TÁJÉKOZTATÓ A JÁRVÁNYHELYZET MIATT MÓDOSÍTOTT
GIMNÁZIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZATUNKRÓL
Kedves Leendő Gimnazistáink!
Kérjük nagyon figyelmesen olvassátok el a továbbiakat, nehogy valami fontosról megfelejtkezzetek!
A járványhelyzet miatt az eredetileg személyes jelenléttel tervezett szóbeli meghallgatások részben
elmaradnak, részint módosulnak az alábbiak szerint:
Változatlan marad, hogy minden jelentkezőt a hozott pontszáma (max. 50 pont), a központi felvételin
szerzett pontjai (max. 100 pont) és egy általunk adott pontszám, KSZJ-pont (max. 50 pont) alapján
fogunk a felvételi sorrendben elhelyezni. A KSZJ-pontokat tagozatonként különböző elemekből alakítjuk ki, így ha több tagozatra is jelentkeztél tagozatonként eltérhet a felvételi pontszámod!
Mi szükséges az egyes tagozatokra való jelentkezéshez?
I. MOTIVÁCIÓS LEVÉL
Minden jelentkezőtől – tagozatválasztástól függetlenül – kérünk egy saját kézzel írt motivációs levelet, amiben szeretnénk, ha a a következőkről írnátok:
 Rövid bemutatkozás (név, általános iskola)
 Családról néhány mondat
 Önjellemzés
 Mit szeretsz, mit nem szeretsz?
 Miben vagy jó, ügyes?
 Mi érdekel?
 Mit csinálsz a szabadidődben?
 Milyen céljaid vannak?
 Miért jelentkezel iskolánkba?
 Hitélet (Ez nem kötelező, akkor írj róla, ha van ez ügyben mondandód!)
 Milyen vallású vagy, meg vagy-e keresztelve?
 Hogyan vélekedsz a saját hitedről?
 Részt veszel-e, és ha igen, akkor milyen módon valamilyen egyházi közösség (például
a plébániád) életében?
A kézzel írt motivációs levelet digitalizáld (fotózd le vagy szkenneld be) és 2021. 03. 05. 16 óráig
küldd el csatolva a felveteli@edu.kszj.hu e-mail címre! Az e-mail tárgyába a nevedet írd be!
II. A további kéréseink tagozatonként különböznek, így érdemes mindenkinek a rá vonatkozó tudnivalókat tanulmányoznia! Természetesen, ha több tagozatot is megjelöltél, akkor mindegyikhez olvasd el
a megfelelő részt!
ÁLTALÁNOS KÉPZÉS (tagozatkód: 1000)
Itt csak a motivációs levél elküldését kérjük tőled, a KSZJ-pontokat ennek alapján, valamint az eddigi iskolai, tanulmányi teljesítményed alapján fogjuk kialakítani.

ANGOL TAGOZAT (tagozatkód: 1100)
Ha ide jelentkezel, mindenképpen részt kell venned egy előzetes beosztás alapján, a járványügyi előírások betartásával szervezett szóbeli meghallgatáson. A részvétel nélkül, illetve ha nem éred el
megszerezhető pontok 10%-át, nem tudunk rangsorolni. A KSZJ-pontokba ennek a meghallgatásnak az eredménye és a motivációs levél fog beleszámítani. ( A szóbeli meghallgatásról szóló részletesebb információkat az 1. sz. melléklet tartalmazza)
INFORMATIKA TAGOZAT (tagozatkód: 1200)
Itt is csak a motivációs levél elküldését kérjük tőled, a KSZJ-pontokat ennek alapján, valamint az
eddigi iskolai, tanulmányi teljesítményed alapján fogjuk kialakítani súlyozottan a matematika központi felvételi eredménye és az eddigi informatika jegyeid figyelembe vételével.
RAJZ és VIZUÁLIS KULTÚRA TAGOZAT (tagozatkód: 1300)
Ha erre a tagozatra jelentkezel, akkor a motivációs levél mellett egy „e-portfóliót” is kérünk tőled. Ez
azt jelenti, hogy le kell fotóznod a legjobbnak ítélt alkotásaidat (rajz, festmény, kisplasztika, kerámia,
stb.) és ezeket a fotókat (max. 10-et) egy fájlba rendezve, lehetőleg pdf formátumban küldd el nekünk ugyanabban az e-mailben, amihez a motivációs leveledet is csatolod! Ügyelj arra, hogy a csatolt fájl ne legyen túl nagy méretű, hogy elküldhető legyen! A KSZJ-pontokat az e-portfólió és a
motivációs levél együttes figyelembe vételével fogjuk meghatározni.
A legfontosabb tudnivalók összefoglalva:
Minden kért anyag beküldési határideje 2021. március 5., péntek 16 óra!
Az anyagokat csatolva e-mailben a felveteli@edu.kszj.hu címre kérjük!
Pontszámítás:
Hozott (50) + Központi felvételi (100) + tagozatonként eltérő KSZJ-pontok (50)
KSZJ-pontok tagozatonként
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motivációs levél
motivációs levél
motivációs levél
motivációs levél
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írásbeli pontszám 10. fotó az eddigi
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Bármely felmerülő kérdésed esetén keresd iskolánk titkárságát!
VÁRJUK AZ ANYAGAIDAT, VÁRUNK TÉGED!

1. számú melléklet
ANGOL TAGOZAT - SZÓBELI FELVÉTELI ELBESZÉLGETÉS
Az angol szóbeli felvételi vizsgán a felvételiző kommunikációs készségét mérjük.
Az 5-10 perces beszélgetés során azt mérjük, mennyire ismeri a tanuló az alapvető témakörök szókincsét, tudja-e alkalmazni azokat a nyelvtani szerkezeteket, amelyek ismeretét és
használatát az angol tagozaton elvárjuk.
A szóbeli vizsga részei:
 Bemelegítő kérdések
 Kötetlen társalgás (melynek témáját egy-egy kép adja meg).
Témakörök:
1. Család, barátok, emberek leírása (külső-, belső tulajdonságok, ruhák és testrészek)
2. Napirend
3. Szabadidő (hobbik és sport)
4. Ünnepek (családi, vallási ünnepeink)
5. Vásárlás (ruhák, élelmiszer)
6. Utazás
7. Időjárás, évszakok
8. Iskola
9. Nyaralás
10. Otthon (az otthon bemutatása, helyiségek)
A következő nyelvtani szerkezetek ismerete és magabiztos használata ajánlott:










Egyszerű és folyamatos jelen, egyszerű és folyamatos múlt, befejezett jelen
Egyszerű jövő és a „to be going to” szerkezet
Az állító, kérdő és tagadó mondatok szerkezete
Segédigék (can, could, must, should)
Melléknevek és fokozásuk
„There is/are” szerkezet
Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek
Helyre és időre vonatkozó elöljárószavak
Számok, többes szám, megszámlálhatóság

