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A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a 2018/2019. tanévre
Felvételt hirdetünk az általános iskolák 4. osztályos tanulóinak nyolc évfolyamos gimnáziumi
osztályba.
0001 tagozat kód 4. osztályos tanulók részére nyolc évfolyamos tantervű gimnáziumi
osztályt indítunk.
Az 5-8.évfolyamon kiemelten tanítjuk az angol nyelvet.
A 9-10.évfolyamon emeltszintű biológia vagy emelt óraszámú informatikamatematikai csoportokat indítunk.
Tehetséges sportolók gimnáziumi képzését támogatjuk.
Felvételi eljárási rend ütemezése:
2017.12.08.

2018.01.20. 10,00
2018.01.25. 14,00
2018.02.08.
2018.02.19.
2018.02.22-23.
2018.03.14.
2018.03.21-22.
2018.04.27.

a tanulók jelentkezése az írásbeli vizsgákra az egységes követelmények
szerint írásbeli vizsgát szervező 8 évfolyamos gimnáziumba
írásbeli felvételi vizsgák a nyolc évfolyamos gimnáziumokban
pótló írásbeli felvételi vizsga
az írásbelit szervező nyolc évfolyamos gimnázium értesíti a tanulókat
az írásbeli eredményéről
Jelentkezési lap továbbítása a középfokú iskolának, a Tanulói adatlap
a Felvételi Központnak (a tanuló közvetlenül is megküldheti a kétféle
lapot)
szóbeli meghallgatás (beosztás az iskola honlapján)
jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala
tanulói adatlapok módosításának lehetősége
a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés megküldése a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak

Felvételi beszámítás aránya:
50 % - központi (matematika, magyar)
25 % - 3. év végi és 4. félévi tanulmányi eredmény
25 %- szóbeli meghallgatás eredménye (matematika, magyar)
Egyéb fontos információk:

- a jelentkezési laphoz központi értékelő lap fénymásolatának csatolása kötelező
- a tanulási, magatartási nehézségekkel (BTMN) küzdő tanulók esetén–
szülői kérvényt és szakvéleményt csatolni kell a jelentkezési laphoz
- a felvételire személyazonosításra hozza magával a diákigazolványát
-a felvételire hozzon magával körzőt, vonalzót, tollat (számológép nem használható!)
-a kiértékelt feladatlapok megtekintése 8 napon belül megtörténik
- a szóbeli vizsgára hozza magával tájékoztató füzetét vagy az e-napló osztályozó napló, valamint
a bejegyzések, beírások oldalának kivonatát

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÁST tartunk 2017. november 8-án 800 órai kezdettel.
Helye: táncterem
NYÍLT ÓRÁKAT SZERVEZÜNK 2017. november 8-án az 5.b osztályban

900 -920 Matematika: Baloghné Solti Gyöngyi
900 -920 Magyar irodalom és nyelvtan: Miákits Timár Zsuzsanna
925 - 945 Természettudományi gyakorlatok: Adorjánné Káldi Boglárka
925 - 945 Informatika: Novozánszkyné Babják Bernadett
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Százhalombatta, 2017. október 18.
dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető
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A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA
a 2018/2019. tanévre
8. osztályos tanulók részére
0002 Tagozat kód:
0003 Tagozat kód:

emelt óraszámú informatika-matematika csoport
emelt szintű biológia csoport

Elsősorban azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik kedvet és érdeklődést
tanúsítanak az informatika és matematika, vagy a biológia iránt.
A nyolc évfolyamos gimnáziumi tagozatunk 9.b osztályába becsatlakozó tanulóknak
½ osztálynak emelt óraszámú informatika és matematika, ½ osztálynak emeltszintű
biológia képzést biztosítunk.
Tanulóink első idegen nyelvként angolt tanulnak középhaladó szintről,
második idegen nyelvként kezdő olasz és kezdő német nyelvek közül
választhatnak.
Intézményünk felvállalja a kiemelten tehetséges sportolók gimnáziumi képzését
(mentesítést kaphatnak a készségtárgyak óralátogatásai alól).
A felvételi eljárás szabályai:

1.

