A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS GIMNÁZIUM
KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA
a 2021 – 2022. tanévre

Az iskola OM azonosítója: 032353
A gimnázium tagozatkódja: 0001
1. A gimnázium legfőbb sajátosságai:
•

Világnézetileg elkötelezett, keresztény értékrenden alapuló nevelés és oktatás;

•

Négy osztályos, általános tantervű gimnáziumi oktatás;

•

Évfolyamonként egy-egy osztályt indítunk;

•

Két idegen nyelv oktatása, kezdő és haladó szinten (angol, német);

•

Kis létszámú nyelvi csoportok;

•

Emelt szintű érettségire felkészítő órák;

•

Órarendi keretek között, hetente kétszer felekezeti hittanóra;

•

A Honismereti program részeként: Nemzetjáró kirándulás a határon túli
magyar lakta területekre;

•

Magas szintű művészeti oktatás.

2. A felvételi eljárás rendje:
2.1. A felvételre jelentkezés alapfeltételei:
•

A szülő a gyermekét keresztény szellemiségben kívánja nevelni, és ebben
hajlandó együttműködni az iskolával;

•

Az 5-8. osztályban elért tanulmányi eredményeinek átlaga legalább 3,5.

2.2. Általános feltételek:
•

A törvény adta lehetőséggel élve, a felvétel során a keresztény családok
gyermekeinek biztosítunk elsőbbséget az előre meghatározott létszámkereten
belül. Lelkészi véleményt kérünk (ld. iskolánk honlapján);

•

Más településekről is fogadunk diákokat;

•

Tandíj nincs;

•

Az iskola alapítványi befizetéssel (amelyről adóigazolást ad az alapítvány),
illetve a befizetett adó egy százalékával támogatható;

•

A felvételt nyert tanulók szülei iskolánk értékrendjének elfogadását, a
beiratkozás előtt egy nyilatkozat aláírásával erősítik meg.

2.3. Pontazonosság esetén előnyben részesülnek azok a tanulók:
•

Akik hitüket megvalló, keresztény családból jönnek;

•

Akik fóti lakhellyel rendelkeznek;

•

Akiket egyházközségük, gyülekezetük lelkésze ajánl;

•

Akiknek testvére az intézmény tanulója, vagy tanulója volt.

2.5. Felvétel saját nyolcadikos diákjainknak
Saját diákjaink a kilencedik évfolyamba lépnek, a következő feltételekkel:
o

a kötelező érettségi tárgyak érdemjegyei (magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem és idegen nyelv) legalább közepesek (3);

o

a felső tagozaton számított tanulmányi átlag eléri a 3,5-et;

o

a magatartás és szorgalom jegyek legalább jó (4) minősítésűek;

o

a tanuló rendszeresen jár felekezetének hittanóráira;

o

a felső tagozat tanári közössége támogatja a diák felvételét.

2.6. Felvétel más iskolából gimnáziumunk 9. osztályába jelentkező diákoknak
•

A felvételi eljárás államilag szabályozott rendjét „A középfokú beiskolázással
kapcsolatos feladatok, határidők a 2021/2022. tanévben” tartalmazza;

•

A vizsgára jelentkezés: a központilag egységes követelmények szerint
szervezett írásbelire közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe kell
jelentkezni 2020. december 4. napjáig.

A felvételi vizsga két részből áll:
Központi írásbeli:

I.
•

A központi írásbeli vizsgára intézményünkben is lehet jelentkezni;

•

Az írásbeli vizsga megkezdése előtt 30 perccel kell megjelenni, személyi
azonosításra alkalmas okmánnyal, kék színű tollal;

•

Használható segédeszköz csak körző és vonalzó (számológép nem!).
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Szóbeli:

II.
•

Beszélgetés, és képességfelmérés (szövegértés, logika) egy vizsgabizottság
előtt, amelynek tagjai: az igazgató, a leendő osztályfőnök, magyar, illetve
matematika szakos tanárok;

•

A központi írásbeli vizsga eredménylapjának csatolása, egy Lelkészi vélemény
és a tanuló ellenőrzője szükséges (Kérjük, hogy a tanuló legalább egyik szülője
is legyen jelen!).

2.7. A vizsgázók teljesítményének értékelése
A felvételiző diákok rangsorolásának összeállítása a következő pontszámítás alapján
történik:
•

A központi írásbeli vizsga eredménye: magyar nyelv
matematika

•

Hozott pontok az 5-8. osztályból:

50 pont
50 pont
50 pont

(magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv)

•

Szóbeli vizsga eredménye:

szövegértés

20 pont

logikai feladat

15 pont

értékrend

15 pont

MAXIMÁLIS PONTSZÁM:

200 pont

2.8. Speciális értékelési szabályok
Az 2011. évi CXC sz. Köznevelésről szóló törvény 55. § (1) bekezdésében
megfogalmazott beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő
tanulóknak (BTMN) a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó
által kiadott szakértői véleményt, illetve egy szülői kérelmet is csatolniuk kell a
Jelentkezési laphoz.
Ha a fenti nehézségekkel küzdő tanuló felmentése alapján nem írja meg a központi
írásbelit az egyik tantárgyból, számára a másik tantárgyból elért pontszámot
kétszerezzük meg a felvételi pontszámítás során.
A BTMN tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleménybe foglaltak alapján az
alábbi kedvezményekre lehet jogosult:
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•

Időhosszabbítás (vizsgatárgyanként 30 perc);

•

Segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói
határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket
használhatja a vizsga során);

•

Az értékeléskor az értékelési rendszer egy része alóli felmentés (helyesírás).

3. A felvételi eljárás folyamata
•

Nyílt napok: 2020. november 12-13. (8 órától igazgatói tájékoztató hangzik el,
majd, terveink szerint, a 9-10. évfolyam 2-4. órái lesznek látogathatóak)

•

Jelentkezés a Központi Írásbeli Vizsgára:

2020. december 6-ig

•

Központi írásbeli vizsga:

2021. január 23. 10:00

•

Szóbeli vizsgák időpontjai:

2021. február 25-26., illetve
március 4-5. 8-16 óráig

(a felvételizők pontos beosztása a vizsga előtt egy héttel az iskola honlapján
lesz olvasható)
•

Ideiglenes Felvételi Jegyzék nyilvánosságra hozatala iskolánk honlapján
2021. március 16.

(www.okusuli.hu):
•

Egyeztetett (végleges) felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala iskolánk
honlapján:

2021. április 23.

•

Írásbeli értesítés a felvételi eredményekről:

2021. április 23-30.

•

Beiratkozás a gimnáziumba:

2021. június 24-25.

SZERETETTEL VÁRJUK A FELVÉTELIZŐ DIÁKOKAT,
ÉS MINDEN FELVÉTELIZŐNEK SIKERES VIZSGÁKAT KÍVÁNUNK,
ISTEN ÁLDÁSÁVAL!
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