egyedülálló képzési struktúránk lehetőséget biztosít álmaid 

megvalósításához. A képzés tartalma garancia az ország 

vezető egyetemeire való bejutáshoz, a felsőfokú tanulmányok 

megalapozásához.

Mi abban hiszünk, hogy ehhez 2-3 középiskolai évre még 

szükséged van. Ezalatt megismerheted önmagad, 

tehetséged, lehetőségeidet, és érdemi segítséget kaphatsz 

szüleidtől, tanáraidtól. Képes leszel megfogalmazni saját 

céljaidat, és a célhoz vezető utakat. Éppen ezért 

Speciális (tagozatos)  osztályok

 matematika - fizika,

 biológia - kémia, 

 matematika-közgazdaság, 

 matematika - informatika,  

Általános gimnáziumi osztály

A technikumi osztály és a két tanítási nyelvű osztály nem válik 

szét a 10. évfolyam után. (Jellegénél fogva osztatlan képzés.)

 humán, magyar-történelem,

  idegen nyelvi tagozat

Barátságos iskola, kellemes hangulatú kollégiumok várnak.

Várunk speciális osztályainkba!

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés

Két nyelvből intenzív, emelt óraszámú oktatás. 
Sokszínű tehetséggondozás matematika-

informatika és biológia-kémia tantárgyakból. 
(4 éves képzés)

Arany János Tehetséggondozó Program

Nézze meg AJTP tájékoztatónkat!
(5 éves képzés)

civilizációs ismeretek. (5 éves képzés)

Európai Uniós két tanítási nyelvû osztály 

Angol nyelven is oktatott tantárgyak és 

Nyelvi elõkészítõ osztály (angol vagy német) 
Idegen nyelv és digitális kultúra (informatika)  

tantárgyakból emelt óraszámú oktatás. 
Választható tehetséggondozás (plusz óra) 

matematika és digitális kultúra (informatika) 
tárgyakból (5 éves képzés)

(5 éves képzés)

választható szakképesítés: informatikai rendszer- 
és alkalmazás-üzemeltető technikus vagy 

szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus. 

Technikum - Informatikai és távközlési ágazat 

Technikum - Gazdálkodási és menedzsment 

ágazat megszerezhető szakképesítés: pénzügyi- 
számviteli ügyintéző (5 éves képzés)

Hat évfolyamos gimnáziumi képzés
 Idegen nyelvből intenzív, magas szintű oktatás.

(6 éves képzés)
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