2.

tanulmányi eredmény – 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi tanulmányi
eredmény átlaga (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol
nyelv, fizika, kémia, földrajz, biológia, informatika tantárgyakból).
központilag kiadott egységes kompetenciaalapú írásbeli vizsga eredménye
(magyar és matematika)

Felvételi beszámítás aránya:

50 % - központi (matematika magyar)
50 % - 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmény
Felvételi eljárási rend ütemezése:
2017.12.08.
a tanulók jelentkezése az írásbeli vizsgákra az egységes
követelmények szerint írásbeli vizsgát szervező 8
évfolyamos gimnáziumba
2018.01.20. 10,00 írásbeli felvételi vizsgák a nyolc évfolyamos
gimnáziumokban
2018.01.25. 14,00
pótló írásbeli felvételi vizsga
2018.02.08.
az írásbelit szervező nyolc évfolyamos gimnázium értesíti a
tanulókat az írásbeli eredményéről
2018.02.19.
Jelentkezési lap továbbítása a középfokú iskolának, a
Tanulói adatlap a Felvételi Központnak (a tanuló
közvetlenül is megküldheti a kétféle lapot)
2018.03.14.
jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala
2018.03.21-22.
tanulói adatlapok módosításának lehetősége
2018.04.27.
a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés
megküldése a jelentkezőknek és az általános iskoláknak
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Egyéb fontos információk:


a jelentkezési laphoz központi értékelő lap fénymásolatának csatolása
kötelező



a tanulási, magatartási nehézségekkel (BTMN) küzdő tanulók esetén– szülői
kérvényt és szakvéleményt csatolni kell a jelentkezési laphoz



a felvételire személyazonosításra hozza magával a diákigazolványát



a felvételire hozzon magával körzőt, vonalzót, tollat (számológép nem
használható!)



a kiértékelt feladatlapok megtekintése 8 napon belül megtörténik

Az érdeklődő szülőket, tanulókat szeretettel várjuk
2017. november 15-én - szerda Nyílt napunkra gimnáziumunkba!
A nyílt napon való részvételhez regisztráció szükséges. A regisztrációról szükséges
tudnivalókat november 2-án tesszük közzé honlapunkon.
A felvételivel kapcsolatos további tájékoztatás kapható Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezetőtől és Adorjánné Káldi Boglárka intézményvezető helyettestől.
(Telefon: 06-23-355-013)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Százhalombatta, 2017. október 18.

dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető
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A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA
a 2018/2019. tanévre
8. osztályos tanulók részére
0004 Tagozat kód:
0005 Tagozat kód:

