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Felvételi tájékoztató a 2019/20-as tanévre
A tanév rendjében meghatározott időpontok és eljárások érvényesek intézményünk felvételi
eljárás rendjében.
Az alábbi tanulmányi területeket és létszámokat hirdetjük meg a következő tanévre:
Gimnáziumi képzés

Belső
kód

Osztály
megnevezése

Képzési Választható
idő
nyelv

Egyéb információ
(pl. emelt oktatás, AJTP stb.)

Felvehető
létszám

0001

angol

4 év

német,
francia

angol heti 5 órában

34

0002

német

4 év

angol,
francia

német heti 5 órában

34

0003

matematika -fizika 4 év

angol,
német,
francia

matematika heti 5 órában fizika négy 34
évig

0004

magyar-történelem 4 év

angol,
német,
francia

magyar heti 5 történelem heti 3-4
órában

34

0005

biológia-kémia

angol,
német,
francia

mindkét tárgyból heti 3 óra négy
éven át

34

4 év

Kollégiumi férőhely: biztosított (a szakképzési centrum kollégiumában)
Mely típusú sajátos nevelési igényű tanulót tudják fogadni? látás- és hallássérült,
mozgássérült, BTMN és SNI (dysgraphia, dyslexia és dyscalculia) (de a felvételnél nem
vesszük figyelembe).
Csoportbontás:
Minden évfolyamon: nyelvekből, ill. az emelt óraszámnak megfelelő tantárgyakból
9-10. évfolyamon matematikából, magyarból
11-12. évfolyamon kiscsoportos érettségi felkészítés (fakultáció), 11. évf.on 8-10 db, 12. évf.
16-18 db csoport.
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Programjainkról részletes tájékoztatást találnak honlapunkon:
Tehetséggondozás kiváló akkreditációval rendelkező tehetségpontban tanórán kívüli
programokban

elsősorban

természettudományokból

és

idegen

nyelvekből.

Európai

tehetségponti cím, ökoiskolai környezeti nevelés, külföldi kapcsolatok (rendszeres: ZevenarHollandia,

Kolbuszowa-Lengyelország,

Nagykároly-Románia,

eseti

kapcsolat

több

partnerrel).
Diákújság szerkesztése és iskolarádió, sportolási lehetőségek, közösségi szolgálat teljesítése
több területen és helyszínen.
Nyílt tanítási nap: 2019.11.13.
Meghívásra beiskolázási szülői értekezleteken tájékoztatást tartunk.
Kérnek-e írásbeli/szóbeli felvételit? írásbeli
Az intézmény ettől a tanévtől kezdve a hozzánk jelentkező diákok számára előírja a központi
írásbeli felvételi megírását, amelyhez a helyszínt is biztosítjuk.
A magyar-történelem és idegen nyelvi emelt óraszámú osztályokban magyarból, a biológiakémia és matematika-fizika emelt óraszámú osztályokban pedig a matematikából megírt
felvételit számítjuk be 50 %-ban, a másik 50 %-ot a 7.év végi és 8. félévi osztályzatokból a
következő tantárgyakból számítjuk az osztályzatok összegeként: magyar, történelem,
matematika, a tanult idegen nyelv és a természettudományi tantárgyak közül egy
szabadon választott (biológia, kémia, földrajz, fizika).
Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a
központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet,
valamint a szakértői bizottság véleményét. A gimnázium igazgatója a kérelemről a döntését

Örökös Ökoiskola 2012
Esze Tamás Tehetségpont 2010
Európai Tehetségpont 2016
Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2017

Esze Tamás Gimnázium
033659

4700 Mátészalka, Kazinczy u.7.
Telefon: 44/502-625, Fax: 44/502-623
E-levél:eszegimi@gmail.com
Honlap:www.etgimi.hu

****************************************************************
határozat formájában hozza meg. A döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének
körülményeire vonatkozhat. Az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok
során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat
elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése
alóli felmentésről.
Egyéb szempontokat nem veszünk figyelembe.
Értesítés a felvételtől: a tanév rendjében meghatározottak szerint 2020. április 30-ig.
Beiratkozás: 2020. június 23.
Érdeklődni: a gimnázium elérhetőségein
Felelős: Pálffyné Nagy Éva
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