
KSZJ - ZSÁMBÉK

GIMNÁZIUMI
FELVÉTELI

TÁJÉKOZTATÓ
2023–2024-es tanév

IDEGEN NYELVEK:
ANGOL
NÉMET
OLASZ

FRANCIA

TAGOZATOK:
ANGOL
NÉMET

DIGITÁLIS KULTÚRA
VIZUÁLIS KULTÚRA

AZ ISKOLA ADATAI

 

OM azonosító: 032464

A feladatellátási hely kódja: 001

A tanulmányi területek kódjai:

Általános képzés: 1000

Angol tagozat: 1100

Német tagozat: 1200

Informatika tagozat: 1300

Rajz és vizuális kultúra tagozat: 1400

NYÍLT NAP
(szülők és diákok részére)

2022. november 23., 8.00–12.00
Előzetes regisztráció szükséges,  

részletek a honlapon lesznek elérhetők.

megszerezhető 50 pont legalább 40 %-át, azokat a hozott pontjaiktól  
függetlenül nem tudjuk rangsorolni ezen a tagozaton.
A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK ÖSSZEFOGLALVA:

1. A SZÓBELI FELVÉTELI ELJÁRÁST 2023.  
 MÁRCIUS 6 – 10. KÖZT TARTJUK.

2. MINDEN KÉRT ANYAG BEKÜLDÉSI HATÁR-
 IDEJE 2023. FEBRUÁR 17.,  PÉNTEK 16 ÓRA! 

3. AZ ANYAGOKAT CSATOLVA E-MAILBEN A 
 FELVETELI@EDU.KSZJ.HU CÍMRE KÉRJÜK!

Pontszámítás:

Bármely felmerülő kérdésed esetén keresd bizalommal iskolánk titkárságát!

VÁRJUK AZ ANYAGAIDAT, VÁRUNK TÉGED!

CÍM: 2072 ZSÁMBÉK, ZICHY TÉR 3.
TELEFON: 23/565 567

E-MAIL: ISKOLA@KSZJ.HU
HONLAP: WWW.KSZJ.HU

Hozott (50) + Központi felvételi (100) + tagozatonként eltérő KSZJ-pontok (50)

KSZJ-pontok tagozatonként

ÁLTALÁNOS ANGOL-NÉMET INFORMATIKA RAJZ és VK

motivációs levél motivációs levél motivációs levél motivációs levél

kompetencia-
mérő szóbeli

célnyelvi  
kompetenciát mérő 
szóbeli 
meghallgatás

informatikai  
kompetenciákat 
vizsgáló gyakorlat

e-portfólióban
elküldött maxi-
mum 10. fotó az 
eddigi munkákról 
és gyakorlati 
feladatmegoldás, 
szabad-
kézi rajzfeladat



KEDVES LEENDŐ GIMNAZISTÁINK!

Kérjük, nagyon figyelmesen olvassátok el a továbbiakat, nehogy valami  
fontosról megfelejtkezzetek!

ISKOLÁNKRÓL
Az intézmény fenntartója a Premontrei Kanonokrend Gödöllői Apátsá-
ga. Katolikus iskolánk a Zsámbékon több száz éve jelenlévő premont-
rei szellemiséget képviseli, de várjuk a más vallású családok gyermeke-
it is, akik az iskola értékrendjével azonosulni tudnak. Iskolánk olyan 8+4  
évfolyamos összetett iskola, ahol alap- és középfokú oktató-nevelő munka  
és 12 évfolyamos alapfokú művészeti oktatás folyik.

OKTATÁSI-NEVELÉSI CÉLJAINK, KIEMELT ÉRTÉKEINK, JELLEMZŐ-
INK: 

•  A keresztény értékrendet magukénak érző fiatalok nevelése – 
 ennek érdekében minden évfolyamon  
 mindenkinek heti két kötelező hittanórája van.

•  Eredményes felkészítés a felsőfokú  
 tanulmányokra. Oktatásunk hangsúlyos 

 területei: matematika, idegen nyelvek, művészetek, humán órák.
•  Iskolánkban első idegen nyelvként angol és német,  
 második idegen nyelvként angol, német, olasz

 és francia nyelvet lehet tanulni1.   
 Minden gimnazistának két idegen nyelv tanulása kötelező.

•  Közösségi programokkal segítjük elő a  
 leendő felnőttek társadalmi szerepvállalását.  
 Az átlagosnál nagyobb általános  
 műveltség elérése is céljaink között van.

A 2023-24-ES TANÉVBEN A KÖVETKEZŐ TAGOZATOK 
INDÍTÁSÁT TERVEZZÜK:
ÁLTALÁNOS TAGOZAT (TAGOZATKÓD: 1000)

• A tagozaton az államilag előírt óraszámok szerinti  
 gimnáziumi képzés folyik, amely tartalmazza a katolikus  
 iskolákra jellemző hittanoktatást, és iskolánk

 saját tantárgyi preferenciáit is.
• 11-12. évfolyamon egy fakultáció választása kötelező.
• Megemelt óraszámokkal folyik az érettségi előkészítés magyarból, 

 töténelemből és matematikából a 11-12. évfolyamon.
• Minden évfolyamon két idegen nyelv tanulása  
 kötelező, választható nyelvek: angol, német, olasz, francia.

ANGOL HALADÓ TAGOZAT (TAGOZATKÓD: 1100)
• Heti 5 óra angol nyelv a 9-10. és heti 6 óra a 11-12.  
 évfolyamon, külön csoportban, külön tanárral. 
• Azoknak ajánljuk, akiknek már az általános  
 iskolában is jól ment az angol, így emeltebb szinten 

 szeretnének vele foglalkozni.
• 2. idegen nyelvként választható: német, olasz, francia.