kezdő angol nyelvi előkészítő osztály
haladó angol nyelvi előkészítő osztály

Elsősorban azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik nagy kedvet és
érdeklődést tanúsítanak az idegen nyelvek iránt.
Heti 16 óra angol, 3 óra német vagy olasz nyelv és 4,5 óra informatika oktatást
biztosítunk. A fennmaradó óraszámban matematikából, magyar nyelv és irodalomból
szinten tartást valamint testnevelést és társastáncot tanítunk.
9.a osztálytól felmenő rendszerben emelt szintű idegen nyelvi képzést biztosítunk.
Cél: emelt szintű idegen nyelv érettségi és nyelvvizsgák megszerzése.
Intézményünk felvállalja a kiemelten tehetséges sportolók gimnáziumi képzését
(sportszerződés).
A felvételi eljárás szabályai:
1. 0004-0005 tagozaton tanulmányi eredmény – 7. osztályos év végi és 8.
osztályos félévi tanulmányi eredmény átlaga (magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem, fizika, kémia, földrajz, biológia, informatika
tantárgyakból).
2. 0004-005 tagozaton az idegen nyelv 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi
érdemjegyek átlaga súlyozottan (kétszeresen) beszámítva.
3. 0004-0005 tagozaton központilag kiadott egységes kompetenciaalapú írásbeli
vizsga eredménye (magyar és matematika)
4. 0005 tagozaton szóbeli felvételi angol nyelvből
Felvételi beszámítás aránya a 004 tagozaton
50 % - központi (matematika, magyar)
50 % - 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmény
Felvételi beszámítás aránya a 005 tagozaton
50 % - központi (matematika, magyar)
25 % - 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmény
25 % - szóbeli felvételi (angol)
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Felvételi eljárás ütemezése:
Felvételi eljárási rend ütemezése:
2017.12.08.
a tanulók jelentkezése az írásbeli vizsgákra az egységes
követelmények szerint írásbeli vizsgát szervező 8 évfolyamos
gimnáziumba
2018.01.20. 10,00
írásbeli felvételi vizsgák a nyolc évfolyamos gimnáziumokban
2018.01.25. 14,00
pótló írásbeli felvételi vizsga
2018.02.08.
az írásbelit szervező nyolc évfolyamos gimnázium értesíti a
tanulókat az írásbeli eredményéről
2018.02.19.
Jelentkezési lap továbbítása a középfokú iskolának, a Tanulói
adatlap a Felvételi Központnak (a tanuló közvetlenül is
megküldheti a kétféle lapot)
2018.03.14.
jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala
2018.03.21-22.
tanulói adatlapok módosításának lehetősége
2018.04.27.
a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés megküldése a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak
Egyéb fontos információk:







a jelentkezési laphoz központi értékelő lap fénymásolatának csatolása
kötelező
a tanulási, magatartási nehézségekkel (BTMN) küzdő tanulók esetén szülői
kérvényt és szakvéleményt csatolni kell a jelentkezési laphoz
a felvételire személyazonosításra hozza magával a diákigazolványát
a felvételire hozzon magával körzőt, vonalzót, tollat (számológép nem
használható!)
a kiértékelt feladatlapok megtekintése 8 napon belül megtörténik

Az érdeklődő szülőket, tanulókat szeretettel várjuk
2017. november 15-én - szerda Nyílt napunkra gimnáziumunkba!
A nyílt napon való részvételhez regisztráció szükséges. A regisztrációról szükséges
tudnivalókat november 2-án tesszük közzé honlapunkon.
A felvételivel kapcsolatos további tájékoztatás kapható Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezetőtől és Adorjánné Káldi Boglárka intézményvezető helyettestől.
(Telefon: 06-23-355-013)
Százhalombatta, 2017. október 18.

dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető

Arany János Általános Iskola és Gimnázium
OM azonosító: 032585
2440 Százhalombatta, Szent István tér 1.
Tel.: 23/355-013 Fax: 23/358-538
E-mail: arany@battanet.hu

A nyílt nap programjai
Időpont
800 – 845

900 – 945

Tartalom/helyszín

Pedagógus

Szülői tájékoztató

dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető

fsz. tornaterem
„Ahogy mi látjuk…”
tájékoztató diáknyelven

dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető

fsz. tornaterem
1000 – 1020

angol dráma 9.ny kezdő csoport

Alföldi Angéla

1000 – 1020

német nyelv 9.b osztály

Borsa Zsuzsa

1000 – 1020

társas tánc 9.ny 1 csoport

Bokodi Erika

1000 – 1020

informatika 10. b osztály
informatika csoport

Valkainé Major Gabriella

1025 – 1045

történelem 8.b osztály

1025 – 1045

angol nyelvtan 9.ny haladó
csoport

1025 – 1045

olasz nyelv 10.b osztály 1.
csoport

1025 – 1045
1000 – 1045

biológia 9. b osztály
pályaválasztási tanácsadás

Bálint Ákos
Tubolyné Szél Brigitta
Szabó Orsolya

dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó
Gáspárné Boácz Margit

Százhalombatta, 2017. október 18.

dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető

