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A felvételi

Várható idõpontja:

Általános iskolai tanulmányi eredmények 5. év végén és 6. év 

I. félévében magyar nyelv és irodalom, valamint matematika 

tantárgyakból duplázva (20-20 pont).  Idegen nyelv (10 pont)

Az egységes követelmények szerint szervezett írásbeli 6. osztályos 

tanulóknak:   2022.  január 22.  10:00 óra

 2022. február 26.  9:00 óra

1.  Tanulmányi eredmények

2. A központilag szervezett írásbeli vizsga eredménye

Az írásbeli vizsga magyar nyelvi és matematikai ismereteket 

mérő feladatlap megoldásából áll. (50-50 pont)

A felvételink szempontjai:

Személyes találkozás a tanulóval és szüleivel:

A beszélgetés a tanulóval és szüleivel a jelentkezés meg-

alapozottságáról és az alapítványi működés sajátosságairól a  

felvételi pontszámokat nem befolyásolja.

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.

Jelentkezési határidõ:
Az egységes írásbelire a jelentkezési lapokat iskolánk címére 

kell küldeni, amelynek határideje: 2021. december 3.
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ü Az első és második idegen nyelvből a tanulók folytatják az intenzív 

nyelvtanulást, az első idegen nyelvből felkészülnek a B2-C1 típusú 

(felsőfokú) nyelvvizsgákra

ü idegen nyelvi tagozat 

ü matematika-közgazdaság tagozat

Választási alternatívák a 11. és 12. évfolyamra: 

ü A tanulók maguk döntik el, hogy továbbtanulási céljaik szerint 

milyen speciális osztályban tanulnak tovább, vagy választják az 

általános gimnáziumi ágat

ü biológia - kémia tagozat

ü általános gimnáziumi osztály

A program második szakaszának (11-12. évfolyam) céljai:

ü A 11-12. évfolyamon a tanulókat felkészítjük a közép és emelt 

szintű érettségire, valamint a felsőfokú tanulmányokra

ü matematika – informatika tagozat

ü humán, magyar-történelem tagozat

ü matematika - fizika tagozat

ü 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) 

ü a tanulók természettudományos műveltségének sokoldalú 

megalapozása, motiváció erősítése a fizika, kémia, biológia tantárgyak 

területén (komplex természettudományos oktatás, 7-8. évfolyamon 

erdei iskola) 

ü informatikai ismeretek rendszerezése, gyakorlati alkalmazásának 

elsajátítása

A program első szakaszának (7-10. évfolyam) céljai: 

A hat évfolyamos gimnázium a tehetséggondozás kiemelt 

lehetőségét biztosítja, szerkezete illeszkedik az iskola többszakaszos 

oktatási struktúrájába.

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 kilencedik évfolyamtól a 

tanulók választásuk szerinti második idegen nyelvet is tanulnak, amely 

német, angol, francia vagy olasz nyelv lehet.

A hatosztályos gimnáziumi képzés első szakaszában az emelt szintű 

nyelvi képzés és a magasabb óraszámú informatikaoktatás mellett 

sokoldalú, színes, komplex alapképzés folyik, humán, matematika és 

természettudományi, művészeti, testnevelés és sport területeken. Ezt 

segíti a mindennapos testnevelés, az erdei iskola, kirándulások, 

tehetséggondozó táborok, versenyek, iskolai és osztályprogramok.

A „Lila hétköznapok”...

Hogyan tovább a 10. után?

Miért jó választás a kisgimnázium?

A hatosztályos képzés

ü IDÖ programjai

ü Erdei iskola

ü Diáknapok

ü Tehetséggondozó műhelyek, táborok

ü Gólyatábor (9. osztály előtt)

ü Határtalanul ! program

ü Külföldi csereprogramok

A tanulás mellett színvonalas és mozgalmas diákéletet kínálunk.

ü Sítábor

ü Osztálykirándulások

ü Gólyanap, gólyák bemutatkozása, vetélkedők

ü Témanapok
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