NÉMET HALADÓ TAGOZAT (TAGOZATKÓD: 1200)
• Heti 5 óra német nyelv a 9-10. és heti 6 óra a 11-12.  
 évfolyamon, külön csoportban, külön tanárral. 

  1. Első idegen nyelvnek az általános iskolában tanult nyelvet tekintjük. A második idegen nyelv szabad 
választását a csoportalkotási és kapacitásbeli lehetőségeink korlátozhatják.

• 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 2023. 02. 17. 16 óráig küldd el csatolva a felveteli@edu.kszj.hu e-mail  
címre! Az e-mail tárgyába a nevedet írd be!

Ha rendelkezel (nem kötelező) lelkészi ajánlással is, akkor azt kérjük, hogy a 
motivációs levéllel együtt küldd el!

II. A TOVÁBBI KÉRÉSEINK tagozatonként különböznek, így érdemes  
mindenkinek a rá vonatkozó tudnivalókat tanulmányoznia! Természe-
tesen, ha több tagozatot is megjelöltél, akkor mindegyikhez olvasd el  
a megfelelő részt!

ÁLTALÁNOS KÉPZÉS (TAGOZATKÓD: 1000)
Itt a motivációs levél mellett az alapvető készségeidet, kompetenciáidat,  
tájékozottságodat vizsgáló szóbelin kell részt venned, a KSZJ-pontokat 
ezek alapján, illetve korábbi iskolai teljesítményed alapján fogjuk kialakí-
tani. 

ANGOL ÉS NÉMET HALADÓ TAGOZAT (TAGOZATKÓD: 1100 ÉS 
1200)
Ha ide jelentkezel, mindenképpen részt kell venned egy előzetes beosz-
tás alapján szervezett szóbeli meghallgatáson. A részvétel nélkül, illetve ha 
nem éred el a meghallgatáson megszerezhető pontok 60%-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 iskola  
honlapján tesszük majd közzé.)

DIGITÁLIS KULTÚRA TAGOZAT (TAGOZATKÓD: 1300)
Erre a tagozatra való felvételhez az informatikai kompetenciáidat feltérké-
pező számítógép melletti gyakorlaton kell részt venned. A KSZJ-pontokat 
ennek és a motivációs levelednek alapján fogjuk kialakítani.

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TAGOZAT (TAGOZATKÓD: 1400)
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 formá-
tumban 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! 
Az elküldött munkák értékelése alapján döntünk arról, hogy kiket  
hívunk be egy gyakorlati fordulóra, ami szabadkézi rajzolást jelent.  
KSZJ-pontjaidat tehát a motivációs leveled, az e-portfóliód és a gyakorlati  
munkád alapján fogjuk kiszámolni. Akiknek a KSZJ-pontjai nem érik el a 

• Azoknak ajánljuk, akiknek már az általános iskolában is jól ment 
 a német, így emeltebb szinten szeretnének vele foglalkozni.

• 2. idegen nyelvként választható: angol, olasz, francia.

INFORMATIKA TAGOZAT (TAGOZATKÓD: 1300)
• Heti +2 óra az alapórán felül, így az  
 informatika órák száma a négy évfolyamon: 4+3+4+2. 
• Mindenkinek ajánljuk, aki valóban  
 komolyan érdeklődik az informatika iránt.
•  A képzés felkészít az ECDL vizsgára,  
 illetve – a választásnak megfelelően– 

 a közép- és emeltszintű informatika érettségi vizsgára. 

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TAGOZAT (TAGOZATKÓD: 1400)
• Heti +2 óra az alapképzés művészeti óráin felül,  
 így a tagozat művészeti óráinak a száma a négy évfolyamon: 3+3+3+3. 
• Ajánljuk azoknak, akik a következő pályák iránt érdeklődnek: építész, 

 építészmérnök, belsőépítész,  
 építőmérnök, formatervező, divattervező, 
 lakberendező, dekoratőr,  
 kirakatrendező, médiadesigner, látványtervező, 
 művészettörténész, művészetmenedzser, festő, szobrász, 
 grafikus, restaurátor, animációs filmrendező, fotográfus.

FELVÉTELI RENDSZERÜNK

Minden jelentkezőt a hozott pontszáma (max. 50 pont), a központi felvéte-
lin 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 eltérhetnek a felvételi követelmények 
és így a felvételi pontszámaid is! 
Gimnáziumunkba olyan tanuló vehető fel, aki a központi írásbeli vizsgán  
összesítve 40% felett teljesít, illetve mindkét vizsgatárgyból eredménye  
meghaladja a 30%-ot. 
Az SNI-s és BTMN-s tanulók tantárgyi vagy tantárgyrész alóli mentessége  
esetén az írásbeli és a szóbeli felvételi eljárás során is figyelembe vesszük és 
biztosítjuk a szakértői bizottság által kért kedvezményeket. A pontozásnál  
arányosítjuk a megszerzett pontokat. 
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a  
rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük: a halmozottan hátrányos  
helyzetű tanulót; azt a tanulót, akinek a lakóhelye, tartózkodási helye  
az iskola székhelyén található; saját diákjainkat; saját diákjaink testvéreit;  
a hitüket élő, keresztény családok gyermekeit.

Mi szükséges az egyes tagozatokra való jelentkezéshez?

I. MOTIVÁCIÓS LEVÉL

Minden jelentkezőtől – tagozatválasztástól függetlenül – kérünk egy saját kéz-
zel írt motivációs levelet, amiben szeretnénk, ha a következőkről írnátok:

• Rövid bemutatkozás (név, általános iskola)
• Családról néhány mondat
• Önjellemzés
• Mit szeretsz, mit nem szeretsz?


